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Parque da Cidade receberá grandes eventos musicais

Pinda 307 Anos

Corrida Pinda abre programação de aniversário
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba preparou uma exten-
sa programação para comemo-
rar os 307 anos de emancipação 
político-administrativa da cida-
de. As comemorações come-
çaram com seis mil pessoas 
participando da Corrida Pinda. 
Shows, exposições, esporte e 
cultura irão animar os festejos 
durante todo o mês. Confira pro-
gramação completa.

Pessoas de todas as idades comemoram o aniversário de Pindamonhangaba correndo, ou andando, pelas ruas da cidade

Festival de Esportes prepara 
os atletas de amanhã

Crianças das escolinhas de esporte e da Escola Olímpica competem pela primeira vez

OBRAS 
POR TODA  

CIDADE

Terceiro trecho 
Socorro / 
Araretama tem 
obras iniciadas

Rodovia 
Caio Gomes 
Figueiredo 
recebe novas 
melhorias

Complexo 
Esportivo do 
“Cidade Nova” 
já atende a 
população 

Estrutura profi ssional para a realização de shows musicais, praça de alimentação e demais necessidades da festa, com conforto e segurança, já está quase pronta no parque

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) fez 
uma retrospectiva do primeiro semestre de 2012 
para avaliar as obras e as conquistas durante esse 
período. Cal está contente com a execução dessas 
solicitações, mas reforça que vai continuar atuando 
para que até o fi nal do ano a lista seja ainda maior.

Cal faz balanço do primeiro 
semestre e destaca as 
principais conquistas

Informativo Legislativo

Prefeitura investe 
constantemente 
em Educação

Todo o investimento feito 
pela Prefeitura de Pindamonhan 
gaba em Educação já traz gran-
des resultados para a cidade, 

como por exemplo os muitos 
prêmios conquistados pelas es-
colas e alunos da rede munici-
pal.

Akim/Agoravale

Akim/Agoravale

Akim/Agoravale

Akim/Agoravale

Akim/Agoravale

Akim/Agoravale
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Editorial
As vezes somos como lagartas 

presas no casulo quando estamos 
diante de um texto, de um livro, de 
uma revista, de um artigo... Mas a 
nossa metamorfose depende do ato 
de iniciarmos a leitura. 

Quando estamos lendo é como 
vivenciar uma nova experiência 
dentro do casulo da nossa realida-

de, e quando estamos envoltos na 
leitura parece surgir em nós algo 
novo, que podemos comparar com 
asas, que nos levam a voar pelo 
universo da imaginação mesmo es-
tando dentro do mesmo casulo.

A leitura pode ficar mais interes-
sante e intensa, e assim rompemos 
com o casulo da realidade e voa-

mos para o mundo da imaginação, 
da interpretação do texto. É como 
voar sem rumo a procura de cores, 
sensações, contra ou a favor do 
vento.

Cada vez que lemos nós se-
remos sempre como borboletas, 
descobrindo a realidade do primeiro 
vôo, sem a preocupação do tempo 

(cronus). A leitura nos permite uma 
visita a outra dimensão, onde sere-
mos o que somos mas com novas 
possibilidades.

Pedagoga: Fabíola
http://ventaniado-

saber.blogspot.com

Metamorfose

Devido ao feriado de Revolução 
Constitucionalista e aniversário de 
Pindamonhangaba, 9 e 10 de julho, 
respectivamente, os agendamentos 
de transportes da saúde terão um 
horário diferenciado.

Os usuários do transporte da 
saúde que forem utilizar o serviço 

de 5 a 11 de julho precisam realizar 
o agendamento até esta quarta-feira 
(4), às 10h30, no Setor de Transportes 
da Secretaria de Saúde e Assistência 
Social, que fica localizado na rua Dr. 
Frederico Machado, 179, no CEM - 
Centro de Especialidades Médicas.

“Nós agradecemos a compre-

ensão e colaboração de todos os 
usuários do transporte da Secreta-
ria de Saúde e Assistência Social, 
pois assim conseguiremos aten-
der a demanda de pedidos”, dis-
se o diretor de administração da 
Saúde e Assistência Social, Hugo 
Netto Natrielli.

Aulas 
grátis de 
capoeira

Crianças interessadas em 
aprender capoeira podem ter aulas 
grátis do esporte. As aulas são mi-
nistradas pelo professor Elton Ma-
cedo, às segundas e quartas-feiras, 
às 18h30 e às 19h30.

Os interessados podem fazer 
inscrições na rua Sete de Setem-
bro, 208, no centro (ao lado  da 
Casa de Ração e Cia).

Pinda realiza 
workshop de 
“Economia 
Criativa”

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio do Fundo Social 
de Solidariedade, realiza, de junho 
a agosto, nos bairros, o workshop 
de “Economia Criativa”, destinado 
para profissionais informais.

O workshop é ministrado pelo 
publicitário Nagib Calil, que utiliza 
uma linguagem simples baseada na 
inovação das técnicas de negocia-
ções, comunicação e criatividade.

Nos encontros, são abordados 
conceitos de cultura na elaboração, 
administração, marketing e vendas 
em negócios informais em diversas 
áreas.

O objetivo do workshop é fa-
cilitar o acesso às informações e 
noções básicas do dia a dia dos 
profissionais informais e ajudá-los 
nas dificuldades que possuem.

No dia 12 de julho, das 17 às 
21 horas, o workshop acontecerá 
em Moreira César, no Recinto São 
Vito. As inscrições podem ser feitas 
no Cras mais próximo de sua resi-
dência. Para mais informações en-
trar em contato com o Fundo Social 
pelo telefone 3644-5851.

Terminou, na última semana, 
a primeira Olimpíadas dos Idosos 
residentes no Lar São Vicente de 
Paulo, de Pindamonhangaba. A 
iniciativa teve o apoio da Secretaria 

de Educação e Cultura e foi coor-
denada pela professora Solange 
Arantes Correia. O projeto surgiu 
da necessidade de valorização e 
superação dos próprios limites dos 

residentes.  Durante o mês de ju-
nho, todas as terças-feiras, o resi-
dentes participaram das atividades. 
Entre elas, aulas de Movimento e 
Dança, jogos e brincadeiras.

Creche municipal realiza projeto de educação no trânsito

Primeira Olimpíada de Idosos no Lar São Vicente

Agendamento para transporte da saúde tem 
horário diferenciado devido ao feriado

Divulgação

Divulgação

Ao completar 307 anos de emancipação político-ad-
ministrativa no próximo dia 10 de julho, Pindamonhanga-
ba terá muito o que comemorar.

A mais festejada das cidades da região, a Princesa do 
Norte vive um momento ímpar, de muitas conquistas no 
campo do desenvolvimento e também no social.

Nos últimos sete anos e meio a cidade atraiu investi-
mentos, liderou o ranque da criação de empregos, viu seu 
comércio se desenvolver, suas instituições se fortalece-
rem, as faculdades e cursos técnicos profissionalizantes 
chegaram, sua população tornou-se cada vez mais parti-
cipativa em todos os setores, conquistou títulos importan-
tes no esporte, que definitivamente foi democratizado na 
cidade e muito mais.

Enfim, Pindamonhangaba pode comemorar um ciclo 
de muito crescimento e desenvolvimento, e agora conta 
com mais um ingrediente para tornar essa receita ainda 
mais poderosa, o Pinda+20.

