Obras da nova
cobertura da
feira estão em
andamento

Página 3

Inscrição para Seminário
Nacional de Cultura
continuam abertas

Página 5

TRIBUNA DO NORTE
Fundado em 11 de junho de 1882

Fundação Dr. João Romeiro - Criada em 6 de maio de 1980

Pindamonhangaba, terça-feira, 19 de junho de 2012

Ano 131 - Nº 8133 - R$ 1,00

Prefeitura paga 13º no dia 29 de junho
Akim/Agoravale

A Prefeitura de Pindamonhangaba vai pagar a primeira
parcela do 13ª salário aos servidores municipais no próximo dia
29 de junho.
Com a medida, que beneficia
os trabalhadores com dinheiro
extra no meio do ano, a Prefeitura irá injetar R$ 11,3 milhões na
economia da cidade. O comércio
em geral já comemora a medida e se prepara para atender o
crescimento na demanda.
Os funcionários também comemoram e fazem planos para
investir bem a primeira parcela
do 13º salário. Obras em casa e
o pagamento de dívidas e despesas extras são os principais
objetivos.
Página 3

Dr. Isael pede
presença diária
de agente de
trânsito no
acesso ao
Carangola
Informativo
Legislativo
A produção veio para Pinda por meio do Circuito Cultural Paulista e atraiu centenas de munícipes na noite de domingo (17)

Bruxa Morgana agrada público em teatro montado na praça
A praça Padre João de Faria
Fialho foi palco da apresentação
do espetáculo "A Saga da Bruxa
Morgana e a Família Real".
O elenco é formado pela
atriz Rosi Campos, que foi consagrada por sua personagem
Bruxa Morgana do Castelo Rá-

-Tim-Bum, da TV Cultura, além
de outros atores e atrizes, renomados, do teatro brasileiro.
Todos que prestigiaram a
"Saga da Bruxa Morgana e a
Família Real" saíram satisfeitos
com o bom humor dos artistas,
que trouxeram uma divertida co-

média que leva jovens, crianças
e adultos a reviverem fatos marcantes da história do país.
"Foi divertido, muito bem
produzida. Pinda precisa receber mais atrações culturais
como essa", disse Marli Pires.
O Circuito Cultural Paulista,

tem o apoio do Proac – Governo
do Estado de São Paulo e prefeituras do Estado. O projeto é
executado pela Associação Paulista dos Amigos da Arte.
Na realidade, sábado e domingo foram dias de cultura na
praça Padre João de Faria Fia-

lho. Na tarde de sábado (16),
no local, havia sido realizado o
projeto "Arte nas Praças", pela
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento

de Cultura, em parceria com o
Conselho Municipal de Cultura.
Passaram pelo palco da praça,
artistas de dança, poetas e houve muita música.

Akim/Agoravale

É Campeão
previsão do tempo
Terça-feira - 19/6
Pancadas de
chuva à tarde

Chuvas

TEMP. MÍNIMA 15ºC
TEMP. MÁXIMA 25ºC

TEMP. MÍNIMA 15ºC
TEMP. MÁXIMA 22ºC

Quinta-feira - 21/6

Sexta-feira - 22/6

Chuvas
A equipe de futsal feminino de Pindamonhangaba, que recentemente sagrou-se Campeã Brasileira nos Jogos Abertos
Brasileiros, desﬁlou pelas ruas da cidade. O título inédito foi conquistado depois que as meninas venceram os Jogos
Abertos do Estado e foram para competição nacional representado o estado de São Paulo

Quarta-feira - 20/6

TEMP. MÍNIMA 15ºC
TEMP. MÁXIMA 21ºC

Chuvas
TEMP. MÍNIMA 14ºC
TEMP. MÁXIMA 22ºC
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Editorial

Interpretação

O número da sorte
O “Velho Lobo” Zagalo, um dos maiores técnicos do futebol brasileiro, admirado e querido por grande parte dos
brasileiros, ficou conhecido por suas frases célebres: “vocês vão ter que me engolir” e “muito estranho”, mas sua
principal marca é sem dúvida a predileção que sempre nutriu pelo número 13.
Zagalo é capaz de fazer várias contas juntando nomes,
lugares, datas importantes e até o número das camisas
usadas por seus comandados, e por ele mesmo quando
jogador, para chegar ao número 13. Um craque. Merece
seu lugar na história do futebol, conquistado com mérito e
títulos, inclusive pela tão querida, e hoje sofrida, “Seleção
Canarinho”.
Mas porque lembrar o Zagalo? É que no final do corrente mês de junho os funcionários municipais e os comerciantes da cidade farão como o “Velho Lobo”. Todo mundo
de olho no 13, ou melhor, no 13º salário.
E olha que o ano ainda está na metade.
Como já aconteceu no ano passado, a Prefeitura de
Pindamonhangaba vai pagar, no dia 29 de junho, a primeira parcela do 13º salário aos seus mais de 3.500 servidores. O prazo estabelecido por lei para que os empregadores efetuem o pagamento do valor correspondente ao
pagamento da primeira parcela do 13º salário é até dia 30
de novembro.
Serão injetados R$ 11,3 milhões no comércio local.
Sendo que R$ 4 milhões são referentes à primeira parcela do 13º salário. Outros R$ 7,3 milhões são referentes à
folha de pagamento do mês de junho. Com isso, os comerciantes locais esperam ver suas vendas crescerem.
É sempre bom lembrar o que os economistas recomendam quando a questão é 13º salário. O lazer da família é
de suma importância, por isso, investir em um pouco de
diversão é fundamental, nem que seja numa pequena viagem. Mas é muito importante utilizar esse dinheiro extra
para aliviar a pressão do cartão de crédito e do cheque
especial, principalmente, mas vale também quitar aquela
conta que está esquecida e que na maioria das vezes acaba sujando o nome do cidadão. Crédito é fundamental.
Outra dica importante é que com dinheiro na mão é
mais fácil negociar.
Comprar a vista e negociar um bom desconto é sempre uma ótima dica. Pesquisar o mercado antes de fechar
negócio também, lembrando sempre que hoje a internet
oferece bons e seguros negócios. Quem já comprou alguma coisa pela rede mundial de computadores pode atestar
que os sites estão cada vez mais seguros e os preços são
convidativos.
Outro ponto fundamental, e que não se pode esquecer,
é não se deixar empolgar e sair por aí comprando. Fazer
uma lista de prioridades, levantar os custos de cada item,
tentar fazer mais por menos, ou seja, satisfazer o maior
número possível de necessidades gastando o menos possível. Assim, o cidadão ainda vai poder levar em consideração a última dica.
Poupar é fundamental. Se possível, guarde, ainda que
seja uma pequena parte do seu 13º salário. Uma poupança
sempre vai poder socorrê-lo na hora de uma necessidade.
Cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém!

O homem sempre teve uma
grande necessidade de se comunicar, na pré-história o homem tinha o
hábito de fazer desenhos nas paredes das cavernas (pintura rupestre),
para contar a história do seu grupo
ou simplesmente para contar coisas
do dia a dia.
Naquela época o homem não
se preocupava com os detalhes, os

desenhos nas cavernas eram objetivos para que todos ali pudessem
compreender. Mas os desenhos
não eram padronizados, sendo assim, um mesmo fato poderia ser representado por símbolos diferentes.
A interpretação de texto então
vem de longe, muitos estudiosos
acreditam que tais desenhos em
paredes ainda não podem ser

comparados a textos, pela falta de
padronização, mas, independentemente disso, a interpretação era primordial para que todos pudessem
entender o conteúdo na parede de
suas cavernas.
Hoje em dia os textos evoluíram
e se multiplicaram e temos acesso
a vários textos, mas não vamos
conseguir anular a capacidade de

interpretar os textos. A interpretação
faz parte da nossa vida e temos que
aprimorar esta capacidade, para
compreendermos a nossa relação
com o mundo.

Pedagoga:Fabíola
htpp://ventaniadosaber.blogspot.com

Alunos de Pinda desenvolvem projeto sobre Sistema Solar
Divulgação

Os alunos do 4º ano A, da escola municipal Dr. Francisco de
Assis César (Moreira César), desenvolveram um projeto sobre o
Sistema Solar. A finalização deste
trabalho foi com a elaboração de
maquetes que estão sendo expostas no horário do intervalo para os
colegas da escola.
O projeto foi desenvolvido nas
aulas de ciências e os alunos solicitaram à professora se poderiam
fazer as maquetes, a princípio a finalização seria com desenhos.
O estudante Pedro Henrique
Antunes, 9 anos, disse que gostou
muito de fazer esse trabalho porque aprendeu muito e, sem dúvidas, obteve informações que são
importantes para a vida. Ele conta
que os alunos aprenderam sobre a
distância entre os planetas e todos
gostaram das aulas.

Handebol feminino de Pinda agradece apoio da Prefeitura
Divulgação

Prossegue Workshop “Economia Criativa”
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Fundo Social de
Solidariedade de Pindamonhangaba, está realizando um workshop
que aborda o tema “Economia
Criativa”. Na quinta-feira (21), será
a vez do bairro Castolira receber o
palestrante Nagib Calil.
O workshop utiliza uma linguagem simples, baseada na inovação das técnicas de negociações,
comunicação e criatividade, abor-

dando conceitos de cultura na elaboração, administração, marketing
e vendas em negócios informais de
diversas áreas.
O palestrante Nagib Calil é publicitário, consultor e assessor no
treinamento de equipes de vendas
e desenvolve projetos culturais e
sociais com prefeituras e entidades
de classe na região, entre outras
atividades.
O encontro será das 17 às 21

horas, na sala de reunião do Cras
- Centro de Referências de Assistência Social do Castolira, que
fica na rua Regina Célia Pestana
César, 218.
O workshop é gratuito e as inscrições podem ser realizadas em todos os Cras de Pindamonhangaba;
basta procurar o mais próximo.
Durante o mês de junho, julho e
agosto outros bairros receberam a
programação.

Colégio Coin e Gerdau comemoram
Semana do Meio Ambiente

As atletas do handebol feminino de Pindamonhangaba foram ao
gabinete do prefeito João Ribeiro,
na última sexta-feira (15), para
agradecer o apoio dado ao esporte. Elas venceram o Campeonato
Brasileiro da 1ª Divisão, jogando
contra Pernambuco no dia 7, deste
mês. A competição foi realizada em
Goiânia.
O prefeito recebeu a técnica
Shirlene Marchezini, as atletas Mirian, Ariane, Juliana, Gabrielle, Jéssica, Patrícia, Débora, Natália, Pamela, Cathiane, Dayenne, Daiene,
Ramona e Marcela, acompanhadas pelo secretário de Esportes,
Antonio Carlos Macedo Giudice, e
gestora geral Therezinha Barros.
“Sairei deste governo muito
satisfeito com o que os atletas têm
feito pela cidade. Vou levar boas
recordações. Antes o Esporte era
um departamento, foi elevado à
secretaria e temos obtido bons resultados. Meus parabéns a todas
vocês pela garra e por representar
tão bem não só Pindamonhangaba,
mas também o Estado de São Paulo, porque ser Campeão Brasileiro
não é algo fácil”, destacou o prefeito João Ribeiro.
O secretário de esportes conta
que fica feliz não só com o resultado, ele também agradece pelo
apoio, porque sem isso não seria
possível alcançar tantas conquistas.
A técnica Shirlene conta que
o próximo desafio da equipe será
dia 27 deste mês, às 20 horas, no
ginásio Eloyna e, posteriormente,
haverá os Jogos Regionais.

Divulgação

Os professores e estudantes
do Colégio Coin de Pindamonhangaba realizaram várias atividades
para preservação do meio ambiente como energia limpa, reciclagem,
combate ao desmatamento. O evento, que ocorreu no dia 13 de junho,
foi em comemoração à Semana do
Meio Ambiente. A Gerdau também
participou da iniciativa com um estande e apresentou ações desenvolvidas pela empresa que contribuem
com o meio ambiente, tais como a
reutilização e tratamento de água,
materiais descartados pela produção e utilizados na construção civil.

27º Salão do
Automovel
Começou, no sábado (16), a
venda de ingressos pela internet
para o 27º Salão do Automóvel de
São Paulo. A venda está sendo
feita pelo site Ingresso Rápido. O
ingresso para o primeiro dia custa
R$ 40. Para os dias de semana, R$
50, e finais de semana e feriado,
R$ 70, (inteiras).
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Prefeitura antecipa 13º salário
e injeta R$ 11,3 milhões na
economia de Pindamonhangaba
Arquivo TN

A Prefeitura de Pindamonhangaba antecipará a primeira parcela do 13º salário.
O pagamento será no dia 29
de junho e serão injetados R$
11,3 milhões na economia
do município. São R$ 4 mi
da primeira parcela e 7,3 mi
referentes ao valor líquido da
folha de pagamento do mês.
De acordo com o secretário de Administração, Ricardo Galeas, a antecipação
aumenta o poder de compra
e a força negociação do funcionário, além de movimentar o comércio no município.
“Com isto, são 3.500 funcionários beneﬁciados, pagamos
em junho por ser a metade do
ano e o servidor recebe o que
lhe é de direito”, disse o secretário.
O prefeito João Ribeiro lembrou que nos últimos
anos a Prefeitura vem melhorando as condições de trabalho dos servidores e busca
atender todas as solicitações.