Realizado no mês junho, o Pinda+20 reuniu um gran-
de número de “cabeças pensantes” para discutir o futuro 
da cidade nos próximos 20 aniversários. As idéias sur-
giram dos estudantes do Ensino Fundamental, Ensino 
Médio e universidades da cidade e região. E diferente do 
que aconteceu no evento mundial Rio+20, os resultados 
são práticos e passíveis de aplicação, e servirão de norte 
para os administradores da cidade conduzirem os rumos 
da aniversariante de forma consciente e sustentável. A 
Carta de Intenções que nasceu dos seis dias de trabalhos 
é um grande presente para a cidade. 

E por falar em presente, a Prefeitura preparou um mês 
inteiro de atividades para que todos possam partilhar da 
alegria de mais um aniversário de Pindamonhangaba.

No Parque da Cidade, que por si só é um grande pre-
sente, pois poucas cidades no mundo têm a possibilidade 
de contar com área tão rica em natureza a poucos minu-
tos do centro urbano, acontecerão os eventos musicais. 
Uma trupe de artistas de primeira linha foi convidada a 
participar, mas os artistas da cidade não ficaram de fora, 
eles também terão lugar nas noites de show no Parque 
da Cidade.

Nos últimos anos, Pindamonhangaba também se des-
tacou pela solidariedade de seu povo. Foram inúmeras as 
campanhas de arrecadação que beneficiaram milhares e 
milhares de carentes e desabrigados, na cidade e em 
todo o Brasil. Sempre que aconteceu uma calamidade, 
provocada principalmente por temporais, a população foi 
chamada a socorrer os irmãos de outras cidades e esta-
dos e atendeu prontamente.

Dessa forma, durante os shows de aniversário a 
população está sendo convidada a doar alimentos não 
perecíveis que serão arrecadados pelo Fundo Social 
de Solidariedade, que depois encaminhará as doações 
as instituições beneficentes cadastradas no CMDCA e 
CMAS.

Pinda faz aniversário e a população presenteia quem 
precisa de ajuda. Taí uma maneira bonita de comemorar 
307 anos! Participe você também!

Aniversário

A creche escola municipal “Ma-
ria Aparecida Gomes Sá Maria”, do 
bairro Pasin, concluiu na segunda-
-feira (25) o projeto de Responsa-
bilidade Pública e Cidadania, cujo 
tema foi “Educação no Trânsito não 
tem Idade”.

O objetivo do projeto foi pro-
mover a sensibilização e mudança 
de comportamento no trânsito e a 
utilização de equipamento de segu-
rança no transporte dos alunos. O 
trabalho envolveu várias atividades 
como: passeio pela rua para visua-
lização de faixas e placas; teatro de 
fantoches; dramatizações e circuito 
de trânsito com velotrol, explicando 
aos alunos sobre a segurança no 
trânsito.

No dia 20 de junho foi realizada 
uma palestra com os pais, ministra-
da pelo professor Ênio do Edutran, 
sobre prevenção no trânsito.

O projeto foi finalizado com uma 
exposição das atividades realizadas 
no decorrer do projeto com apresen-
tação de um vídeo informativo.
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  A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vem investindo no 
esporte da cidade. Resultado 
desse investimento foi a con-
quista do 1º lugar dos Jogos 
Regionais de 2011, quando 
Pinda deixou a favorita São 
José dos Campos com o vice-
-campeonato. A cidade agora 
conta com mais um espaço 
para a prática esportiva, é o gi-
násio do bairro Cidade Nova.

Recentemente, foram sor-
teadas as pessoas que terão 
oportunidade de praticar na-
tação ou hidroginástica. Fu-
turamente o local funcionará 
nos três períodos, e a comuni-
dade também poderá utilizar 

o novo ginásio, assim como 
já acontece em outros pontos 
da cidade.

Os investimentos têm 
contribuído para que os mais 
de 10 mil munícipes possam 
ser atendidos pela Secretaria 
de Esportes. São oferecidas 
aulas de natação, hidrogi-
nástica, atletismo, ciclismo, 
capoeira, basquete, ciclismo, 
judô, caratê, voleibol, e ou-
tras.  

Os esportes oferecidos 
são praticados nos centros 
esportivos,  “João do Pulo”, 
“Zito”, “Ritoca” – no Ara-
retama, “Pai João” – na Vila 
São Benedito, Centro de Gi-

nástica Rítmica, Luis Caloi, 
Alto Tabaú, Eloyna, e tam-
bém nas quadras espalhadas 
pela cidade.

“O esporte de Pindamo-
nhangaba tem nos dado mui-
to orgulho. Nossos atletas 
têm nos representado mui-
to bem e sempre buscamos 
oferecer o melhor para eles. 
Desde as condições dos trei-
namentos. O ‘Juca Moreira’, 
por exemplo, recebeu nova 
iluminação, todas as quadras 
foram reformadas para os Jo-
gos Regionais e os atletas re-
cebem o incentivo de nossos 
professores”, revela o prefei-
to João Ribeiro. 

As obras de melhorias 
continuam em Pindamo-
nhangaba, desta vez o foco 
é a área rural. A rodovia Dr. 
Caio Gomes Figueiredo está 
passando por melhorias.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba solicitou junto 
ao Estado de São Paulo me-
lhorias na região e as solici-
tações já estão sendo atendi-
das. No local está sendo feito 
o recapeamento da pista e 
pavimentação do acostamen-
to do início da rodovia até 
o entroncamento com a SP 
123, saída para Campos do 
Jordão. As melhorias estão 
sendo feitas do km 151 ao 
167,71.

As obras tiveram início 
no começo de junho e têm 
previsão de 10 meses de re-
alização.

“A ‘Dr. Caio Gomes Fi-

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realiza várias 
obras em diversos bairros 
do município para me-
lhorar as vias da cidade. 
A novidade desta vez é a 
pavimentação do Socorro/
Araretama. Nos próximos 
dias terá início a 3ª etapa 
da obra. Esta fase consiste 
na pavimentação do trecho 
da avenida Francisco Les-
sa Junior até o Fórum.

Os trabalhos tiveram 
início em novembro de 
2011, e a obra ficará 
pronta no segundo se-
mestre deste ano. Ela foi 

dividida em três fases e a 
última será iniciada agora. 
Serão pavimentados mais 
de 2,5 km.

O trecho da obra que 
liga a região do Real Ville 
até a rotatória do Arareta-
ma/Cidade Jardim está fi -
nalizado e diversas pessoas 
que passam pela região es-
tão aprovando a melhoria.

O secretario de Obras e 
Serviços, Ricardo Amadei,   
conta que a terceira fase 
terá mais serviços para se-
rem realizados e deve levar 
um tempo maior que o da 
segunda fase.

“Estamos em fase de 
conclusão desta obra que, 
sem dúvidas, irá facilitar 
o tráfego na região, prin-
cipalmente em horário de 
pico. Além da pavimen-
tação neste local, outros 
pontos da cidade estão re-
cebendo asfalto, como por 
exemplo, a estrada Ata-
názio. Estes trabalhos são 
realizados pensando sem-
pre na qualidade de vida 
dos moradores e também 
para facilitar o acesso às 
várias regiões da cidade”, 
comenta o prefeito João 
Ribeiro. 

Melhorias na rodovia Caio Gomes 
Figueiredo estão em andamento

gueiredo’ é  uma rodovia 
que l iga a  zona rural 
com a central  e  também 
com os pontos  tur ís t i -
cos  desta  área,  então 
precisamos oferecer  aos 
nossos munícipes  boas 
condições de t ráfego”, 
ressal ta  o  prefei to  João 
Ribeiro.

A cidade tem investido 
muito no setor de obras com 
o objetivo de melhorar o trá-
fego e comodidade dos mu-
nícipes de Pindamonhangaba 
e também da região.

A Prefeitura tem procura-
do atender as diversas soli-
citações dos munícipes, e 
em locais de responsabi-
lidade do Estado a cidade 
tem obtido êxito em suas 
reivindicações. A Prefeitu-
ra agradece ao Governo do 
Estado de São Paulo.

Complexo esportivo 
no bairro Cidade Nova

Prefeitura inicia 3º 
trecho de pavimentação 
Socorro/Araretama

O ginásio do 
‘Cidade Nova’

O ginásio do bairro Cida-
de Nova conta com pisci-
na, vestiários, campo de 
futebol, quadra com me-
didas ofi ciais, banheiros, 
sala para depósito, cabine 
para imprensa e cantina. 
Neste local será desenvol-
vido o programa Segun-
do Tempo, em parceria 
com o Governo Federal, 
atendendo 800 alunos.
“O ginásio é moderno, 
possui medidas adequa-
das para futsal e hande-
bol e  vai receber jogos 
ofi ciais”, disse o secretá-
rio de esportes. Antonio 
Carlos Macedo Giudice.

Akim/AgoraVale

Akim/AgoraVale

Akim/AgoraVale

Obra vai benefi ciar não só moradores dos bairros da região mas também os motoristas que utilizam a  
estrada que é o principal acesso à rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro
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Com o PAC, o Governo Federal, em parceria com o Estado e os 
Municípios, fortalece a economia, gera empregos e melhora  

a sua vida e a de todos os brasileiros.

Aeroporto de Guarulhos

Refinaria do Planalto Paulista - Replan

Hidrovia Tietê-Paraná

Urbanização - Heliópolis

Aqui em São Paulo
   tem um Brasil melhor.

Para melhorar a qualidade de vida das  
famílias paulistas

Obras de urbanização levam mais qualidade de vida para 
comunidades, como em Paraisópolis, Heliópolis e Billings, em  
São Paulo, e no entorno do aeroporto de Viracopos, entre outras.

Nas cidades, obras de saneamento beneficiam 18,4 milhões  
de famílias.

Obras de drenagem urbana auxiliam no combate às enchentes 
em 49 grandes cidades paulistas, entre elas a capital, Campinas, 
Ribeirão Preto, Guarulhos, Santos e São José do Rio Preto.

O Minha Casa, Minha Vida vai realizar o sonho da casa própria  
de 317.604 famílias. 

Para melhorar o transporte, o escoamento da produção  
e o desenvolvimento do estado

Ampliação e modernização dos aeroportos de Guarulhos e  
de Campinas. 

Obras no Porto de Santos.

Melhorias nas eclusas, canais, pontes e sinalizações da Hidrovia  
Tietê-Paraná.

Construção do Contorno Ferroviário de Araraquara.

Ampliação e modernização da Refinaria do Planalto Paulista – 
Replan.

Obras de mobilidade urbana vão melhorar o trânsito na Grande 
São Paulo.

Na noite da última quin-
ta-feira (28), a Câmara de 
Vereadores de Pindamo-
nhangaba, realizou uma ses-
são solene para homenage-
ar o médico sanitarista, Dr. 
Emílio Marcondes Ribas. Es-
ta sessão ocorreu por força 
do requerimento nº 580/2012 
de autoria do vereador Ricar-
do Piorino (PDT), devido ao 
gesto do Governador, Dr. Ge-
raldo Alckmin, que nomeou 
Dr. Emílio Ribas como “O 
Patrono da Saúde no Estado 
de São Paulo”.

Dr. Emílio Ribas foi um 
sanitarista que dedicou sua 
vida à população. Trabalhou 
no combate a epidemias e en-
demias, tendo criado o Ins-
tituto Butantan, entre outros 
órgãos de saúde pública.

Na ocasião, o Dr. José Le-
lis Nogueira foi enaltecido 

Sessão homenageia  Dr. Emílio Ribas na Câmara

A  Uvesp - União dos Ve-
readores do Estado de São 
Paulo, com o apoio da Se-
cretaria de Turismo do Esta-
do, promoveu nos dias 28 e 
29 de junho, em Barra Boni-
ta, o 1º Encontro Estadual de 
Agentes Públicos dos Muni-
cípios de Interesse Turístico. 

O objetivo do encontro 
foi conhecer os municípios 
que podem ser considerados 
de interesse turístico, e forta-
lecê-los por meio de diversos 

debates envolvendo autorida-
des, empreendedores e socie-
dade civil organizada.

Durante a cerimônia de 
abertura, o secretário de Es-
tado do Turismo, Cláudio 
Valverde, ressaltou a im-
portância dos debates para 
o desenvolvimento do turis-
mo paulista. “Iniciativas co-
mo esta vão ao encontro das 
ações para o desenvolvimen-
to do turismo no Estado de 
São Paulo, pois discutir e de-

bater o turismo paulista são 
essenciais para desenvol-
vermos as políticas públicas 
necessárias para tornar São 
Paulo um destino completo”.

Ainda segundo o se-
cretário, o documento fi-
nal que deverá ser gerado 
a partir dos debates se-
rá muito bem recebido pe-
lo Estado, para otimizar 
os critérios do novo siste-
ma do Dade - Departamen-
to de Apoio ao Desenvol-

vimento das Estâncias.
“Espero que as rodadas 

de trabalho que vão aconte-
cer nos próximos dias arreca-
dem o máximo de sugestões 
possíveis, pois o novo siste-
ma ainda não é uma propos-
ta fechada” explica Valverde.

As cidades da região do 
Vale do Paraíba que partici-
param do evento foram: Pin-
damonhangaba, representa-
da pela diretora de Turismo 
Rebeca Guaragna; Monteiro 

Lobato e Redenção da Ser-
ra. Os representantes da re-
gião aproveitaram a ocasião 
e solicitaram a Sebastião Mi-
siara, presidente da Uvesp e 
organizador do evento, a re-
alização do 2º Encontro Es-
tadual dos Municípios de In-
teresse Turístico em nossa 
região.

“Hoje o Dade transfe-
re recursos para um gru-
po de 67 municípios deno-
minados estâncias – entre 

balneárias, turísticas, hi-
drominerais e climáticas – 
para desenvolver o turismo 
nessas localidades. Ago-
ra, além dos 67 municípios 
que são estância e vão con-
tinuar recebendo dinhei-
ro do Dade, teremos outro 
fundo para mais 335 mu-
nicípios de interesse tu-
rístico”, explicou Rebeca 
Guaragna, diretora do De-
partamento de Turismo de 
Pindamonhangaba.

Pinda participa do encontro estadual de municípios de interesse turístico

qualidade e responsabilida-
de, provando os motivos que 
credenciou a escola como re-
ferência na cidade“, afi rmou 
Piorino.

Na oportunidade, foram 
homenageados, o governador 
Geraldo Alkmin, neste ato re-

presentado por Ailton Barbo-
sa Figueira; o diretor técnico 
do Departamento do Instituto 
de Infectologia Emílio Ribas, 
professor Dr. David Everson 
Uip; os diretores  do Colégio 
Emílio Ribas de Pindamo-
nhangaba, professor César 

Augusto Garcia de França, 
professor Valêncio Geraldo 
de Paiva Fonseca, professor 
Laureano Guerreiro Boga-
do; além do médico, escritor 
e membro da Academia Pin-
damonhangabense de Letras, 
Dr. José Lelis Nogueira.

pela publicação do seu Livro 
“Emílio Ribas: O Guerreir-
ro da Saúde”. Também nesta 
data, a Câmara de Vereadores 
enfatizou os 10 anos de exis-
tência do Colégio Dr. Emílio 
Ribas, sediado em Pindamo-
nhangaba.