Álvaro Staut Neto, secretário de Desenvolvimento
Econômico, aﬁrma que tem
notado um grande crescimento no comércio de Pinda
devido ao desenvolvimento
da cidade, estimulado pelas
ações da Prefeitura. Ele cita
que, além da satisfação do
funcionalismo público, o comércio também será beneﬁciado, porque terá uma grande injeção de recursos.
O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais, Daniel Ramos,
aﬁrma que o sindicato avalia
como muito positiva a antecipação da primeira parcela
do 13º salário, porque ajuda
o servidor e parabeniza a Prefeitura de Pindamonhangaba.
Tereza do Carmo, telefonista, aﬁrma que antecipação
será ótima porque dá para pagar o licenciamento do carro,
e irá guardar um pouco para
esperar a segunda parcela no
ﬁnal do ano.

Movimento no comércio da cidade deve aumentar no começo de julho com a antecipação do 13o salário

Pavimentação da estrada do Atanázio ﬁca pronta em breve
Arquivo TN

Além da pavimentação, a estrada recebeu guias, sarjetas e outras melhorias

A Prefeitura de Pindamonhangaba está prestes
a concluir a pavimentação
da estrada do Atanázio. A
obra foi dividida em três
trechos, sendo A, B e C.
No momento, os trabalhos
estão sendo realizados no
último deles. O local recebeu inúmeras melhorias,
além da pavimentação, foram colocadas guias, sarjetas, entre outras ações.
A previsão é que até o
ﬁnal de julho a obra esteja
concluída, isto também vai
depender das condições
climáticas, pois tempo
adverso pode atrapalhar o
andamento dos trabalhos.

No trecho A foi realizado o prolongamento da
avenida Buriti; no B, a
avenida Buriti, frente da
Novelis e cruzamento entre a avenida João F. Silva
e Júlio P. Claro; no trecho
C, compreendendo a ligação da avenida Buriti até
a rotatória da estrada do
Atanázio.
“Esta obra irá beneﬁciar centenas de trabalhadores, estudantes e
também os moradores da
região, além de possibilitar o acesso mais rápido
e contribuir com o escoamento da produção da
empresa”, acrescenta o

prefeito João Ribeiro.
Em julho de 2009, a
Prefeitura concluiu a pavimentação do Atanázio,
posteriormente, sinalizou
a via e instalou luminárias
no início e ﬁm da estrada,
trabalhos que também deverão ser feitos nesta nova
etapa.
“A Prefeitura vem asfaltando toda a cidade nos
últimos anos e melhorando o acesso. O prefeito
quer que esta etapa seja
concluída para beneﬁciar
milhares de pessoas”, comentou o secretário de
Obras e Serviços, Ricardo
Amadei.

Cobertura da feira da Praça da Liberdade em andamento
4 MESES
é o tempo previsto
para a obra
ﬁcar pronta

Em maio foi iniciada a
obra da cobertura da feira da
Praça da Liberdade. A obra
tem previsão de quatro meses
para conclusão. Até o momento já foram retiradas toda
e estrutura antiga e a empresa que irá executar o serviço
está fechando o canteiro de

obras com tapumes.
O projeto da Prefeitura de Pindamonhangaba foi
desenvolvido pela equipe da
Secretaria de Planejamento e
a área a ser coberta é de aproximadamente 1.700m². Serão
utilizadas telhas termo acústica; haverá brizes (contenções laterais de sol e chuva);
a estrutura vai ser metálica
tubular; todo o piso será

trocado; as rampas de acessibilidade serão readaptadas,
e ainda há muitas melhorias
que serão feitas.
“Os feirantes serão muito
beneﬁciados com essa nova
estrutura que estamos montando, não só eles, mas como
toda a população, já que vamos ter em Pinda um espaço
mais agradável e seguro para
as compras”, explica o secre-

tário de Obras e Serviços, Ricardo Amadei.
“Esta cobertura é muito
importante para os feirantes
e estamos procurando fazer
o melhor para estes proﬁssionais que contribuem com o
desenvolvimento da cidade e
oferecem produtos de qualidade aos moradores”,
conclui o prefeito
João Ribeiro.

1.700m2
aproximadamente
é a área protegida
pela cobertura

Projeto da cobertura acrescenta uma série de melhoramentos à Praça da Liberdade, como a substituição do piso e a readaptação das rampas de acesso

Akim/Agora Vale
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Inscrições para o encontro regional
sobre drogas terminam nesta terça-feira
A Prefeitura de Pindamonhangaba está apoiando as
ações do movimento Coalizão, que realiza o 1º Encontro
Regional de Políticas Sobre
Drogas - Alternativas de Atuações e Coalizões. O evento
acontece na quarta-feira (20),
a partir das 8 horas, na Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba. As inscrições
podem ser realizadas até esta terça-feira (19), no período
da manhã. As inscrições para
participar do encontro podem
ser feitas pelo telefone 36411928 ou encaminhadas para
o e-mail: coalizaopinda.br@
gmail.com.
O objetivo do encontro é
sensibilizar as comunidades
e governos municipais sobre
o tema, destacando a importância da implementação de

políticas públicas que envolvam as diversas instâncias da
sociedade; apresentar conceitos e propostas para serem realizadas, e fomentar a criação
e o fortalecimento dos conselhos municipais de políticas
sobre drogas.
A Câmara de Vereadores
fica localizada na rua Alcides
Ramos Nogueira, 860, loteamento Real Ville.
O prefeito João Ribeiro
frisa que a Prefeitura de Pindamonhangaba apoia todos
os trabalhos que têm como
foco os jovens, porque eles
serão responsáveis pelo futuro de nossa cidade e despertar neles o protagonismo
é uma excelente ferramenta,
porque além de afastá-los do
mundo das drogas é possível
descobrir inúmeros talentos.

Divulgação

A Câmara Municipal sediará os dois importantes encontros

Comissão de Educação
da Câmara realiza
reunião sobre o Sistema
Nacional de Cultura
O evento contará com a participação da deputada estadual,
Leci Brandão, que apresentará a cartilha
“Negro Cidadão” de sua autoria

Poliomielite:
Pinda vacina 80%
das crianças no
primeiro dia
Pindamonhangaba realizou no sábado (16), um mutirão de vacinação contra a
poliomielite, e conseguiu
atingir 80% da meta preconizada, ou seja, a cidade vacinou 8.215 crianças até 5
anos de idade. O governo
estipulou a meta de vacinar
95% da população infantil
do município até o final da
campanha.
A campanha visa atrair
aos postos de vacinação todas as crianças menores de
cinco anos, mesmo as que
estiverem com tosse, gripe,
rinite ou diarreia. A vacina
garante a imunização con-

tra a doença, não existe tratamento para a poliomielite
somente a prevenção.
A vacinação contra poliomielite, que começou no
sábado, vai até o dia 6 de
julho. Todas as unidades de
saúde da cidade vão disponibilizar a vacina. A partir
deste ano a vacinação será
realizada somente uma vez
ao ano.
A poliomielite é uma doença infectocontagiosa que
provoca efeitos devastadores e deixa marcas na criança para o resto da vida. O
poli vírus se desenvolve na
garganta ou nos intestinos e,

a partir daí, espalha-se pela corrente sanguínea, ataca
o sistema nervoso e paralisa
os músculos das pernas. Em
outros casos, pode até matar.
A vendedora Kelly Cristina aproveitou o sábado
para levar sua filha de um
ano e dois meses para ser
imunizada e afirma que os
pais são responsáveis pela
saúde dos filhos. “Se a gente pode fazer o melhor para eles porque não vacinar?
Quem não levou o filho ao
posto deve ficar atento e
não perder tempo, porque
isso é mais que um gesto
de amor”, alerta.

Sempre preocupado com
as questões de liberdade e direitos da população, o presidente da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e
Esporte da Câmara de Pindamonhangaba, vereador Abdala Salomão (PSDB), organizou e estará realizando
uma reunião aberta sobre a
inclusão do Estado de São
Paulo no SNC - Sistema Nacional de Cultura. Este sistema tramita no Congresso
Nacional e é um instrumento eficaz para responder aos
desafios de assegurar a continuidade da cultura como política de Estado. Cerca de 15

Estados e, aproximadamente, mil municípios já aderiram ao novo sistema, mas até
o momento, São Paulo ainda
não. “Queremos a adesão de
São Paulo ao SNC e a possibilidade do ingresso de Pindamonhangaba no sistema.
Este assunto é muito importante para o desenvolvimento
do Estado e do nosso município”, afirmou o idealizador
da reunião, vereador Abdala.
O encontro será realizado no dia 28 de junho, quinta-feira, às 15 horas, no plenário da Câmara. A reunião
contará com a presença da
deputada estadual, Leci

Brandão (PC do B) e de autoridades locais e regionais. No
evento, a deputada irá lançar
a cartilha “Negro Cidadão”,
que aborda de maneira pedagógica os princípios constitucionais dos direitos da cidadania em foco na questão
racial. A cartilha tem como
objetivo incentivar, entre os
afrodescendentes brasileiros,
a discussão da luta pela cidadania e estimular a construção coletiva de uma perspectiva de ação cidadã. “Todos
os munícipes e a autoridades
da cidade estão convidados
a participar desta reunião”,
acrescenta Abdala Salomão.
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Etec João Gomes de Araújo sedia
Seminário Nacional de Cultura
Pindamonhangaba será
sede do Seminário sobre o
Sistema Nacional de Cultural
e o Plano Nacional de Cultura. O evento será realizado no
auditório da Etec João Gomes
de Araújo, nesta terça-feira
(19), às 18 horas. O evento
conta com o apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba e é
idealizado pelo Ministério da
Cultura.
O SNC - Sistema Nacional
de Cultura é um dos projetos
mais importantes do Ministério da Cultura, e seu avanço é
também o avanço da cultura
nacional. A criação do SNC
permitirá uma estrutura que
integre, articule e organize a
gestão cultural, aproximando
as três esferas de governo e a

“Todos aqueles
que têm interesse
pelo futuro
da Cultura no
nosso município,
podem e devem
participar”
Nilza Mayer,
diretora do Departamento de
Cultura de Pindamonhangaba

sociedade civil, no intuito de
criar uma política de estado,
ou seja, que não seja afetada
nas trocas de governo.
A diretora do Departamento de Cultura de Pinda-

monhangaba, Nilza Mayer,
afirma que estreitar esse diálogo com os representantes
do Minc é fundamental para
o sucesso da implantação do
SMC - Sistema Municipal de
Cultura. “Todos aqueles que
têm interesse pelo futuro da
Cultura no nosso município,
podem e devem participar”.
Para participar do seminário é necessária a confirmação da presença, através dos
telefones: (11) 2766-4300
(RRSP-MinC) ou (12) 36421080. Mais informações podem ser obtidas no Departamento de Cultura, localizado
na rua Dr. Campos Salles,
530, São Benedito, ou pelo
e-mail
cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br.

Arquivo TN

Seminário será nesta terça-feira (19), no auditório do “João Gomes de Araújo”

Curso “Ler Para viver” está com inscrições abertas
Arquivo TN

O curso abordará a leitura no contexto dos novos recursos da tecnologia digital

A Biblioteca Municipal
Vereador Rômulo Campos
D’Arace está com as inscrições abertas para o curso
“Ler Para Viver”, que será
realizado no dia 28 de junho.
As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de junho, no
portal do Aprender Sempre.
O curso, destinado a bibliotecários, auxiliares de
sala de leitura, professores,
estudantes e profissionais de
áreas correlatas, abordará temas como: A Formação do
Leitor Brasileiro e as Novas
Plataformas Digitais e Sociais de Leitura dos E-books,
E-readers, Tablets, além das
bibliotecas digitais e mídias
sociais.
O encontro será ministrado pelo especialista Cláudio
Soares, analista de sistemas,

e-publisher, especialista em
mídias sociais, escritor, e que
foi responsável por vários
projetos editoriais eletrônicos do Grupo Ediouro.
O curso acontecerá na
Biblioteca Vereador Rômulo
Campos D’Arace, situada na

ladeira do Bosque de Pindamonhangaba, s/n, no dia 28
de junho, das 9 às 17 horas.
O portal para as inscrições
é o http://aprendersempre.
org.br/curso-avaliacao-de-qualidade-em-bibliotecas-publicas/.