Para abrilhantar o even-
to, esteve presente na ses-
são o coral do Colégio Emí-
lio Ribas, no qual mais de 
200 crianças cantaram os hi-
nos Nacional e de Pindamo-
nhangaba, e ainda, fi zeram 
uma homenagem ao protago-
nista da sessão, com a música 
“Trenzinho do Anglo Ribas”.

Segundo o vereador Ri-
cardo Piorino, autor do re-
querimento que instituiu a 
sessão solene em homena-
gem ao Dr. Emílio Ribas, a 
sessão foi uma grande suces-
so e o Colégio Emílio Ribas 

engrandeceu o evento com 
a participação ativa de seus 
alunos e professores.

“O foco da sessão foi o 
nome do Dr. Emílio Ribas e 
o colégio, que leva o seu no-
me, correspondeu à altura, 
demonstrando organização, 

Autoridades presentes na Câmara de Vereadores para homenagear o Dr. Emílio Ribas

Divulgação
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Falamansa

14 Bis Renato Teixeira

Fundo de Quintal
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Para comemorar os 307 anos 
de Pindamonhangaba a Prefeitu-
ra preparou uma festa em grande 
estilo. As celebrações já tiveram 
início com a Corrida Pinda, re-
alizada domingo (1º/7) nas ruas 
do município. O evento atraiu 
milhares de participantes e du-
rante julho inteiro Pinda promete 
arrastar multidões.

O aniversário da cidade é fes-

tejado no dia 10 de julho, mas os 
moradores terão até o dia 29 para 
prestigiar inúmeras atrações, se-
jam culturais ou esportivas. A 
população terá o privilégio de 
conferir shows musicais, apre-
sentações de dança, premiação 
de concurso de trovas, cultos, ca-
poeira, apresentação de coral, e 
muito mais.

O Parque da Cidade, que re-

cebeu recentemente o Pinda + 
20, será palco das atividades 
musicais. Valorizando os profis-
sionais do município e região, 
a Prefeitura levará para o local 
shows da banda Panela, Mozart, 
Clave de Sol, entre outros, que 
vão abrir as apresentações dos 
grupos Falamansa, 14 Bis, Re-
nato Teixeira, Fundo de Quintal, 
Teatro Mágico e da cantora Va-

nessa da Mata.
Para acompanhar os shows, 

basta doar 1 kg de alimento não 
perecível, estes serão entregues 
às entidades assistenciais do mu-
nicípio. É possível conferir os 
artistas da música brasileira e 
também praticar um ato de soli-
dariedade.

O Parque da Cidade já está 
preparado para receber as atra-

ções entre os dias 5 e 10 de julho, 
mas além das comemorações 
neste ambiente em meio ao ar 
puro, as atividades se estendem 
à praça Padre João de Faria Fia-
lho – Largo do Quartel, ao Cen-
tro Esportivo José Ely Miranda, 
“Zito”, ao Araretama, Bosque da 
Princesa, bairro das Campinas, 
Parque da Juventude, Castolira, 
entre outros locais.

Além de shows com grupos como Falamansa e Fundo de Quintal, entre outras atrações, a comemoração se 
estende em eventos no Largo do Quartel, Bosque da Princesa, Centro Esportivo ‘Zito’ e diversos pontos de Pinda

10
DIA

Vanessa
da Mata

Programação
    DATA        HORARIO       EVENTO          LOCAL

Prefeitura de PindamonhangabaPrefeitura de Pindamonhangaba
www.pindamonhangaba.sp.gov.br

5 19 horas  Fanfarra -  Alunos da APAE  Parque da Cidade
   Dança “Alegria” - Alunos da APAE
5 20 horas   Show Panela   Parque da Cidade
5 22 horas  Show Falamansa   Parque da Cidade

6 19h30  Dança: “A bela e a Fera” -   Parque da Cidade
   Alunos da APAE
6 20 horas  Show Mozart   Parque da Cidade
6 22 horas  Show 14 BIS   Parque da Cidade

7 19h30  Dança: “A sapatilha” -  Parque da Cidade
   Alunos da APAE
7 20 horas  Show Clave de Sol   Parque da Cidade
7 22 horas  Show Renato Teixeira  Parque da Cidade

7 19h30

  Premiação do 22º Concurso   
Colonial Plaza   Nacional e Internacional de 

   Trovas de Pindamonhangaba 
   e do 18º  Juventrova 

8 19h30  Grupo Sobre Rodas: Parintins  Parque da Cidade   com os alunos da APAE
8 20 horas  Show Frente de Varanda  Parque da Cidade
8 22 horas  Show Fundo de  Quintal  Parque da Cidade
9 19h30  Coral dos alunos da APAE  Parque da Cidade

9 19h30
  

Culto Evangélico
    Assembleia de Deus - 

   
em Ação de Graça

   Ministério Belém, 
       Cônego Tobias, 168 - 
       Alto do Tabaú
9 20 horas  Show Tropa   Parque da Cidade
9 22 horas  Show Teatro Mágico  Parque da Cidade

10 8 horas
  Hasteamento  da Bandeira   Praça Monsenhor 

   com participação da   Marcondes
   Corporação Musical Euterpe 

10 9 horas  Missa em Ação de Graças  Santuário Mariano e 
       Diocesano - Matriz
10 10h30  Sessão Solene   Câmara Municipal

10 17 horas  Banda Marcial Fuzileiros Navais Praça Monsenhor 
       Marcondes

10 18h30

  Grupo de Capoeira: “Resolvendo 

Parque da Cidade   as Diferenças na ginga da 
   Capoeira” e Dança de rua 
   com os Alunos da APAE 
10 20 horas  Show Bela Cruela   Parque da Cidade
10 22 horas  Show Vanessa da Mata  Parque da Cidade
11,  13 às 17 horas Festival de Férias - Eventos  Escola José Gonçalves
12 e 13   Esportivos e Culturais  da Silva - Liberdade

13 20 horas
  

Sarau “Sexta 13,
    Museu Histórico e

   
Uma Noite no Museu”

  Pedagógico D. Pedro I 
       e Dona Leopoldina

14 15 horas
   Teatro nos Parques/Folia   Centro Esportivo José    Brasileira – Valdeck de  Ely de Miranda -  Zito   Garanhuns -  parceria  Gerdau

14 20 horas  Show Banda Antonio   Praça Pr. José Ezequiel
   Marcos e Rian   da Silva - Araretama 

15 15 horas
  Teatro nos Parques/  

Bosque da Princesa   A Ciranda do Villa – Cia 
   Lúdicos - parceria Gerdau    
14 e 15 8 às 18 horas Aerocross    Parque da Juventude

14 e 15 13 às 17 horas Festival de Férias - Eventos  Escola Prof. Alexandre
   Esportivos e Culturais  Machado - Campinas

14 e 15 13 às 17 horas Festival de Férias - Eventos  Escola Prof. Julieta
   Esportivos e Culturais  Reale Vieira - Castolira

15 20 horas  Show Banda Ômega  Praça Pr. José Ezequiel 
       da Silva - Araretama

16 20 horas  Show Banda  Gold    Praça José Ezequiel 
       da Silva - Araretama
16,  13 às 17 horas Festival de Férias - Eventos  Escola Prof. Elias Bargis
17 e 18   Esportivos e Culturais  Mathias - Araretama

19 e 20 13 às 17 horas Festival de Férias - Eventos  Escola João
   Esportivos e Culturais  Cesáreo - Feital
20 20 horas  Show Banda Faroeste  Vila São Benedito
21 20 horas  Show Multi Band Show  Vila São Benedito

21 e 22 13 às 17 horas Festival de Férias - Eventos  Bosque - R. Tenente Cel.
   Esportivos e Culturais  Alexandre M. Ribeiro
22 8 às 18 horas Enduro FIM Etapa Paulista   Parque da Juventude

22 20 horas  Show Geração Anos 80  Praça  Santa Rita de 
       Cássia - V. das Acácias

25 A partir das Dia da Cultura e da Paz  Praça Monsenhor
 10 horas      Marcondes

27 18 horas  Estação do Rock   Pátio da antiga Estação
       Central do Brasil

28 e 29 18 horas 

 XI Festival de Música Sertaneja 

Pátio da antiga Estação
    “Luiz Carlos Cardoso”    

Central do Brasil
   Dia 28 – Apresentação nas 
   Categorias Raiz e Jovem Música
   Dia 29 – Apresentação da categoria     
   Individual e Premiação

Aniversário de 307 anos de Pinda 
será festejado em grande estilo
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Fale com a vereadora Dona Geni
Se você tem alguma sugestão ou quer fazer reivindicações entre em

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

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) solicita ao depar-
tamento competente da Prefeitura a implantação de luminárias
ao longo da Estrada da Cerâmica Engelaura, para maior segu-
rança para os moradores e os estudantes que utilizam esta
referida estrada.

AMI
O vereador Toninho da Farmácia também vem cobrando há

um ano para que sejam colocadas três luminárias na Academia
da Melhor Idade no bairro da Cerâmica. “Solicito a instalação
da iluminação neste local para os moradores que trabalham
durante o dia possam praticar suas atividades físicas à noite”,
explica o vereador.

Construção
do CCZ
O vereador

Toninho da Far-
mácia há vários
anos vem lutando
contra o abando-
no de animais nas
ruas de nosso mu-

nicípio, principalmen-
te os cães que são as
principais vitimas de
maus-tratos e abando-
no. “Infelizmente nos-
so município ainda não
possui um Centro de
Controle de Zoonoses.
Isso é lamentável!”,
destaca o vereador
Toninho da Farmácia.

SEGURANÇA

Toninho da Farmácia
pede iluminação pública
para Estrada da Cerâmica

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O vereador
Martim Cesar
(DEM), encami-
nhou Indicação ao
Prefeito João Ri-
beiro, solicitando
estudos e providên-
cias para implanta-
ção de um semáfo-
ro para passagem
de pedestre com
dispositivo para
acioná-lo e ainda
que seja confecci-
onada faixa de pe-
destre elevada na avenida
Nossa Senhora do Bom Su-
cesso, nas proximidades da
rua Dr. Anibal de Jesus Pinto
Monteiro, no Alto do Cardo-
so, e da rua Ministro José Ge-
raldo Rodrigues Alckmin, no
Jardim Imperial. “Segundo os
moradores é grande o fluxo de

SEGURANÇA

Martim Cesar pede
semáforo e faixa elevada
na N. Sra. Do Bom Sucesso

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR MARTIM CESAR

O vereador Mar-
tim Cesar também
enviou indicação à
Prefeitura para que
sejam feitos estudos
e formalize projeto
para revitalização da
Praça do Imigrante
Japonês, no Alto do

veículos que trafegam por essa
avenida dificultando a traves-
sia das mães e avós que vão
buscar suas crianças nas cre-
ches e escolas dos bairros vi-
zinhos, colocando em riscos a
segurança de todos que tran-
sitam pelo local”, enfatiza
Martim Cesar.

Praça do Imigrante Japonês

Cardoso, próximo à
Justiça do Trabalho.
“ É necessário que
seja concluída a pon-
te inacabada, além da
instalação de ilumi-
nação pública e a
construção do lago
de pedras”.

No último dia 28,
foi realizada pela
Câmara de Vereado-
res de Pindamonhan-
gaba, sessão solene
em homenagem aos
150 anos do ilustre
filho de nossa cida-
de, Dr. Emílio Ribas,
que recentemente foi
nomeado, por força
do Decreto de Lei nº 57.966/
12, de autoria do Governador
do Estado, como o “Patrono
da Saúde no Estado de São
Paulo”.

Durante a sessão, foi lem-
brado também os 10 anos de
existência do Colégio Emílio
Ribas (Sistema Anglo) locali-
zado na cidade, e ainda, o li-
vro, escrito pelo Dr. José Lelis
Nogueira - “Emílio Ribas: O
Guerreiro da Saúde”.

Na oportunidade foram
homenageados os diretores do
Colégio Emílio Ribas: Srs.
César, Valêncio e Laureano,
além do Dr. José Lelis e David
Uip, médico infectologista,
Diretor do Departamento do
Instituto de Infectologia
Emílio Ribas, que recente-
mente fora agraciado com o

Ricardo Piorino
agradece Colégio
Emílio Ribas

COMEMORAÇÃO

“A ESCOLA ABRILHANTOU A SESSÃO

COMEMORATIVA AO DR. EMÍLIO RIBAS”

SESSÃO SOLENE RESGATA

IMPORTÂNCIA DO DR.
EMÍLIO RIBAS

DIRETORES DO COLÉGIO EMÍLIO RIBAS E VEREADOR RICARDO

PIORINO

nome do sanitarista protago-
nista da sessão, e o Governa-
dor Geraldo Alckmin, por ter
sido autor do importante De-
creto.

Segundo o vereador, a ses-
são foi um grande sucesso e o
Colégio Emílio Ribas abri-
lhantou o evento com a parti-
cipação ativa de seus alunos e
professores, com destaque pa-
ra a apresentação do coral das
crianças que cantaram os Hi-
nos Nacional e de Pindamo-
nhangaba.

“O foco da sessão foi o nome
do Dr. Emílio Ribas e o colégio,
que leva o seu nome, correspondeu
à altura, demonstrando organiza-
ção, qualidade e responsabilida-
de, provando os motivos que
credenciou a escola como refe-
rência na cidade”, afirmou Piorino.

O vice-presiden-
te da Câmara, verea-
dor Abdala Salomão
(PSDB), realizou na
última quinta-feira,
28 de junho, uma reu-
nião para tratar o Sis-
tema Nacional de
Cultura em Pinda-
monhangaba. O en-
contro contou com a
participação da De-
putada Estadual Leci
Brandão (PC do B),
que luta por mais in-
vestimentos no setor
cultural na As-
sembleia Legislativa.