Divulgação

Portal da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo

Jovens da zona rural participam de ação do AMP
Os Adolescentes Multiplicadores de Pindamonhangaba – AMP, realizaram na quarta-feira
(13), uma ação para 60
jovens da área rural de
Pinda com oficinas de
prevenção da gravidez
na adolescência, doenças
sexualmente transmissíveis, Aids e drogas.
A oficina foi conduzida pela responsável
do AMP, Kátia Villaça,
e de um jovem que faz
parte do projeto, que
tem como objetivo levar
informação e orientação sobre prevenção à
gravidez na adolescência, drogas e DST/Aids,
nas unidades de saúdes,
Cras, centros comunitários, praças, escolas e
empresas privadas.
Kátia ressaltou a
importância dos adolescentes multiplicadores estarem envolvidos
em ações de cidadania,
onde eles multiplicam
o conhecimento sobre
os temas para outros
adolescentes. “Os adolescentes da zona rural
nunca tinham recebido

Divulgação

Oficina realizada pelo AMP contou com participação de 60 jovens, que discutiram temas como Gravidez na Adolescência, Aids e Drogas

oficinas que abordam temas de prevenção, eles ficaram entusiasmados em

participar da ação realizada”, disse.
De março a junho des-

te ano, o AMP já realizou
ações com mais de 200
jovens. Para levar a ação

para sua escola ou comunidade é só entrar em contato
com o FSS - Fundo Social

de Solidariedade de Pindamonhangaba pelo telefone 3644-5809.
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PAVIMENTAÇÃO

Dona Geni solicita
melhorias para bairros
de Pindamonhangaba

Dr. Isael pede
presença de agente de
trânsito no Carangola

Dr. Jair Roma solicita
melhorias no Lago Azul

C OMUNICAÇÃO /CVP

no Jardim Eloyna.
Ela solicitou os seguintes reparos: troca de lâmpadas e
dos vidros quebrados; colocação de
tela de proteção nas
janelas; conserto da
rachadura de aproximadamente 2 cm
largura no chão;
pintura interna;
poda da grama e da
árvore na área interna.
Dona Geni solicitou, ainda, mais segurança nas estradas do município e reiterou
suas solicitações para o bairro Taipas, em Moreira César
dentre eles: reforço na sinalização de trânsito horizontal e vertical, colocação de
lombada próximo a ponte do
Rio Paraíba, na rua
Marcondes de Oliveira “João da Sara” e colocação
de tachões, como divisores
de pista, na via da SP/62 Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, no trecho da rotatória que dá acesso ao bairro. “A falta de sinalização de
trânsito causa transtornos aos
motoristas da referida via;
convém ressaltar que essa
medida tem a finalidade de
orientar e disciplinar o trânsito, além de conferir maior
segurança aos usuários da
via”, finalizou Dona Geni.

VEREADORA DONA GENI

Durante a Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores realizada no dia 11 de
junho, a vereadora Geni Dias
Ramos – Dona Geni (PPS)
solicitou diversas melhorias
significativas para os bairros do município.
Dona Geni reiterou o requerimento n° 218/2010, que
solicita informação sobre a
possibilidade de colocação
de lombadas na rua Gino
Amadei, nas proximidades
do número 152 no Morumbi.
“Os veículos transitam pelo
local em velocidade incompatível com a área residencial, no acesso principal
ao bairro Água Preta”, declarou a vereadora.
Atendendo às reclamações dos munícipes, Dona
Geni solicitou a revitalização do Centro Comunitário “José Vital Leite”,

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.

ESPORTE
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TRABALHO

VEREADOR DR. ISAEL (PV)

AUTOR DO

REQUERIMENTO QUE SOLICITA AGENTE DE
TRÂNSITO NO ACESSO AO BAIRRO

CARANGOLA

local. Até que a uma rotatória seja cons-truída, é essencial que um agente fique na
região para orientar motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres, evitando que
mais acidentes sejam
registrados”, enfatizou o vereador.
Lombadas
O vereador Dr. Isael
também solicitou ao Executivo construção de duas
lombadas na Avenida
Paraná, no bairro Maricá.
“Os redutores de velocidade são necessários devido

O vereador Dr. Isael
(PV) encaminhou requerimento
ao Executivo Municipal, solicitando presença diária
INTERLIGAÇÃO DAS RUAS RYOTTI YASSUDA, RUA SUÍÇA E AVENIDA DR.
GEORG HEIDUSCHKA (ENTRADA DO BAIRRO CARANGOLA), ONDE PRESENÇA
de agente de DIÁRIA
DE UM AGENTE DE TRÂNSITO É NECESSÁRIA ANTES DA CONSTRUÇÃO DE
trânsito na
UMA ROTATÓRIA
interligação das Ruas Ryotti
Yassuda (Residencial An- o tráfego de veículos em
drade), Rua Suíça e Avenida alta velocidade e o registro
Dr. Georg Heiduschka (en- frequente de acidentes”, satrada do bairro Carangola), lientou o vereador. Para os
até a construção de uma ro- moradores do bairro, as
tatória. “A presença diária lombadas deverão ser consde um agente de trânsito no truídas depois do campo de
local é necessária, devido o futebol, sendo que o priintenso fluxo de veículos, meiro redutor de velocidaprincipalmente nos horários de poderá ser construído
de pico, e à precária sinali- próximo ao número 916, e
zação de trânsito, bem como o segundo, perto do númeos frequentes acidentes no ro 996.
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.

LAZER

FOTOS : D IRETORIA

pe técnica que está realizando a Olimpíada dos Idosos, uma vez que, “além de
incentivar a participação
dos idosos às atividades recreativas e esportivas, o
que é bom para a saúde,
resgata a autoestima de
cada um e promove também, uma perfeita integração entre todos”, afirmou o vereador Janio.

bem como, promove o
interagir entre os residentes, funcionários e toda a
equipe.
A olimpíada é um sucesso
absoluto e todos já são vencedores pela dedicação, empenho e participação. Nesta terça-feira, dia 19, acontecerá a
última fase com atividades recreativas, premiação e encerramento do evento.

F OTOS : D IRETORIA
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O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) está cumprimentando a direção do
Lar de Velhos São Vicente
de Paulo, bem como a equi-

VEREADOR JANIO LERARIO

SENHOR MENDONÇA

E VEREADOR

DR. JAIR ROMA

DE
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NA ESTRADA DO

LAGO AZUL

O vereador Dr. Jair Roma (PPS), atendendo às reivindicações dos munícipes, continua solicitando ao Executivo informações sobre o andamento das obras de pavimentação no
Loteamento Lago Azul, no bairro Socorro. “Os moradores,
motoristas, pedestres e todos que passam pelo local pedem que
as ruas sejam asfaltadas, pois além de beneficiar os moradores
da região, a obra trará a comunidade local uma melhor
qualidade de vida.” destaca o vereador Jair Roma
Meio Ambiente

Dr. Jair Roma participou,
dia 14, do “Fórum Temático
do Programa de Educação
Ambiental do Gasoduto”,
promovido pela Prefeitura
Municipal com parceria da
Empresa Katu Gente & Ambiente, que realiza programas de educação ambiental
para empresas do sistema
Petrobras. O evento abordou
o tema ‘Educação Ambiental: Atitudes e Comportamentos’, que teve como
objetivo promover uma dis-

cussão qualificada quanto às
contribuições para a elaboração de projetos do Programa, no campo da Educação
Ambiental, partindo de uma
abordagem participativa, crítica e transformadora. “Suas
ações visam à construção coletiva de soluções para o desenvolvimento sustentável e
redução de vulnerabilidades
na região, além de favorecer
uma gestão ambiental pública mais integrada”, acrescenta Jair Roma.

E MEIO AMBIENTE

Janio cumprimenta ao Lar Cal comemora
São Vicente de Paulo pelas andamento das obras na
olimpíadas dos Idosos
área verde do Morumbi
Durante todo o mês de
junho, nos dias de terçafeira, está ocorrendo uma
“olimpíada dos idosos” que
são residentes no Lar São
Vicente de Paulo.
Lá na instituição, há uma
equipe técnica que atua no
lar sempre com o objetivo
de estimular a participação
dos idosos às práticas esportivas e atividades recreativas e, essa olimpíada é
uma iniciativa dessa equipe.
Tudo isso sem dúvida
nenhuma melhora o convívio social da instituição,
contribui para promoção da
saúde, resgata a autoestima,

F OTOS : D IRETORIA
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O vereador José
Carlos Gomes – Cal
(PTB) está satisfeito
com o andamento das
obras da área verde do
Jardim Morumbi. Esse
é um pedido antigo da
população e, de acordo
com o vereador, os trabalhos já estão bem adiantados. “Recebemos
ÁREA VERDE DO MORUMBI ESTÁ COM AS OBRAS BEM ADIANTADAS;
a planta da área verde VEREADOR QUESTIONA QUALIDADE DA GRAMA IMPLANTADA NO LOCAL
em resposta ao requeriimportante para a população”, salimento nº 94/2012 e estamos acomenta.
panhando as obras. Agora, os funGasoduto
cionários já estão terminando o
O vereador Cal também está
serviço de concreto no local. Tamacompanhando as obras de implanbém estamos cobrando a Prefeitutação do gasoduto no trecho que liga
ra informações sobre o tipo de
a Estrada do
Atanázio à Novelis. Cal destaca
que a obra é classificada como não
destrutiva,masque
para passar a tubulação, foi necessária a abertura do asfalto em alguns trechos e que agora,
após a conclusão
da instalação do
GASODUTO NA ESTRADA DO ATANÁZIO: OBRA É NÃO DESTRUTIVA, MAS
REPAROS NO ASFALTO APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA DEVEM SER BEM FEITOS
gasoduto, é preciso refazer o asfalto. “Solicitamos
grama utilizado no local, já que há que o asfalto nesses trechos seja feito
reclamações dos moradores sobre de forma correta, para não atrapaa qualidade ”, explica o vereador. lhar o trânsito nem causar prejuízos
Cal ainda reforça que o próxi- aos veículos que passam pelo local.
mo passo é trabalhar para a cons- Esperamos, também, que a Prefeitutrução da Remefi do bairro. “A ra aproveite a oportunidade para a
Remefi será construída entre a rua implantação da ciclovia na Estrada
Municipal do Atanázio, pois é um
Shiduca Yassuda e a rua Letícia
trajeto muito utilizado pelos trabaBononcini Santos. Já foi publica- lhadores para terem acesso ás fabrido o decreto de Utilidade Pública cas e a maioria utiliza bicicleta como
sobre a referida área e estamos meio de transporte. É uma forma de
pedindo informações sobre o pro- oferecer mais segurança e de valorijeto e início da obra, pois é muito zar o local”.
Acompanhe o trabalho do vereador e dê
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com
Siga o vereador no twitter: www.twitter.com/Vereador_Cal

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Sessão em homenagem
ao Dr. Emílio Ribas
terá entrega de honraria
à Geraldo Alckmin
DIRETORIA

A Câmara de
Pindamonhangaba realiza Sessão Solene na
quinta-feira, dia 28,
às 19 horas, no Plenário da Casa, em homenagem ao médico sanitarista, Dr.
Emílio Marcondes Ribas, cujo
sesquicentenário de nascimento foi comemorado no dia 11 de
abril de 2012. O evento será
realizado, por força do requerimento nº 580/2012, de autoria
do vereador Ricardo Piorino
(PDT). Segundo Ricardo
Piorino, “Dr. Emílio Marcondes
Ribas teve em sua vida profissional destacada atuação na área
de higiene e saúde”.
Na sessão, serão homenageados, com a entrega do “Cartão
de Prata”, o Governador de São
Paulo, Geraldo Alckmin, por ter
decretado (Decreto nº 57.966,
de 12 de abril de 2012) o Dr.
Emílio Ribas como Patrono da
Saúde do Estado de São Paulo,
e o Dr. José Lelis Nogueira,
autor do livro “Emílio Ribas: O
Guerreiro da Saúde”, que será
ressaltado na solenidade. Também serão entregues “Diploma

DE
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de Honra ao Mérito” ao Secretário de Saúde de São Paulo,
Dr. Giovanni Guido Cerri e ao
Diretor Técnico de Departamento do Instituto de
Infectologia Emílio Ribas, Professor Dr. David Uip.
Colégio Emílio Ribas
Ainda nessa sessão solene,
por ocasião da comemoração
dos 10 anos de existência do
Colégio “Emílio Ribas”, de
Pindamonhangaba, serão agraciados com “Diplomas de Honra ao Mérito” os representantes
da escola, César Augusto
Garcia de França (Diretor Geral), Valêncio Geraldo de Paiva
Fonseca (Diretor Financeiro)
e Laureano Guerreiro Bogato
(Diretor Pedagógico).
A Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba fica na
Rua Alcides Ramos Nogueira,
860, Loteamento Real Ville,
Mombaça.