Preocupado com as mes-
mas questões em Pindamo-
nhangaba, Abdala, que tam-
bém é Presidente da Comis-
são de Educação, Esporte,
Cultura e Turismo, idealizou
o evento, afim de reunir artis-
tas, munícipes, autoridades e
a própria Deputada para dis-
cutirem os projetos e investi-
mentos do Estado e município
na cultura, em todas as suas
vertentes como: dança, artes
plásticas, teatro, religião e ar-
tesanato. “A reunião foi mui-

EVENTO

Abdala organiza
reunião sobre cultura

EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DA

DEPUTADA ESTADUAL LECI BRANDÃO

to boa, pois, houve a partici-
pação dos munícipes, com per-
guntas inteligentes e constru-
tivas. Argumentamos e levan-
tamos as possíveis formas de
melhorias na cultura da nossa
cidade e região. Estou feliz
pela participação de todos e
espero realizar outros debates
como este”, afirmou o
idealizador do evento, Abdala
Salomão. Na mesa dos traba-
lhos participaram também a
Secretária de Educação e
Cultura, Prof. Barbara Zenita
França de Macedo - Babi, os

v e r e a d o r e s
José Carlos
Gomes – Cal e
Dona Geni, o
dirigente do
PC do B local,
Enéas Santos e
a Presidente do
Conselho da
Mulher, Ana
Maria Braz
Cavalcante.

VEREADOR ABDALA E DEPUTADA LECI BRANDÃO
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FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

A vereadora
Geni Dias Ra-
mos – Dona Geni
(PPS) participou,
em 26 de junho
de 2012, da ceri-
mônia de forma-
tura dos alunos
do 5º ano do En-
sino Fundamen-
tal do Programa
Educacional de
Resistência as Drogas e Vio-
lência – Proerd, ocorrida no
ginásio de esportes Alto do
Tabaú.

O Proerd desenvolvido pela
Polícia Militar visa promover a
educação preventiva ao uso de
drogas, desenvolve a auto-esti-
ma, civilidade e educam os alu-
nos para que saibam agir as
pressões, incentivando-os a di-
zer sempre “Não às drogas”.
“Acredito que programas
educativos como estes fortale-
cem a estrutura familiar , atra-
vés do resgaste dos valores, pro-
movem a cidadania e cons-
cientizam nossas crianças e ado-

COMPROMISSO SOCIAL

Vereadora Dona Geni
prestigia formatura dos
alunos do Proerd

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

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

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

A Divisão de
Tecnologia da Informação
da Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
implementou, desde abril, o
novo Portal do Legislativo
(www.camarapinda.sp.gov.br)
com a ampliação de servi-
ços aos cidadãos da cidade e
a integração do SAPL - Sis-
tema de Apoio ao Processo
Legislativo.

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

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

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

aumentar a participação da população
no processo legislativo”.

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

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

lescentes, preparando-os para a
vida e seus inúmeros desafios,
dentre eles o problema de com-
bate as drogas”, afirmou Dona
Geni.

Lançamento de livro
Dona Geni compareceu no

dia 22 de junho, no Palacete
Visconde da Palmeira, para
prestigiar o lançamento do li-
vro “Aconteceu na Escola”, de
autoria do escritor e professor
Paulo Tarcízio da Silva
Marcondes.  No obra “Aconte-
ceu na Escola” o autor relembra
de momentos marcantes em sua
vida, relatos de experiências
vivenciadas ao longo dos anos

como educador e a
humanidade na
busca de respostas
aos desafios im-
postos no decorrer
da vida.

DONA GENI PRESTIGIOU

LANÇAMENTO DO LIVRO

“ACONTECEU NA ESCOLA”

VEREADORA ESTEVE NA FORMATURA DO PROERD

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP
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O vereador Dr. Marcos Au-
rélio Villardi (PR), após con-
quista do SENAC  para Pin-
damonhangaba, onde contou
com a participação e empenho
do presidente do SINCOVAP,
Antônio Cozzi e da vice-
prefeita Myriam Alckmin,
continua sua luta para trazer o
SAMU para Pindamonhan-
gaba, visando melhorar o aten-
dimento de emergência no
município e na região. Segun-
do Dr. Marcos Aurélio, o
SAMU atende rápido e no lo-
cal em que o paciente está, faz
o socorro pré-hospitalar à po-
pulação em casos de emer-
gência de forma a reduzir o
número de óbitos, e também
evitando sequelas devido ao
pronto atendimento. “A im-
plantação deste serviço será
mais uma conquista para a
população e melhoria para a
área de saúde do município”,
diz o vereador Dr. Marcos
Aurélio.

Dr. Marcos Aurélio
continua sua luta pela
implantação do SAMU

Porquê SAMU?
O SAMU (Serviço de Aten-

dimento Móvel de Urgência)
192, permite um atendimento
de qualidade para a população
em situações de urgência e
emergência no ambiente pré
hospitalar no período de 24
horas e 7 dias por semana. A
ambulância é a vitrine do
SAMU, é a parte mais visível, a
que se vê nas ruas. São mais de
1.500 distribuídas em municí-
pios já atendidos pelo progra-
ma. Dependendo da área, há tam-
bém motos, lanchas e helicópte-
ros. Atualmente o SAMU 192
está presente em todos os estados
brasileiros com 159 Centrais de
Regulação Médica que abrangem
1.627 municípios. São aproxi-
madamente 112 milhões de pes-
soas que podem contar com o
Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência. “Quando o assunto
é saúde sempre temos que agir
com prioridade”, enfatiza o vere-
ador Dr. Marcos Aurélio.
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VEREADOR DR. MARCOS AURÉLIO

VEREADOR

JANIO

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) cumprimenta a
direção do Lar de Velhos São
Vicente de Paulo, bem como a
equipe técnica, através da pro-
fessora Solange Arantes Cor-
reia, pela realização das Olim-
píadas dos Idosos, uma vez que,
“além de incentivar a participa-
ção dos idosos às atividades
recreativas e esportivas, o que é
bom para a saúde, resgata a
autoestima de cada um e pro-
move também, uma perfeita
integração entre todos”, afir-
mou o vereador Janio.

O projeto surgiu da necessi-
dade de valorização e supera-
ção dos próprios limites dos
residentes. Tentando envolver
o idoso na esfera do “pensar”
através de estímulos lógicos,
racionais, emocionais, como
agente capaz intelectualmente
e participativo, transformando
a vontade em ação, favorecen-
do a qualidade de vida. Como
resultado, houve uma melhora
da convivência entre os partici-
pantes uma superação com os
que não tinham grandes pers-
pectivas, contribuiu para pro-
moção da saúde, o resgate da
autoestima, bem como promo-

ESPORTE

Janio cumprimenta Lar
São Vicente de Paulo pelas
Olimpíadas dos Idosos

veu a interação entre os resi-
dentes, funcionários e toda a
equipe.

Durante o mês de junho, os
internos participaram de ativi-
dades como: Movimento com
Fisioterapia, com o fisiotera-
peuta Tiago; Dança e Música,
com o professor de dança Ale-
xandre; Jogos e brincadeiras
com equipe da brinquedoteca.
A Olimpíada foi um sucesso
absoluto e todos já são vence-
dores pela dedicação, empenho
e participação.

O vereador Janio diz que
sente feliz em saber que no
Lar há uma equipe que se pre-
ocupa com o bem estar dos
residentes e algo tão impor-
tante esta sendo feito em fun-
ção destes idosos.

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

LAR DE VELHOS

SÃO VICENTE DE

PAULO REALIZOU

AS OLIMPÍADAS

DOS IDOSOS

O vereador Alexandre Fa-
ria (PT) apresentou em Plená-
rio, no dia 25 de junho, um
requerimento a mesa Direto-
ra, solicitando que seja reto-
mado a fase final  dos traba-
lhos de revisão da Lei Orgâni-
ca Municipal e Regimento
Interno da Câmara. “A revi-
são é um importante trabalho
do Departamento Legislativo
da Câmara, que teve o apoio
da Consultoria da Empresa
IBRAP e que precisa ser con-
cluído em breve. São mudan-
ças necessárias e com uma
linguagem moderna e atual.
Esperamos também, que atra-

vés desta revisão, ocorra a im-
plantação do Código de Ética
e o Decoro Parlamentar”, con-
cluiu o vereador.

II Congresso Estadual
de Direito e Liberdade
Religiosa
Alexandre Faria participou

na cidade de São Paulo do “II
Congresso Estadual de Direi-
to e Liberdade Religiosa”, a

TRABALHO

Vereador Alexandre
Faria solicita término
de revisão de Lei

convite da Dra. Damaris Dias
Moura Kuo, Digníssima Pre-
sidente da Comissão de Dire-
to e Liberdade Religiosa da
OAB – Organização dos Ad-
vogados do Brasil. O evento
aconteceu no salão nobre da
Câmara Municipal de São
Paulo e foi promovido pela
mesma comissão, onde foi
lançada a  “Campanha de Pro-
moção à Liberdade Religio-
sa”. Alexandre Faria que é
autor da primeira lei no país
que obriga a realização de
Fórum sobre o tema Liberda-
de Religiosa e Cidadania, ma-
nifestou a sua satisfação em

participar deste importante
acontecimento. “Pretendemos
realizar com apoio da Associ-
ação Brasileira de Liberdade
Religiosa e Cidadania
(ABLIRC) uma ampliação de
debates e formações sobre o
tema em Pindamonhangaba.
Fico satisfeito que outras ci-
dades sigam o modelo da Lei
5112/2010”, enfatizou o ve-
reador petista.

VEREADOR ALEXANDRE FARIA, DRA. CECÍLIA (ABLIRC), DRA. DAMARIS (OAB SÃO PAULO)
E PASTOR JEFERSON CASTILHO (ABLIRC) NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
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Acompanhe os trabalhos do vereador Dr. Isael pelas redes sociais:
www.facebook.com.br e twitter.com/IsaelDomingues. Encaminhe

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

O vereador
Dr. Isael (PV)
encaminhou ao
Executivo Mu-
nicipal, reque-
rimento solici-
tando informa-
ções  sobre  a
contratação de
mais Técnicos
e Engenheiros
de Segurança
do Trabalho.
“Atualmente, o
quadro de fun-
cionár ios  da
Prefeitura é de
a p r o x i m a d a -
mente quatro mil emprega-
dos, mantendo somente um
Técnico de Segurança do
Trabalho em efetivo exer-
cício, já que o outro profis-
sional foi designado em
cargo comissionado como
chefe da Guarda Ambi-
ental. Devido a essa des-
proporcional idade,  há
imensa sobrecarga no se-
tor, que não consegue rea-
lizar as ações de segurança
necessárias. Apenas um
engenheiro exerce a fun-
ção, mas somente durante
meio período”, enfatizou o
vereador Dr. Isael.

A falta de profissionais
na equipe de segurança im-
possibilita a conclusão do
PPRA (Programa de Pre-
venção de Riscos Ambi-
entais)  e ,  consequente-
mente, afeta a elaboração

PREVENÇÃO

Dr. Isael questiona
contratação de técnicos
de segurança do trabalho

do PCMSO (Programa de
Controle Médico de Saúde
Ocupacional), programas
esses que norteiam todo o
trabalho de segurança e me-
dicina do trabalho na em-
presa.

A  NR-4 (Serviços Espe-
cializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do
Trabalho) especifica que as
empresas que possuam mais
de 50% de seus empregados
em estabelecimentos ou se-
tor com atividade, cuja
gradação de risco seja de
grau superior ao da ativida-
de principal, deverão dimen-
sionar os serviços especia-
lizados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do
Trabalho, em função do mai-
or grau de risco. O vereador
Dr. Isael aguarda resposta
da Prefeitura Municipal.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

 VEREADOR DR. ISAEL DOMINGUES

O vereador Dr. Jair Roma (PPS), que integra a Comissão
de Saúde da Câmara, volta a questionar sobre o atendimento
odontológico aos pacientes de necessidades especiais –
PNE, no Centro Cirúrgico da Santa Casa de
Pindamonhangaba. A situação vem sendo cobrada desde o
dia 17 de dezembro de 2009, através de reunião realizada
com representantes da Secretaria de Saúde, Santa Casa e
Câmara. Na oportunidade, a Santa Casa se comprometeu em
enviar a Secretaria de Saúde um protocolo com todos os
procedimentos pré-estabelecidos para que a mesma provi-
denciasse os materiais necessários, mas até a presente data,
ainda não houve o retorno no atendimento desses pacientes.
“Estes munícipes não podem ficar sem tratamento. É preciso
sanar este problema em nosso município, pois estamos
sendo procurados por familiares de pacientes que estão
sofrendo. Por esta razão, eles nos solicitam ações que
minimizem estas necessidades. Além disso, o desenvolvi-
mento deste trabalho é fundamental, pois as boas condições
de Saúde Bucal contribuem para melhorar a saúde e a
qualidade de vida destes pacientes”, enfatiza o Dr. Jair
Roma.

RESPEITO

Dr. Jair Roma insiste no
atendimento odontológico
aos PNEs na Santa Casa

MARIA DE FÁTIMA SOARES, MÃE DE UM PACIENTE QUE PRECISA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, PEDE A
AJUDA DO VEREADOR

Fale com o Dr. Jair Roma
Contato com o gabinete do vereador Dr. Jair Roma: telefones (12)
3644-2269 e 3644-2270; email:drjairroma@camarapinda.sp.gov.br.

O vereador
José Carlos Go-
mes – Cal (PTB)
fez uma retros-
pectiva do pri-
meiro semestre
de 2012 para ava-
liar as obras e as
conquistas du-
rante esse perío-
do. Cal está con-
tente com a execução dessas soli-
citações, mas reforça que vai con-
tinuar atuando para que, até o
final do ano, a lista seja ainda
maior.

Obras com o apoio do vere-
ador Cal:

- Construção do viaduto das
Campinas;

- Funcionamento de creches
durante as férias;

- Abertura de piscinas nos cen-
tros esportivos para a população
durante as férias;

- Devolução de verba exce-
dente da Câmara em 2011 para
compra de ambulâncias;

- Troca do telhado na escola
estadual Rubens Zamith;

- Construção de retorno na
alameda dos Manacás (rotatória
próximo ao supermercado Bom
Preço);

- Revitalização das calçadas
de Coruputuba ao Mantiqueira;

- Solicitação para lazer, espor-
te e atividades culturais para Pinda
e para o Distrito de Moreira César;

- Aquisição de aquecedores e
mantas térmicas para a piscina do
Centro Esportivo Zito e reforma
da piscina;

- Aprovação da doação de
área para instalação do Senac na
cidade;

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cal faz balanço do 1º
semestre e destaca
principais conquistas

- Solução do vazamento da
Piscina do Centro Esportivo do
Cidade Nova e início do projeto
2º Tempo;

- Cobertura da Feira Livre do
Mercado Municipal;

- Construção da área verde do
Jardim Morumbi;

- Recapeamento com acosta-
mento na rodovia Caio Gomes
Figueredo;

- Licitação para implantação
de rede de esgoto no Shangri-lá e
Goiabal (em andamento);

- Solicitação de melhorias nas
calçadas da cidade: já começa-
ram a ser feitas em frente ao Itaú,
na rua dos Andradas e ao lado da
escola Dr Alfredo Pujol, na rua
Cel. Fernando Prestes;

- E asfaltamento da rua Alcides
Ramos Nogueira, que fica em
frente à Câmara e duplicação da
rodovia Amador Bueno da Veiga,
trecho que liga o bairro Araretama
ao Residencial Lessa.