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

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

Dr. Marcos Aurélio e
Alexandre Faria
Martim Cesar pede
participa do 5° Congresso Morumbi comemoram
troca de poste no
início das obras no bairro Araretama
Metalúrgico em Taubaté
F OTOS : D IRETORIA

O vereador Alexandre Fa- dical no país. É uma honra
ria (PT) participou na quinta- compor a mesa com tantas perfeira, 31 de maio, da abertura sonalidades ilustres que vêm
do 5° Congresso Metalúrgico construindo a democracia e a
realizado na Sede do
F
:D
C
/CVP
Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté. Em
2012, o tema do encontro foi: “Um novo olhar
para a Sociedade”. O
evento contou com a
presença de lideranças
políticas e sindicais,
entre elas o Presidente
da Confederação Nacional dos Metalúrgicos V EREADOR A LEXANDRE F ARIA
CNM/CUT,
Paulo
Cayres, o Presidente da CUT dignidade social no Brasil, a
em São Paulo, Adi Lima, o partir de um grande líder sindiAssessor da Presidência da Re- cal e metalúrgico, que é o ex pública, José Lopez Feijó, os presidente Lula”, ressaltou o
prefeitos de Jacareí e Santo vereador petista.
Antônio do Pinhal, Hamilton
Na próxima Sessão OrdiMota e Augusto Pereira, os nária da Câmara, o vereador
deputados estaduais Edinho Alexandre Faria apresentará
Silva e Marco Aurélio, os de- uma Moção de Cumprimentos
putados federais Carlinhos e Congratulações ao PresidenAlmeida e Vicentinho, entre te Isaac do Carmo e Diretores
outros. “O Sindicato dos do Sindicato dos Metalúrgicos
Metalúrgicos de Taubaté e de Taubaté e Região, pela reaRegião, na pessoa do Presi- lização, com êxito, do 5° Condente Isaac do Carmo e Dire- gresso Metalúrgicos e os betoria, estão de parabéns, pois nefícios sociais que a Entidaeles são modelo de gestão sin- de realiza pela região.
OTOS
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O vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR) e a Comunidade do Morumbi agradecem à Prefeitura Municipal pelo
início das obras na Área Verde e também pela limpeza e
desapropriação dos terrenos para a construção da futura
escola do bairro.
Este era um pedido antigo da comunidade que comemora
juntamente com o vereador. “A escola trará para os moradores do Jardim Morumbi novas possibilidades na área da
educação e um ensino com mais qualidade e conforto”,
enfatizou o Dr. Marcos Aurélio.
Limpeza Urbana
O vereador Dr. Marcos Aurélio solicita ao departamento
competente da prefeitura e à Vigilância Sanitária, para que
seja feita uma constante limpeza das áreas públicas da
cidade, principalmente ao redor das escolas, praças e Centros Comunitários. A limpeza é importante porque, quando
há acúmulo de lixo, pode haver a proliferação de animais
nocivos e peçonhentos como ratos, insetos e cobras, que
podem transmitir doenças à população. Outro problema que
o lixo pode trazer é o consequente acúmulo de água, que
pode servir de criadouro para o mosquito Aedes Aegypti,
que é o transmissor direto da dengue. “A limpeza da cidade
e o combate à dengue devem ser feitos durante todo o ano
para que a população seja mantida em segurança contra esta
e outras doenças”, destacou o vereador.

DE
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V EREADOR D R . M ARCOS A URÉLIO

O
vereador
Martim
Cesar
DEM) enviou indicação à Prefeitura
para que seja feita a
substituição dos
postes na rua Domingos Vieira Salgado, no Residencial Araretama,
principalmente nas
proximidades dos nº
30 e 60. “Os postes estão em
condições precárias, colocando em risco a segurança dos
moradores do local”, comenta o Vereador.
Poda em via pública
Outra Indicação do vereador Martim Cesar encaminhada ao Executivo, é para que
seja feita poda das copas das
árvores na rua Francisca
Bicudo de Melo, na altura dos
números 389 e 460 no bairro
Quadra Coberta, pois as mesmas estão sobre os fios de alta
tensão, causando risco a segurança dos moradores e pedestres que por ali transitam.

PROVIDÊNCIAS

ÁREA SOCIAL

TRABALHO

Ricardo Piorino:
Não dá para esperar,
segurança já!!

Abdala Salomão
quer prioridade para
educação e saúde

Toninho da Farmácia
cobra melhorias nas
ruas do Araretama

AUTORIDADES SINDICAIS

E

POLÍTICAS

DO

PARTIDO

DOS

TRABALHADORES

DIRETORIA

DIRETORIA
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Lombadas no Crispim
O vereador Martim Cesar
encaminhou Indicação ao Prefeito João Ribeiro, solicitando
estudos e providências para que
sejam confeccionadas duas
lombadas física na rua 13 de
maio, no trecho entre a avenida
Monsenhor João José de Azevedo e a rua Guaratinguetá, no
bairro do Crispim.“Neste trecho os veículos trafegam a velocidades acima do permitido,
causando risco a segurança dos
moradores e pedestres que por
ali transitam”, justifica o vereador Martim Cesar.

F OTOS : D IRETORIA
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“A POPULAÇÃO ESTÁ INCONFORMADA COM A
FALTA DE ATITUDES RÁPIDAS E CONCRETAS”
FOTOS : D IRETORIA
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Após a realização
da 2ª reunião sobre a
segurança do município, também organizada pelo vereador
Ricardo
Piorino
(PDT), nas dependências da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, com a
participação de diversas autoridades locais
e regionais, várias
investidas ficaram
acertadas, dentre as
V EREADOR R ICARDO P IORINO
quais, o aumento no
efetivo das Polícias Civil e insegurança que tomam conta
Militar, reestruturação da da cidade. “Tenho convicção
Guarda Municipal, colocação que estou cumprindo com a
de câmeras de monitoramento, minha obrigação, cobrando
etc.
insistentemente os órgãos
Todavia, Piorino está co- competentes para efetivação
brando agilidade nas ações, dos assuntos tratados, no caso,
pois a população não aguenta a administração local e o Gomais esperar, tendo em vista o verno do Estado”, explicou
constante estado de medo e Ricardo Piorino.
Aluno “Nota 10”

ALUNO LUIZ FELIPE

FOI UM DOS DESTAQUES

No último dia 14, o vereador esteve participando das homenagens que a empresa Tenaris Confab proporcionou aos alunos
que mais se destacaram no último ano. “Admiramos a atitude
da Confab, em reconhecer e estimular a juventude para os
estudos”, afirmou Piorino.

DRA ANA EMÍLIA,

VEREADOR

ABDALA

E PROFESSORA

BÁRBARA MACEDO - BABI

O
Vice-presidente
da
Câmara
de
Pindamonhangaba, vereador Abdala Salomão
(PSDB) esteve reunido esta semana com as Secretárias de Saúde, Dra. Ana Emília Gaspar e de
Educação, professor Bárbara Zenita França de
Macedo - Babi para tratar do assunto referente a
demora das licitações que ocorrem nestas duas
áreas, principalmente na saúde, no que diz respeito a aquisição de materiais, equipamentos, remédios, dentre outros, que beneficiam a população
de um maneira geral.
Segundo o vereador Abdala, “o trâmite dos
processos licitatórios levam muito tempo para
serem concluídos, em razão da enorme quantidade de processos que chegam até ao setor jurídico
da Prefeitura. Precisamos achar meios de
desburocratizar este processo, principalmente nestes dois serviços públicos: educação e saúde .
Estarei me empenhando junto ao Poder Executivo
para acharmos soluções que venham agilizar estes
procedimentos em prol da nossa comunidade”.
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

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) está cobrando do
Departamento de Trânsito da Prefeitura Municipal a realização de
estudos visando melhorias nas ruas do bairro do Araretama.
Com o aumento do fluxo de veículos algumas vias estão
ficando intransitáveis, com o risco de acidentes e atropelamentos.
O vereador cita como exemplo a rua João do Amaral, antiga
rua 29, onde os moradores reclamam e solicitam a colocação de

uma lombada e a inversão de fluxo, tornando mão única.
Pela mesma situação passa a rua Paulo César Bitten-court de
Carvalho, antiga rua 30, que também necessita da inversão de
fluxo, tornando mão única.
“Já passou do momento do DEPTRAN dar uma atenção a
deste bairro, a situação chegou a tal ponto que não existe mais
horário para o caos no transito, por isso um intervenção do
DEPTRAN se faz necessária para evitarmos o pior, pois além
do trafego de veículos ainda temos o grande numero de ciclistas
circulando pelas ruas do bairro”, destaca o vereador Toninho
da Farmácia.
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Akim/AgoraVale

Basquete masculino de
Pinda vence no Paulista
A equipe de basquete masculino de Pindamonhangaba,
categoria adulta, enfrentou
mais um desaﬁo pelo Campeonato Paulista Série A-1, na
noite de domingo (17), contra o time de Taubaté. O placar ﬁnal foi de 70 x 65. Essa
vitória foi importante para
Pindamonhangaba, já que
provavelmente irá reencontrar os taubateanos nos Jogos
Regionais.

De acordo com o técnico
de Pinda, Róderson Salvador,
a equipe voltará em quadra
no domingo (24), às 18 horas,
contra Santos, no ginásio do
Centro Esportivo João Carlos
de Oliveira. Os atletas convidam os torcedores para comparecer ao jogo.
Pedro Ivo de Paiva de
Almeida, Rodrigo Benvenuti, Tainan Rodrigues dos
Santos, João Paulo Souza
Akim/AgoraVale

Equipe masculina de vôlei
de Pinda durante jogo pelo
Campeonato Paulista no
“Juca Moreira”

A equipe de basquete masculino de
Pinda voltará a jogar no domingo (24),
às 18 horas, no CE João Carlos de
Oliveira, contra o time do Santos

Lustosa, Alex Varella França, Max Gerhard Vater Neto,
Dhonnys Santana Lima,
Evander Cesar Pereira, Rafael Mauro Grandelli e Rafael
Annuciato são os atletas que
defendem a camisa de Pindamonhangaba. A comissão
técnica é formada por Róderson Salvador, Luis Paulo
Nunes Bondioli, Armando
Dias Gonzales e Hudson da
Silva Geronymo.

Voleibol masculino infantil começa bem no Paulista
A equipe masculina de
voleibol de Pindamonhangaba sub 17, categoria infantil,
venceu mais uma partida pelo
Campeonato Paulista no último
sábado (16). O jogo ocorreu no
ginásio Juca Moreira e Pinda fechou a partida em 3 x 0.
O campeonato tem a participação de 11 equipes: São
José dos Campos, Mauá, Jundiaí, São Bernardo, São Caetano,
Santo André, Osasco, Pinheiros,
Ibirapuera, Centro Olímpico e
Pindamonhangaba.

O técnico de Pindamonhangaba, Alessandro Martins, destaca as equipes de
Pinheiros, Sesi , Ibirapuera
e Centro Olímpico, porque
contam com jogadores de Seleção Paulista e Seleção Brasileira infantil.
“O time de Pinda está iniciando seu trabalho e sua participação em campeonatos de
alto nível, passando por algumas adaptações, mas a equipe tem ido bem. Jogou cinco
partidas, perdeu três e venceu

duas, sendo que as derrotas
aconteceram para os três melhores times da competição.
Estamos no caminho certo,
a cada dia nos esforçando
mais, crescendo, aprendendo,
e a equipe está comprometida
com o trabalho, estamos muito entusiasmados e conﬁantes”, aﬁrma o técnico.
O campeonato é longo
e está apenas na metade do
primeiro turno, haverá muitos jogos pela frente para a
equipe da cidade crescer na

competição. O time está conﬁante, pois, 90% dos meninos
ainda são de 97 e o no próximo ano continuarão nessa
mesma categoria.
A equipe agradece à Secretaria de Esportes pelo
apoio, porque sem o mesmo
não seria possível desenvolver esse trabalho com os meninos da cidade, também ao
Colégio Magistra, Centemave Engenharia, Clínica Vídia,
Academia Bodyhealth e Vitória Confecções.

Judocas das seleções alemã e
brasileira visitam prefeito de Pinda
Akim/AgoraVale

O prefeito João Ribeiro
recebeu a visita de atletas
ilustres na manhã de sexta-feira (15). Ele recepcionou
os judocas Douglas Vieira,
técnico da Seleção Brasileira
feminina; Kenji Saito, supervisor da seleção de base do
Brasil; Richard Trautann,
técnico da seleção principal
da Alemanha, e o assistente
técnico da seleção de base do
Brasil, Marcelo Theotônio.
Os judocas foram ao gabinete do prefeito, juntamente com o secretário de
Esportes, Antonio Carlos
Macedo Giudice, e a gestora
geral, Therezinha de Barros,
para agradecer a acolhida do
município para o treinamento da seleção sub 20. Mais
de 40 judocas treinavam em
Pinda desde o dia 9. Eles se
despediram do município no
domingo (17).
“Essa é a primeira vez

Judocas com o prefeito João Ribeiro durante visita no gabinete

que acontece esse encontro
entre as seleções brasileira
e alemã. O judô daqui é diferente da Europa, mas os
atletas do Brasil têm um bom
desenvolvimento e a experiência deste intercâmbio está
sendo excelente”, comenta
Trautamann.

Saito conta que esta é
a segunda vez que a CBJ
- Confederação Brasileira
de Judô vem para Pindamonhangaba porque é um
município que recebe muito
bem as equipes e a Prefeitura
apoia as ações da entidade.
Saito frisa que a troca de
experiência está sendo excelente para o desenvolvi-

mento dos atletas e “com
certeza, muitos deles irão
brigar por uma vaga nas
Olimpíadas de 2012.”
O prefeito João Ribeiro
agradece pela visita, aﬁrma
que a cidade está de portas
abertas para receber os judocas e enfatiza que Pindamonhangaba apoia o esporte em
todas as modalidades.

Paixão por Esporte
Talita Leite

Pinda participa do Vale
Paraibano de tênis de mesa

www.talitaleitte.blogspot.com

Pindamonhangaba decide classiﬁcação
para semiﬁnal da Copa Vanguarda
A noite desta terça-feira (19), será decisiva na 14ª
Edição da Copa Vanguarda de Futsal Masculino.
Quatro confrontos serão realizados para deﬁnir os
semiﬁnalistas da competição.
Pindamonhangaba decidirá sua classiﬁcação jogando em
Jacareí, contra a representação de Aparecida, às 20h15,
no Ginásio Educamais Paraíso. Na sequência, no mesmo
local, jogam Jacareí e Jambeiro. Em Guaratinguetá, no
Ginásio da FEG, às 2015, Taubaté joga contra Atibaia
e, em seguida, Guaratinguetá enfrenta a equipe de São
José dos Campos.
A Princesa do Norte estreou na 3ª fase do torneio com
um empate por 1 a 1, dentro de casa, diante do Jacareí,
e na última sexta-feira (15), aplicou 5 a 0 em Jambeiro.
Esse retrospecto, somado aos outros resultados do
grupo, permitem que Pindamonhangaba avance na
competição até mesmo em caso de empate nesta terçafeira. No momento, restando apenas uma rodada para o
encerramento da 3ª fase, Jambeiro e Guaratinguetá não
têm mais chances matemáticas de classiﬁcação.

Talita Leite

Pindamonhangaba disputa vaga na semiﬁnal
contra Aparecida

A competição, que conta
com seis etapas, realiza a sua
terceira no domingo (24), a
partir das 9 horas, em Lorena. Pinda tem lugar garantido
nessa fase da competição. A
equipe da cidade vai participar em todas as categorias:
pré-equipe, categoria principal e categoria da melhor
idade.
“A probabilidade de Pinda chegar à ﬁnal é grande,
estamos indo muito bem
nas categorias menores,
e na da Melhor Idade vamos ter destaque, já que
estamos iniciando agora
e nossa atleta ficou em 4º
lugar nos Jogos Regionais

do Idoso”, conta o técnico
da equipe de Pinda, Anderson
Tanaka.
Tanaka destaca que a cidade já ganhou em algumas
categorias. “A pré-equipe já
trouxe dois títulos, e a equipe
principal um vice. A melhor
idade está entrando nessa 3ª
etapa”,disse.
A competição acontece
em Lorena, no Colégio Delta, que ﬁca no bairro Vila
Epacaré. Participam do torneio, 12 cidades do Vale:
Cruzeiro, Guará e Lorena,
Pinda, Taubaté, São José
dos Campos, Jacareí, Arujá,
Caraguatatuba, Ubatuba, São
Sebastião e Itu.

SEGUNDO CADERNO
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AGENDA PINDA+20
CARTA DE INTENÇÕES

A

tendendo a convites, convocação pela imprensa escrita, falada e televisionada, além de carros de som, internet e
outdoors, estudantes do ensino público e particular de nossa cidade, além de representantes da sociedade civil
organizada, estiveram reunidos no Parque da Cidade de Pindamonhangaba, para desenvolver a Semana do Meio
Ambiente 2012 “Pinda+20”, entre os dias 1º e 6 de junho.Eles se reuniram para desenvolver propostas para o desenvolvimento sustentável de Pindamonhangaba nos próximos 20 anos, a serem encaminhadas à Conferência Mundial “Rio+20”.
As propostas foram desenvolvidas dentro dos temas: “A Economia Verde no Contexto do Desenvolvimento Sustentável de
Pinda”; “Política de Diretrizes para Erradicação da Pobreza e Disseminação das Práticas de Responsabilidade Social”; “O
Quadro Institucional de Pinda para Promoção do Desenvolvimento Sustentável”; e o “Plano Diretor de Pinda como Mecanismo de Estímulo Efetivo do Desenvolvimento Sustentável”. Das propostas formuladas, houve condensação num relatório que,
posto em discussão na plenária do último dia do evento, resultou na propositura ﬁnal a ser encaminhada não só à Conferência
Mundial, mas também aos poderes Legislativo e Executivo, para que daqui se extraiam compromissos de encaminhamento e
postura das seguintes medidas elaboradas:

1. ECONOMIA VERDE
• Aumentar o controle e ﬁscalização de emissão de gases e resíduos químicos.
• Incentivar as ações voltadas para as iniciativas de compostagem para reaproveitamento em agricultura familiar.
• Incentivar a reciclagem de Resíduo Sólido Inerte.
• Criar os PEV – Posto de Entrega Voluntária de material reciclável e lixo tecnológico como política de governo.
• Ampliar as campanhas de comunicação sobre Coleta Seletiva, tornando-as permanentes.
• Incentivar o processo de logística reversa.
• Realizar de forma permanente, campanhas educativas visando criar consciência de consumo na população.
• Incentivar a participação de agricultores (sobretudo agricultura familiar) em eventos que abordem o meio ambiente como
forma de valorização da atividade.

2. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
•
•
•
•

Continuar os programas de plantio de árvores em toda a cidade e área rural.
Conservar e assegurar a manutenção dos parques, jardins, áreas verdes, áreas de proteção permanentes (APP).
Conservar e monitorar os recursos hídricos do município.
Ampliar as campanhas de comunicação e de educação contra o uso de queimadas na zona rural.

3. ERRADICAÇÃO DA POBREZA
• Fortalecer as cooperativas de material reciclável existentes na cidade.
• Fortalecer todos os projetos da cidade que visam não só a valorização do meio ambiente, mas também o trabalho do agricultor,
incrementando a economia do campo.
• Ampliar os projetos sociais com orientações sobre: plantio, equipamentos agrícolas, cooperativas e formas de ﬁnanciamento
para pequenos e médios agricultores.
• Ampliar os programas de assistência técnica à agricultura familiar, desenvolvimento do turismo rural, gastronomia rural e
artesanato com materiais alternativos como forma de geração de renda.
• Incentivar a diversiﬁcação de culturas na área rural, com enfrentamento ao aumento desenfreado das plantações de eucalipto.
• Desenvolver projetos fundiários com a possibilidade da cessão espaços em regime de cooperativas para produtores rurais
desenvolverem a agroindústria, a exemplo dos kibutz de Israel.
• Buscar a implantação, com a parceria dos governos estadual e federal, de ensino técnico rural, com bolsa de estudo para alunos
de zona rural visando à formação de mão de obra especializada no campo, reduzindo o êxodo.
• Incentivar a formação de grupo de jovens protagonistas voluntários para multiplicar informações sobre os métodos e políticas
para a erradicação da pobreza nos bairros onde o problema existe.

4. PLANO DIRETOR
• Ampliar e manter a malha de ciclovias, com incentivo à sua utilização.
• Incentivar o uso de bloquetes e paralelepípedos no calçamento de ruas facilitando a drenagem e inﬁltração das águas pluviais.
• Normatizar e ﬁscalizar os portos de areia, com ênfase na preservação ambiental.
• Discutir soluções regionalizadas para a questão de resíduos, recursos hídricos, ﬂorestas e outros aspectos ambientais regionais
(Região Metropolitana).
• Implementar o zoneamento rural de acordo com a aptidão das propriedades e territórios.
• Elaborar proposta de Lei que vise a regulamentação para a aprovação de ediﬁcações verticais no sentido de minimizar o impacto e planejar ações que ofereçam a compensação dos equipamentos públicos e mobiliário urbano.

Este documento manteve o sentimento que norteou a apresentação e a escolha das propostas,
sendo mantida a maioria das palavras da forma como sugeridas pelos autores. Ajustes
ortográﬁcos necessários foram realizados buscando não alterar esse sentimento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

Morre trovador
		
pindamonhangabense...
A UBT- União Brasileira de
Trovadores, seção de Pindamonhangaba, presidida por José Valdez de Castro Moura encontra-se
enlutada ante a partida do trovador Enivaldo Borges da Silva, 56
anos, desencarne ocorrido no dia
16 de junho último devido a problemas cardíacos. Com o pesar
dos trovadores locais e da região,
nossas condolências aos familiares do irmão trovador que se foi
antes de nós...

Comunicado URGENTE
aos membros da Academia
de Letras
A diretoria da APL - Academia Pindamonhangabense de Letras, por intermédio de seus membros, 1º
secretário Aércio Muassab e 2º secretário Altair Fernandes Carvalho, com o intuito de regularizar situação
da entidade junto ao Cartório de Registros de Títulos
e Documentos, está solicitando a assinatura de vários
acadêmicos em livro de atas. Informamos que o mencionado livro se encontra na sede do jornal Tribuna do
Norte, praça Barão do Rio Branco, 25 (Largo São José),
no horário das 9 horas às 17h30, à disposição para as
assinaturas, lembrando que - dependendo do acadêmico
– serão necessárias mais de uma assinatura.

RELAÇÃO DOS ACADÊMICOS
QUE DEVERÃO ASSINAR:
ALBERTO MARCONDES SANTIAGO
ELISABETE NOGUEIRA DA SILVA GUIMARÃES
LUIZ CARLOS LOBERTO
RICARDO ESTEVÃO DE ALMEIDA
JAQUELINE BIGATON
ACYR DE ALMEIDA
JOSÉ FERNANDES COSTA
EDMAR DE SOUZA
GISLENE ALVES
SEBASTIIÃO NELSON DA CRUZ
SÉRGIO ANTONIO MENEGHETTI
PAULO TARCÍZIO DA SILVA MARCONDES
SAMUEL MESSIAS DE OLIVEIRA
JULIA SAN MARTIN BOAVENTURA
ROSANA DHALE LEME CELIDÔNIO
BENEDITO AÉRCIO BONDIOLI MUASSAB
ALTAIR FERNANDES CARVALHO
PEDRO IVO LUÍS SALES
FERNANDO PRADO REZENDE
JOSÉ VALDEZ DE CASTRO MOURA
FRANCISCO PIORINO FILHO
ANA MARIA ZAITUNE PAMPLIN
NEILA ARARECIDA CARDOSO BEZERRA
ANGÉLICA MARIA CORTEZ
JOSÉ RAUL VINCI

Lançamento de livro
no Museu

O escritor, poeta, contista e trovador Paulo Tarcízio
da Silva Marcondes convida o leitor para o lançamento
de seu livro de memórias ‘Aconteceu na Escola’ (fatos
verídicos),nesta sexta-feira (22). A noite de autógrafos
está marcada para as 20 horas, no Palacete Visconde da
Palmeira, sede do Museu D. Pedro I e Dona Leopoldina, com a presença da APL-Academia Pindamonhangabense de letras. Sobre a obra, adiantamos que, segundo
o autor, “quem está se preparando para ser professor encontrará neste livro vários temas para meditação. Mas
quase não encontrará nomes de pedagogos e de teorias
da Educação: este livro não é um manual de Pedagogia.
É um relato de experiências que, pela generosidade divina, já vêm durando mais de quarenta anos.”

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do processo seletivo;
09 - Comprovante de Registro no Conselho de Classe – CREF-SP;
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).

Convocação - 12ª Reunião Ordinária 2012 CMDCA
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados
a comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da “Décima Segunda
Reunião Ordinária” do ano em curso, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
—
—
—
—

Leitura de atas
Diagnóstico
Violência nas escolas
Projeto Amar a vida, drogas jamais

Dia: 		

19/06/2012 (terça-feira)

Horário:

17h

Duração:

Até 2 horas.

Local: CRAS - Centro
		
Rua Euclides Figueiredo, 132 – Centro
Eliana Maria Galvão Wolff
Presidente

Dia 22/06/2012 às 14:00 horas
COORDENADOR DE NÚCLEO
23º TALITA FABIANE DA SILVA ARAKAWA
AVENIDA SÃO PEDRO, 766 – BOSQUE DA SAÚDE
TAUBATÉ – SP
CEP 12082-010
24º HENRIQUE DA SILVA CARVALHO
RUA ANGELICA ACETO SIQUEIRA, 137 – BOSQUE DA PRINCESA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-460
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Histórico Escolar;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 22/06/2012 às 15:00 horas
553º MARGARETE PEREIRA DA SILVA DIOGO
RUA JOAQUIM FAGUNDES, 328 - PEDREIRA
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12503-060
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
05 - Certificado de reservista (sexo masculino);
06 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do Processo Seletivo
– declaração emitida pelo Estabelecimento de Ensino, que está regularmente matriculado e freqüente em um dos dois últimos anos do curso superior em Educação
Física;
07 - Atestado de Antecedentes Criminais;
08 - Comprovante de residência;
09 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente);
Dia 22/06/2012 às 14:00 horas
ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
19º MARCELA BELO DIAS
RUA LUIZ CARLOS TONINI, 86 – VILA OLÍMPIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12062-723
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Como presidente do CENTRO ESPÍRITA “LUZ NO CAMINHO” , convoco nesta data
os associados fundadores e os associados efetivos desta instituição, para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se neste Centro, no dia 21 de julho de 2012 às 18
horas, para apresentação do Relatório Anual da Diretoria e, prestação de contas
referentes aos anos de 2010, 2011 e 2012 até esta data. A seguir haverá eleição
da nova diretoria pelos associados. As chapas apresentadas estarão afixadas no
quadro de avisos do salão de reuniões do Centro.
Pindamonhangaba, 19 de junho de 2012.
Celso Bertin - Presidente

Câmara Municipal de Pindamonhangaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Histórico Escolar;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 22/06/2012 às 15:00 horas
552º MARIA DO CARMO MARQUES AMBROSIO
RUA FRANCISCO GLICÉRIO, 505 – BOA VISTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-060
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

A Câmara Municipal de Pindamonhangaba comunica que no pregão presencial
07/12, que cuida da execução de serviços de controladoria de acesso, o objeto foi
adjudicado sem ressalvas como segue: item 01, valor total de R$ 99.840,00, à empresa M.L de Oliveira, devendo referida empresa comparecer ao mesmo endereço
dos eventos anteriores para retirada da ordem de fornecimento, conforme item 7 do
precedente edital.
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Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0912/11
DATA PROTOCOLO:
04/08/2011
Nº CEVS:
353800601-477-000004-1-8 DATA DE VALIDADE:
27/04/2013
CNAE:
4771-7/02 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas.
FRACIONAR, MANIPULAR, DISPENSAR.
RAZÃO SOCIAL:
FARMÁCIA HOMEOPATICA VITAE PINDA – ME
CNPJ/CPF: 55.700.462/0001-03
ENDEREÇO: Av. Cel. Fernando Prestes
N°: 165
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12400-240
UF: SP
RESP. LEGAL:
Vanessa Oliveira Colombo Marson
CPF: 341.223.608-03
RESP. TÉCNICO: Lidia Maria Barcha Giroldo dos Santos
CPF: 288.848.268-10
CBO: Farmacêutico, em geral.
CONS. PROF.: CRF
N º INSCR.: 45796
UF: SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 27/04/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __27 de abril de 2012

CASA TRANSITÓRIA FABIANO DE CRISTO DE PINDAMONHANGABA
Fundada pelo CENTRO ESPÍRITA ‘MELO DE MORAES” em 22 de maio de 1977.
Rua Guaratinguetá 555 – Crispim – 12402-590 – PINDAMONHANGABA (SP)
CNPJ 50455815/0001-33 – Insc. Estadual – Isenta-Insc.Municipal 01572
FONE – (12)3642-6277 – FAX (12) 3642-6054
E.mail – planobem@casatransitoria.org.br - Site – www.casatransitoria.org.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Conforme disposto nos artigos 8º, 9º, 24, 25 , 27 , 28,29 §2º, 3º e 30 § único do Estatuto da Casa Transitória Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba ,ficam convocados os
Associados efetivos e fundadores para a AGO-Assembléia Geral Ordinária , a se realizar no dia 14 de julho de 2012, às 21 horas nesta cidade de Pindamonhangaba(SP),
na rua Guaratinguetá, 555 – Crispim , para tratar da seguinte ordem do dia :
—
apreciação das contas da gestão findante e ,
—
eleição e posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.
Pindamonhangaba (sp), 14 de junho de 2012.
____________________________
-Carlos Eduardo de Mesquita-Presidente –
NOTA :
Este Edital ficará afixado nos quadros de Avisos da Entidade, desta data até o dia
13.07.2012 e será, ainda, publicado na imprensa local.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:

Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0442/12
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-561-000497-1-9 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
5611-2/02 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas.
RAZÃO SOCIAL:
JOACI QUEIROZ
CNPJ/CPF: 15.041.120/0001-04
ENDEREÇO: Rua das Andorinhas
COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
RESP. LEGAL:
Joaci Queiroz

276/12

19/04/2012
21/05/2013

N°: 498
BAIRRO:
Triangulo
CEP: 12413-010
UF: SP
CPF: 761.963.214-04

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 21/05/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __21 de maio de 2012

C ENTRO ESPÍRITA “MELO MORAIS”
FUNDADO EM 14 DE JULHO DE 1922
Rua Guaratinguetá 555 – Crispim – 12402-590 –PINDAMONHANGABA(SP)
CNPJ 48417084/0001-02
Fone (12) 3642-6277 - Fax (12) 3642-6054

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Conforme disposto nos artigos 4º § 1º,2º e 3º; 20; 21 “b”; 23 ; 25-I-II e III ; 27-§
1º e 2º ; 28 e 29 e seu § único do Estatuto do CENTRO ESPÍRITA MELO MORAIS, ficam convocados os Associados efetivos para a AGO-Assembléia Geral
Ordinária , a se realizar no dia 14 de julho de 2012, às 20 horas nesta cidade de
Pindamonhangaba(SP), na rua Guaratinguetá, 555 – Crispim , para tratar da seguinte ordem do dia :
—
apreciação das contas da gestão findante e ,
—
eleição e posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.
Pindamonhangaba (sp), 14 de junho de 2012.
____________________________
Carlos Eduardo de Mesquita
-Presidente –
NOTA :
Este Edital ficará afixado nos quadros de Avisos da Entidade, desta data até o dia
13.07.2012 e será, ainda, publicado na imprensa local.

LICENÇA DA CETESB
SOCOTHERM BRASIL S.A. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação N° 3003781, válida até 15/06/2015, para Tempera, cementação
de aço, recozimento de arame, tratamento térmico, à AV GASTÃO VIDIGAL NETO,
775, CIDADE NOVA, PINDAMONHANGABA.
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Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0277/12
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-472-000247-1-6 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios.
RAZÃO SOCIAL:
ENEDINO GARCIA RIBEIRO – MEI
CNPJ/CPF: 15.043.442/0001-92
ENDEREÇO: Rua Jose Carlos Ribeiro
COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
RESP. LEGAL:
Enedino Garcia Ribeiro
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09/03/2012

N°: 38
BAIRRO:
Jardim Cristina
CEP: 12412-060
UF: SP
CPF: 065.535.818-86

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 22/05/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __22 de maio de 2012

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, terça-feira, 19 de junho
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Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0534/11
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-561-000448-1-4 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
5611-2/02 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas.

28/04/2011

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 03/04/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __03 de abril de 2012
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Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0112/12
DATA PROTOCOLO:
29/07/2011
Nº CEVS:
353800601-477-000118-1-9 DATA DE VALIDADE:
10/05/2013
CNAE:
4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
RAZÃO SOCIAL:
BR FARMACEUTICA LTDA – EPP
CNPJ/CPF: 13.782.245/0002-40
ENDEREÇO: Avenida Dr. Jorge Tibiriçá
COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
RESP. LEGAL:
Iara de Oliveira Leite Vieira
RESP. TÉCNICO: Tatiana Aparecida Alves Sena
CBO: Farmacêutico, em geral.
CONS. PROF.: CRF

N°: 57
BAIRRO:
São Benedito
CEP: 12422-050
UF: SP
CPF: 275.396.608-72
CPF: 327.340.148-66
N º INSCR.: 58539
UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 10/05/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __10 de maio de 2012
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A PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA, por meio da Secretaria de Administração, faz saber o a resposta das solicitações de Entrevista
Devolutivas:
Em atendimento ao Capitulo VIII – DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OS EMPREGOS DE: AGENTE DE SEGURANÇA, AGENTE DE
TRÂNSITO (FEMININO E MASCULINO) E GUARDA, item 10 “Caso o Candidato seja considerado INAPTO poderá solicitar entrevista
devolutiva através de recurso para conhecimento de sua avaliação.”
FAZ SABER que o agendamento da entrevista devolutiva individual para os candidatos abaixo relacionados:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:

11

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
RESPOSTA DE RECURSOS

278/12

RAZÃO SOCIAL:
STILLUS BAR E LANCHONETE LTDA ME
CNPJ/CPF: 13.440.699/0001-52
ENDEREÇO: Av. Rio de Janeiro
N°: 195
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Cidade Nova
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12414-010
UF: SP
RESP. LEGAL:
Ednaldo Cavalcante de Oliveira
CPF: 533.914.708-87

de 2012

ADEMIR DA SILVA
ADRIANA APARECIDA RODRIGUES
ADRIANO JOSE DE ALMEIDA
ALCIONE APARECIDA DE CAMPOS NISIHARU
ANDERSON OLIVEIRA MACHADO
ANTONIO CARLOS RODRIGUES CARDOSO JUNIOR
ARNALDO DE ASSIS
CICERO MACHADO
ELISABETH CRISTINA TAKEZAWA PAIVA
GELSON FERNANDES DA SILVA
JOSE MARCIO DE JESUS DIAS
JOUBERT WILSONWILSON DE OLIVEIRA SOUZA
LEANDRO RICARDO PEREIRA CESAR DA CONCEIÇÃO
LEONARDO HENRIQUE DA SILVA
MAURIVAN LEMES MEDEIROS SILVA
MIRIAM PIRES DIRBAS
ROBSON ALVES DE FARIA

10/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
10/07/2012

08H00
08H00
08H00
09H00
09H00
09H00
10H00
10H00
10H00
11H00
11H00
16H00
13H00
13H00
15H00
15H00
15H00

FAZ SABER ainda que o local onde ocorrerá a Entrevista Devolutiva será divulgado no site www.makiyama.com.br no dia 06/07/2012.
FAZ SABER a resposta de recursos de:
CANDIDATO(A)

PROTOCOLO

DECISÃO DA COMISSÃO AVALIADORA

FERNANDA GABRIELA DE RIBEIRO

17361/2012

PEDIDO INDEFERIDO

LUIZ FERNANDO MIGUEL

17266/2012

PEDIDO INDEFERIDO

LIGIANY SAMPAIO DE CARVALHO

17276/2012

PEDIDO INDEFERIDO

MARIANA FEST FERREIRA RAMOS

17269/2012

PEDIDO INDEFERIDO

CLAUDIA BARBOSA ZERBIENTI INES

17260/2012

PEDIDO INDEFERIDO

EURICO ROBERTO JACOMAZZI

17252/2012

PEDIDO INDEFERIDO

WELINGTON UBIRATAN DA SILVA SOBRAL

17246/2012

PEDIDO INDEFERIDO

280/12

Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0452/12
DATA PROTOCOLO:
23/04/2012
Nº CEVS:
353800601-864-000103-1-6 DATA DE VALIDADE:
10/05/2013
CNAE:
8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante – exceto
tomografia.
RAZÃO SOCIAL:
WK RADIOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 65.057.333/0002-83
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira
N°: 305
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12410-050
UF: SP
RESP. LEGAL:
Dirk Helge Kalitzki
CPF: 026.100.148-56
RESP. TÉCNICO: Wilson Hiroyuki Watanabe
CPF: 093.858.228-37
CBO: Médico Radiologista.
CONS. PROF.: CRM
N º INSCR.: 66.135
UF: SP
RESP. TÉCNICO SUBSTITUTO: Dirk Helge Kalitzki
CPF: 026.100.148-56
CBO: Médico Ragiologista.
CONS. PROF.: CRM
N º INSCR.: 74.540
UF: SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 10/05/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital que será publicado no Jornal Tribuna do Norte e no site
www.pindamonhangaba.sp.gov.br
Pindamonhangaba, 19 de junho de 2012.

Pindamonhangaba, __10 de maio de 2012

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS ROBERTO MURTA JUNIOR, de nacionalidade brasileira,
profissão professor universitário, estado civil divorciado, de 34
anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 3 de fevereiro de 1978, residente e domiciliado Rua Paulo
Rabello nº 77, casa 1, Andrade, nesta cidade, filho de CARLOS
ROBERTO MURTA e MARIA APARECIDA MURTA.
RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira,
profissão auxiliar de escrita fiscal, estado civil divorciada, de 23
anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 6 de maio de 1989, residente e domiciliada Rua Paulo
Rabello nº 77, casa 1, Andrade, nesta cidade, filha de ADEMIR
APARECIDO DOS SANTOS e ANA ALICE CIRINO ALVES DOS
SANTOS. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 15 de junho de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DENIS JOSÉ DA SILVA ANGELO, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral, estado civil solteiro, de 20 anos de idade,
nascido em Cunha, Estado de São Paulo, no dia 27 de janeiro
de 1992, residente e domiciliado na Avenida Dr. Antonio Pinheiro
Júnior, nº 2081, Jardim Cristina, nesta cidade, filho de JOSÉ WALDEVINO ANGELO e ANDRÉIA MARIA DA SILVA ANGELO.
JOSYLENE ALVES LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 4 de julho de 1984,
residente e domiciliada na Avenida Dr. Antonio Pinheiro Júnior, nº
2081, Jardim Cristina, nesta cidade, filha de MARIA APARECIDA
ALVES LEITE DE QUEIROZ. Apresentaram os documentos 1, 3
e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 16 de junho de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MAURÍCIO ANDRADE FERNANDES, de nacionalidade brasileira,
profissão tecnólogo, estado civil divorciado, de 50 anos de idade,
nascido em São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, no dia
12 de setembro de 1961, residente e domiciliado na Rua Antonia
Bicudo Salgado, nº 358, Socorro, nesta cidade, filho de MARIANO FERNANDES DANIEL e NEYDE EVANGELINA DE ANDRADE
FERNANDES.
LUCIANA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão contadora, estado civil solteira, de 41 anos de idade, nascida em
Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 10 de março de 1971,
residente e domiciliada na Rua Antonia Bicudo Salgado, nº 358,
Socorro, nesta cidade, filha de JOSÉ DA COSTA e MARIA MARIOTO DA COSTA. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art.
1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 16 de junho de 2012.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RODRIGO ALVES RIOS, de nacionalidade brasileira, profissão técnico
em eletrônica, estado civil solteiro, de 38 anos de idade, nascido em
Campos, Estado do Rio de Janeiro, no dia 3 de abril de 1974,
residente e domiciliado na Rua Tenente Coronel Alexandre Marcondes
Monteiro nº 389, fundos, Bosque, nesta cidade, filho de JOEL RIOS e
MARIA JOSÉ ALVES RIOS.
CRISTIANE MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão técnica
em enfermagem, estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 21 de novembro
de 1977, residente e domiciliada na Avenida Abel Corrêa Guimarães
nº 906, Jardim Resende, nesta cidade, filha de JOSÉ AMÉRICO
MONTEIRO e GEORGINA SEBASTIANA CARVALHO MONTEIRO.
Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 16 de junho de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
TIAGO OLIVEIRA PRATES DA FONSECA, de nacionalidade brasileira, profissão promotor de justiça, estado civil solteiro, de 31 anos de
idade, nascido em São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 5 de junho
de 1981, residente e domiciliado na Avenida Gralha, nº 141, Colonial
Vilage, Parque Lago Azul, nesta cidade, filho de GERALDO PRATES
DA FONSECA JUNIOR e MARIA APARECIDA OLIVEIRA PRATES DA
FONSECA.
LIGIA RONCONI SALGADO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão fisioterapeuta, estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 13 de fevereiro
de 1981, residente e domiciliada na Avenida Gralha, nº 141, Colonial
Vilage, Parque Lago Azul, nesta cidade, filha de JOSÉ SALGADO RIBEIRO e MARIA APARECIDA RONCONI SALGADO RIBEIRO. 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 junho de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRUNO LACERDA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral, estado civil solteiro, de 19 anos de idade, nascido
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 4 de março de
1993, residente e domiciliado Avenida Rodrigo da Silva Araujo nº 80,
Santa Cecilia, nesta cidade, filho de SEBASTIÃO PEREIRA DE ALMEIDA e NILZA LACERDA DE ALMEIDA.
AMANDA SABRINA FERREIRA DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 17 anos de idade, nascida
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 16 de fevereiro
de 1995, residente e domiciliada Avenida Rodrigo da Silva Araujo nº 80,
Santa Cecilia, nesta cidade, filha de ROBERTO CARLOS FERREIRA
DA ROCHA e ANA CRISTINA BORGES. 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 junho de 2012.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ELBER GUIMARÃES CARRETONI, de nacionalidade brasileira, profissão cientista da computação, estado civil solteiro, de 22
anos de idade, nascido em São José dos Campos, Estado de São
Paulo, no dia 27 de junho de 1989, residente e domiciliado Rua
José Emiliano dos Santos nº 90, Santa Luzia, nesta cidade, filho
de GERMANO CARRETONI e MARCIA REGINA GUIMARÃES NOGUEIRA CARRETONI.
GABRIELLA GAGLIATTO PETRICELLI, de nacionalidade brasileira, profissão arquiteta, estado civil solteira, de 22 anos de
idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia
22 de março de 1990, residente e domiciliada Rua Governador
Pedro de Toledo nº 510, Jardim Angelina, nesta cidade, filha de
DANIEL PETRICELLI e MARLEY GAGLIATTO PETRICELLI. 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 junho de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GERALDO PEREIRA FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão carpinteiro, estado civil solteiro, de 52 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 2 de abril de
1960, residente e domiciliado na Rua Nilza Aparecida Passos Machado nº 89, Araretama, nesta cidade, filho de GERALDO PEREIRA e MARIA MOREIRA PEREIRA.
MARIA VERA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, de nacionalidade
brasileira, profissão empregada doméstica, estado civil viúva, de
45 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, no dia 10 de abril de 1967, residente e domiciliada na Rua
Nilza Aparecida Passos Machado nº 89, Araretama, nesta cidade,
filha de MARCELINO JERONIMO DE OLIVEIRA e MINERVINA
ALVES. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de junho de 2012.
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ClassificadosTN
Pindamonhangaba, terça-feira, 19 de junho 2012

VENDER - ALUGAR - COMPRAR - TROCAR - EMPREGOS

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

AJUDANTE DE PADEIRO
ARMADOR DE FERRAGENS
ATENDENTE DE FARMACIA
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
AUXILIAR DE ESTETICISTA
AUXILIAR DE LIMPEZA
CABELEIREIRO ESCOVISTA
CARPINTEIRO DE
OBRAS
COORDENADOR
PEDAGÓGICO
CORRETOR DE IMÓVEIS
COSTUREIRA ( MÁQUINA INDUSTRIAL
OVERLOQUE
E
RETA, EXP C/ ENXOVAL E ROUPAS
DE BEBÊ)
ELETRICISTA INDUSTRIAL
ELETRICISTA
DE

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
ELETRICISTA PREDIAL (COM NR10)
ENCARREGADO DE
SUPERMERCADO
FERRAMENTEIRO
(CHASSIS P/ CARROS)
GUINDASTEIRO
JARDINEIRO
LÍDER DE SERVIÇOS
MANICURE
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
MECÂNICO DE MOTOR DIESEL
MOTORISTA COM
VEÍCULO PRÓPRIO
(furgão, fiorino, kombi, saveiro fechada,
ducato, doblo)
OPERADOR DE CAIXA
PROFESSOR DE INGLÊS
SERVENTE DE PEDREIRO

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

SERVIÇOS
Fazemos Limpeza
em caixas d’água.
Tel 8213-3965
Higienização: limpeza em prédios e
residências. Tel 36412964, 3637-2543
Presto serviços de
motorista particular
Tel 9116-9157
Prestação de serviço de pedreiro em
geral, com referências. Tel 9142-2540
Procuro emprego
de eletricista residencial,
instalação
de cerca elétrica. Tel
9774-4108
DIVERSOS
Balcão expositor, arquivo de aço, geladeiras, freezer, maq. lavar
louças, maq. de costura, televisor, ventiladores, aparelho de DVD.
Tel 8213-3965
Banheira hidromassagem, com bomba, usada, R$ 450. Tel 36488395 ou 9790-7954
Bicicletas, infantil, aro
20, vermelha, R$35. Tel
3642-3740
Bicicleta Poty, média, pink, 21 marchas, cetinha, R$130.
Tel 3645-6305
Caiaque de fibra, remo
de alumínio, colete salva vidas. Tel 3643-1250
ou 9124-5064
Cabo de aço, 80 m, 1/2
polegada; 12 blocos de
vidro, 20 x 20 , novos. Tel
9115-9942
Cama de solteiro,
ótimo estado de conservação; vitraux de
alumínio anodizado c/
vidro, 60 x 60, novo. Tel
9115-9942
Cama de solteiro, madeira maciça, R$ 100;
Colchão de mola, R$ 50
e mesa p/ computador,
R$ 80. Tel 3642-4094
Carrinho berço Love,
azul e cinza, seminovo,
R$ 150. Tel 9757-6730

Carrinho de bebê, Galzerano, em ótimo estado de conservação, R$
150,00. Tel 3522-4589
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
Conjunto de máquinas
e ferramentas para retíficas, broqueadora de
cilindro, mandriladora de
carcaças do motor VW,
com bolacha completa e
cavalete. Tel 3642-2524
ou 8179-6967
Computador, Sempron
2400 COM, 512 Mb
Ram, HD 200 Gb, R$
250. Tel 9176-4886
Computador completo, scaner, impressora,
rack e cadeira. Tel 97756060 ou 9216-6688
Computador, Processador AMD Phenom
X4, placa mãe Asus, 2
Gb memória, HD 500
Gb. Tel 9104-4537
Computador com impressora Multifuncional, em bom estado de
conservação Tel 81377896 / 9229-7965 ou
3522-1028
Derretedor de cera,
galvanizada, banhomaria. Tel 3643-1612
Doa-se um cachorro,
poodle e um de raça
comum. Tel 8839-7211
Exaustor Continental
“Massimo”, seminovo. Tel 3643-1250
Refrigerador, Consul,
degelo seco, 110V, branco, R$ 400; pia + gabinete, branco, R$150; mesa
+ 4 lugares, R$120; impressora fiscal térmica,
Daruma FS700 c/ serrilha preta, R$ 1.100. Tel
8877-4220 ou 9110-6706
Fogão, novo, inox, 4
bocas, electolux, Tel
8839-7211
Geladeira, balcão expositor, estufa para sal-

gados, bicicletas, arquivo de aço, camas. Tel
8213-3965
Guarda-roupa mogno, solteiro ; rack, R$
250. Tel 3522-4589
Guarda-roupas,
R$
300. Tel 8814-6514
Jaqueta de Couro,
preto, feminino,
tamanho M, R$ 50. Tel
3642-3740
Jogo de sofá 2 e 3 lugares, seminovo, R$
250. Tel 3523-3521 ou
9114-3560
Máquina de lavar
roupas, Eletrolux 7 kl,
R$400 e lavadora enxuta, R$100. Tel 91392671.
Mesa de som Oneal,
com 8 canais, seminova; video cassete Hi-Fi
MTS Stereo 4 cabeça
Sharp. Tel 3642-2427
Moto elétrica infantil.
Tel 9115-8884
Playstation 2 Sony,
novo, 2 controles, cartão memória e na garantia. Tel 3645-3119
ou 9168-7195
Pia de cozinha, usada, cuba de inox, 2 metros. Tel 3643-1250
Porta de aço de 3 x
3m, bom estado de
conservação, R$ 600.
Tel 9115-9942
Refrigerador; freezer
Eletrolux, bom estado
de conservação, R$
550,00. Tel 3648-4890
ou 9771-6431
Suporte para teto de
carro p/ bicicleta; suporte de engate para Uno;
Tel 9115-9942
Smartphone HTC, câmera 5 Mg, novo, andrad 2.2. Tel 3645-7567
Teclado Mod PSR
510, Yamaha, efeito
Ecohotronic Staner. Tel
3642-2427
Título Ferroviária. Tel
9105-0366
Topia, desempenadeira, furadeira de bancada, lixadeira de bancada. Tel 9710-9774
TV Phillips, nova, R$
380; ventilador Arno,
novo, R$ 80; sofa 3 e
2 lugares, seminovo,
R$250. Tel 9114-3566
ou 3522-3521
Tv Philips, 21 polegadas, tela plana, seminova. Tel 9110-1180
Ventilador Arno, novo,
220v, de R$ 120 por R$
80. Tel 3522-9582 ou
9114-3566
Várias embalagens p/
cerveja; rádio AM, FM,
toca cd para carro; rodas montadas, pneus
175x70 x13; macaco
hidráulico; geladeira; estufa para salgados. Tel
9708-5107
COMPRA-SE
Serra circular, cortador de grama, Serra
mármore, vasilhames
em geral. Tel 82133965
TROCA-SE
Geladeira 160L, consul
por uma bike de aluminium tratar 3522-4589
VEÍCULOS
VENDEM-SE
Celta 2003, preto,
abaixo da tabela. Tel
9104-8554
Corsa Wind 1. 0, 2000/
2001, branco, 4 portas.
Tel 3643-2714
Corsa Sedan GL 1.6 ,
97/97, verde, completo, R$ 12.100,00 . Tel
3643-1612
Corsa Sedan 2008,
Classic Life , R$ 1.000
abaixo da tabela, único
dono. Tel: 3648-8238
D20, 92, com carroceria de madeira, tabela.
Tel 3522-7900
Escort Hobby 1.0, 94,
prata. Tel 9110-1180
Eco Sport XLS 2006,
completa, único dono,
R$1.000 abaixo da tabela. Tel 3648-8238 ou
9163-1205

Fiesta 97, vermelho,
Tel 8202-0035
Fiorino 2001, pneus
novos. Tel 8207-6468
ou 9627-0567
Fox 2008, 4 portas,
cinza, vidro, trava eletrica, R$ 24 mil. Tel
3641-1172
Fusca 79, 1300, R$
3.000. Tel 3643-4173
ou 8119-4264
Gol 96, trava elétrica, alerme e som. Tel
3642-1165
Gol 90, álcool, branco.
Tel 3643-1745
Kombi ano 2.010, Tel.
9746-4352
Monza SL/E, completo, 91, vinho, c/ kit gás.
Tel 9136-1500
Palio Fire 2007, branco, único dono, R$
18.000. Tel 3648-3000
/ 9191-6767
Palio Weekend 1.5,1997,
vermelho, conservado.
Tel 3643-2229 / 36376437
Pálio Weekend 1.6,
2000, preta, 4 portas,
com alarme, direção, vidro elétrico, R$ 13 mil,.
Aceito proposta. Tel
9182-9717 ou 3641-1137
Pálio Weekend Treeking 2010, cinza caromo, completissima. Tel
9782-1158 / 9191-3300
Peugeot 307, Feline
2003, abaixo da tabela.
Tel 9781-0235
Perua
Kombi
97,
bege. Tel 9768-5533
Renault Clio 2003/
2004, prata, 4 portas, 2
airbag, por R$ 13.900.
Tel 3642-8311
Renault Clio Hatch,
4ª geração, vid. trava
elét., fim, cd-mp3, calefação, abaixo da tabela ou troco por veículo
chevrolet (maior valor).
Tel 977-11544
Renault Sandero Expression, 1.0, 16v, Hiflex, 2009/2010, prata,
19.000Km, tabela. Tel
8204-8088
Siena ELX 1.0, 16V,
2001, trav vidr elétr.,
dir hidr, R$ 13.800. Tel
9137-3792
Siena 2005, vidros elétricos, dir hidr, alarme,
tabela. Tel 9179-0817
Trator ford 74, 65 CV,
diesel, com carreta
basculante, R$ 15 mil.
Tel 3642-2268
Uno Mille 1.0, 2000,
todo original, prata. Tel
9173-0682 / 9709-1715
Verona 92, LX 1.6,
Alcool, verde metálico. TEl 3643-3162 ou
9112-1049
TROCA-SE
Apollo 1.8, motor AP,
92, por Uno 98/99,
valor de R$ 8.000. Tel
3645-8776
MOTOS
Green Safari 150 (Garini), ano 2008. TEl
8182-8506 / 3642-3679
Honda Biz 100, 2005,
azul. Tel 9162-1170
Honda Biz, 2012, preta, alarme, completa.
Tel 9173-0682
YBR ED 2007/08, completa, vermelha, R$
3.000 ou troca-se. Tel
9226-9424
IMÓVEIS
VENDEM-SE
CASAS
Araretama, 2 dorm, e
dem. dep., R$ 55 mil.
Tel 3642-3027
Araretama, 2 dorm, e
dem. dep. Financio. Tel
3642-8084
Alto do tabaú, 2 dorm,
close, e dem, dep, gar,
quint, rua Gal Júlio Salgado, 790. Tel 36422951
Avenida Abel C. Guimarães, apart. 2 dorm,
sala 2 ambientes, banh
social. Tel 9775-8200
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 independentes, R$ 130.000,
Tel (13) 9115-8107
Campo
Alegre,
2
dorm., e dem. dep., garagem coberta ou troco
por terreno, aceito financiamento. Tel 36431770 ou 9123-4503
Campo Belo, 2 dorm,
1 suite, edícula, R$
250.000. Tel 88397465 / 8803-4573
Campo Belo, apartamentos, novo, 2 dorm,
sendo 1 suite, dem dep,
gar, R$ 170 mil. Tel 36423740 ou 9736-7019
Cidade Jardim, edícula,
terreno de 250 m², R$ 75
mil. Tel 9181-0245
Crispim, 240 m², 2
quartos,dem dep, gar,
lav e 1 quarto e banh nos
fundos.Tel 3642-2470
Crispim, 3 quartos,
edícula e demais dependências. R$ 190
mil. Tel 8839-7211
Jardim Aurora, sobrado 3 dorm. (1 suite),
sala 2 amb, coz americana, ampla área exterma. Tel 3642-1124
ou 9772-5171
Jardim Aurora, apartamento, 2 dorm, e dem.
dep. gar e quintal, R$
90.000. Tel 3643-1783
Jardim Aurora, divisa com o Campo Belo,
nova, 2 dorm. (1 suíte),
dem. dep., gar, Aceita
financiamento. Tel 36431770 ou 9123-4503
Jardim Rezende, sobrado, 93m², novo, 2 dorm, e
dem dep, 2 banh, gar, R$
135.000. Tel 3648-5776
ou 9127-5485
Jardim Regina, antiga, rua 12. Tel 36376210 ou 9729-8882
Maricá, 2 dorm, dem.
dep, R$ 140 mil. Tel 91564167
Moreira César, CDHU
Ipê II, 1 dorm, dem
dep, gar, R$ 38.000.
Tel 9110-1180
Moreira César, CDHU
Ipê II, 3 dorm, dem
dep, gar, quitada. Tel
9173-0682
Moreira César, próximo
à praça São João, sobrado, 2 dorm., sendo 1
suite, e dem dep., com
ponto comercial, R$ 140
mil. Tel 9153-7933
Morumbi, 3 dorm, sendo 1 suite e dem dep, R$
190.000. Tel 3643-4242
Mombaça, 3 cômodos,
R$ 78.000. Tel 97744108
Mombaça, 2 dorm. R$
140.000. Tel 3642-3027
Ouro Verde, c/ 2 lotes,
2 dorm, dem dep, ponto comercial. aceita-se
troca. Tel 3527-9498
Parque das Palmeiras, 3 dorm, sendo 1
suite, dem dep, jardim
de inverno, coz americana, gar 2 carros,
quintal e cerca elétrica, A/T 200 m² - A/C
100m². Tel 9107-4318
Pq. São Domingos,
sobrado, 3 dorm e
dem dep, 4 banh, ár/
ser, quartinho no fundo
e gar, rua Cap Vitório
Basso, R$ 250.000. Tel
3522-4589
Próximo ao Pão de
Açúcar, Ed. Juliana,
apartamento (72 m²)
2 quartos, sala, coz,
ban, uma vaga, c/ móveis plan Italinea, R$
135.000,
condomínio
R$ 75,00. Tel 9184-7669
Real Ville, ou aluga-se,
3 dorm.,2 suites, com
hidromassagem,pla-car
solar, banheiro social,
lavabo, sala de estar,
sala de TV, cozinha,

despensa, área de lazer, 2 sacadas, var, qun,
canil, gar coberta para 2
carros. Tel 3642-3740
Taubaté, sobrado, 2
suítes + 2 dorm. e dem
dep., A/T 290m² e A/C
208m². Aceita imovel
como parte do pagnto. Tel 8146-4313 ou
8116-7386
Ubatuba, próxima da
praia. Tel 9768-5533
Ubatuba, Chalé de 30m²,
a/c 1200m², R$40.000.
Tel 9768-5533
Vila São Benedito, 2
casas construídas no
mesmo terreno, toda
de laje piso frio, área
de serviço e garagem,
bem localizadas, totalmente independentes,
inclusive água e luz.
Cel. 9154-0918
ALUGAM-SE
Centro, rua Marechal
Deodoro, 230, fundos,
quarto e dem. Dep, R$
600 mensais. Tel 35270345 ou 8843-2938 c/
proprietário
Rua João Gama, centro, apartamento com
68m². Tel 8186-0868
Ubatuba, 1 dorm, a
30m da Praia Maranduba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada,
casa nova, mobiliada,
a 100 metros da praia,
reservas com antecedência.Tel. 3642-3740
ou 9736-7019
TROCA-SE
São José dos Campos,
casa, centro por casa
em Pinda, na região
central ou vendo R$ 170
mil.Tel 8141-3359
COMERCIAL
kitnetes, 2 dorms, 1
vaga na garagem. Tel
9746-6193
Loja de roupas , artigos de couros e acessórios, valor a combinar. Tel 3527-1203 ou
9229-9787
Quartos para moças,
individual, com banheiro em São José dos
Campos, R$ 200. Tel
8141-3359
Padaria e confeitaria,
ótima localização, com
moradia. Tel 9141-1700
Ponto comercial, no
centro, passo parcelado e aceito carro. Tel
9196-7993 / 8838-8225
Salas comerciais perto do Bosque. Tel
9765-9995
Sala comercial, Travessa 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, vendo, na praça Santa
Luzia, funcionando há
2 anos, lugar para 4
profissionais. Tel 91048071 ou 8207-5158
Salão de cabeleireiro,
no centro, mobiliado,
pronto para uso imediato. Tel 9103-9032
CHÁCARA
VENDEM-SE
Bonsucesso, 3.200m²,
água, luz, asfalto, R$
110.000, Tel 9114-0847
Cerâmica,10.290m²,
casa, R$ 450 mil. Aceita
proposta Tel 3643-4242
Goiabal, 11 alqueires,
escritura, pomar, R$
140.000, Tel 9114-0847
Goiabal, 1.100m², cercada com alambrado, R$
43 mil. Aceito troca.Tel
3648-8395 / 9790-7954
Lagoinha, 11 alqueires,
c/ 3 casas R$ 250.000
ou troco c/ casa no centro. Tel 9719-9362
Lagoinha, sítio c/ casas, 7 alqueires, 7 km
da cidade R$190.000
Tel 3645-5896
Mandu, estrada do Trabiju, fins de semanas,
aniver e casamento,
galpão p/ jogos, quiósque c/ churr, banh, piscinas. Tel 9620-8641.
Mandu, para eventos,
com piscina, churrasqueira, cozinha, fogão
a lenha. Tel 8137-7006
Moreira César, com
1000m², pomar, casa
grande, R$ 135 mil. Tratar
no local rua Piratingui, 68
Piracuama, casa
e
dorm e dem dep., a/t
8.000m², R$ 200 mil.
Tel 3643-4242
Piracuama, 12.000m²,
casa, rio e demais benfeitorias, 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,
12.000m² c/ mata, R$ 36
mil. Tratar na rua Aracajú, 100 - Terra dos Ipês.
Bom Sucesso, ótima localização. Tel 9734-2869
Cruz Grande, com rio,
15.000m², R$ 150 mil.
Tel 3643-4242
IpêII, com escritura. Tel
3637-1494 / 9173-0682
Jardim Mariana, 125m².
Tel 3642-7161
Jardim Mariana, 250m²,
R$ 70.000. Tel 3522-4684
Jardim Mariana, meio
lote. Tel 9798-0178
Laerte Assumpção,
265m², R$ 35.000 (à
vista). Tel 3637-2974
Mombaça, meio lote,
infraestrutura completa, parcialmente murado. Tel 3642-5639
Mombaça, murado co
2 cômodos, R$ 60.000.
Tel 3642-3027
Res. Village do Sol
(cond. fechado em Pinda), plano, 271,08 m² ,
R$ 72.000 + 16 parcelas
R$ 620. Tel 9117-0763
Santa Cecília, 25 x 50
m, 150 mil. Tel 88397465 ou 8803-4573
Shangri-lá, para chácara de 1.000 m², alto
e plano. Tel 9612-9746
Shangri-lá, 2 terrenos
de 500m², a 5 minutos
do viaduto das Campina. Tel 8165-5500
Taubaté, próximo ao
centro, 5.000m², rua
Bela Vista, R$ 110 mil
o m². Tel 3648-5776 ou
9127-5485