O vereador também cobra,
com urgência, melhorias na segu-
rança da cidade. Algumas das
solicitações mais importantes são:
mais efetivo e viaturas para as
polícias Civil e Militar; perma-
nência do 1º DP na cidade e im-
plantação da central de video-
monitoramento.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VIADUTO DAS CAMPINAS A PRINCIPAL CONQUISTA DO VEREADOR CAL

Iluminação Pública
Dr. Jair Roma reforça o pedido quanto a implantação de

iluminação pública na Travessa que sai da Rua João Maria
Pires e dá acesso ao fundo do Lar Nova Esperança, nas
proximidades dos números 420 e 500 - Santa Cecília.

SAÚDE
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Talita Leite

Pindamonhangaba 
está festejando os 307 
anos. As comemorações 
de aniversário tiveram 
início com mais uma 
edição da tradicional 
Corrida Pinda. O even-
to atraiu mais de seis 
mil participantes, entre 
crianças, jovens, adultos 
e a Melhor Idade na ma-
nhã de domingo (1º/7).  
A concentração ocorreu 
na praça Padre João de 
Faria Fialho – Largo do 
Quartel.

O prefeito João Ri-
beiro agradece à Tenaris 
Confab, que há anos é 
um grande parceiro deste 
evento, e a todos os par-
ticipantes. “As parcerias 
são muito importantes, a 
Tenaris Confab tem con-
tribuído com a nossa ci-
dade em diversos setores. 
Meu muito obrigado a 
eles, à equipe da Secreta-

ria de Esportes e também 
aos participantes, que 
tornam essa corrida um 
grande evento social”, 
comentou o prefeito.

Quem não gosta de 
correr teve a oportunida-
de de participar da cami-
nhada. Esta modalidade 
também atraiu milhares 
de participantes. Mesmo 
quem não fez a inscrição 
pela internet aproveitou o 
momento e a companhia 
para dar passos rumo à 
qualidade de vida, como 
é o caso da professora 
aposentada Maria Gorete 
Santos. “Eu não fi z a ins-
crição porque não sabia 
se eu ia aguentar fazer o 
percurso, mas quando eu 
vi o pessoal caminhando 
me animei e resolvi an-
dar ao lado dos amigos. 
A organização está de 
parabéns”, disse a pro-
fessora.

Todos os participan-
tes receberam os kits 
de alimentação após a 
realização das provas e 
também puderam contar 
com postos de hidratação 
durante o percurso. A 
equipe responsável pela 
organização da prova 
contou com o apoio de 
profi ssionais da Prefei-
tura para que todos tives-
sem segurança durante 
os percursos.

A Corrida Pinda abriu 
as festividades dos 307 
anos de Pindamonhan-
gaba, que terá inúmeras 
atrações. A partir desta 
quinta-feira (5), o Parque 
da Cidade, localizado 
próximo ao bairro Santa 
Cecília, será palco das 
apresentações musicais, 
no entanto, até o dia 29 
de julho serão oferecidas 
atividades aos públicos 
de todas as faixas etárias.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Juventude, Esportes 
e Lazer, realizou entre sexta-
-feira (29), sábado (30) e do-
mingo (1º/7), mais uma edi-
ção do Festival de Esportes. 
Evento realizado com alunos 
de 6 a 17 anos, com o intuito 
de introduzi-los nas competi-
ções. A abertura foi realizada 
no ginásio do Centro Espor-
tivo “João do Pulo” e atraiu 
milhares de visitantes.

Os alunos de atletismo, 
basquetebol, biribol, capoei-
ra, ciclismo, futebol, futsal, 
ginástica artística, ginástica 
rítmica, handebol, judô, cara-
tê, natação, rugby, taekwon-
do, tênis de mesa, voleibol e 
vôlei de areia foram divididos 
em turmas e participaram da 
competição em diversos lo-
cais. O evento também serve 
para promover a integração 
entre as equipes esportivas da 
cidade.

Antonio Carlos Macedo 
Giudice, secretário de Espor-
tes, agradeceu o empenho de 
toda a equipe da Secretaria 
e afi rma que o esporte é a 
maior ferramenta para formar 
grandes cidadãos. “Também 
agradeço a esses alunos, seus  
pais e seus avós, por incenti-
varem as crianças a praticar 
esportes. Aos professores que 
se dedicam com total carinho, 
meu muito obrigado. Em Pin-
da só não faz esporte quem 
não quer”, fi nalizou Macedo.  

O público teve a oportuni-
dade de conferir as apresenta-
ções de equipes de competi-

Corrida Pinda abre aniversário da cidade

Festival de Esportes introduz 
jovens atletas em competições

ção do município em diversas 
modalidades. Entre elas o 
time de voleibol masculino; 
o grupo de coreografi a da Me-
lhor Idade, que fi cou em 6º 
lugar nos Jogos Regionais dos 
Idosos; e também os jogado-
res de basquete, campeões dos 
Jogos Regionais de 2011.

Durante a apresentação da 
equipe de basquete masculi-
no, alguns pais foram esco-
lhidos para arremessar à ces-
ta. Ewerton Sampaio Pereira 
dos Santos, pai de duas crian-
ças da Escola de Esportes, foi 
um deles. Santos comentou 

que jogou basquete durante 
muito tempo em Pinda e que 
agora está muito melhor, 
porque o incentivo começa 
desde os pequenos.

O prefeito João Ribeiro 

parabenizou os pais e também 
as crianças. Ele disse que o 
projeto “Escola Olímpica” é a 
promessa de muitos ouros, não 
só no esporte, mas também na 
vida daquelas crianças.

Todos os bairros estão 
convidados a participar da 
3ª Reunião do Congresso 
Técnico dos Josab – Jogos 
das Sociedades Amigos de 
Bairros, a ser realizada nesta 
quinta-feira (5) às 19 horas, 
na Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. 

A reunião será realizada 
com o objetivo de promover 
o sorteio dos grupos e de to-
das as modalidades. Todos 
os bairros podem participar 
(sozinhos ou unidos com um 
bairro vizinho).

“Os bairros que não par-
ticiparem da reunião não po-
derão marcar presença nos 
jogos”, enfatizou o respon-

sável pelos Josab e gestor 
geral de atividades esporti-
vas de Pindamonhangaba, 
José Mauro Tavares.

Os Josab, agora em sua 
22ª edição, acontecerão en-
tre os dias 17 a 27 de julho, 
com competições em di-
versas modalidades. Os lo-
cais das competições serão 
nas unidades esportivas do 
Centro Esportivo ‘João do 
Pulo’, Alto do Tabaú, Centro 
espotivo ‘Zito’,  Centro de 
Treinamento ‘Luis Caloi’, 
centro comunitário Nossa 
Senhora das Graças, cen-
tro comunitário do Campos 
Maia e Associação Atlética 
Ferroviária.

Josab realiza 3ª Reunião 
do Congresso Técnico

Atletas de Pinda disputam o 
Troféu Brasil de Atletismo

O Troféu Brasil de Atletismo foi encerrado no último domingo 
(1º/7) no estádio Ícaro de Castro Melo, que faz parte do 
Conjunto Desportivo de Ibirapuera, em São Paulo.
A competição, realizada entre os dias 27 de junho e 1° de 
julho, foi encarada como a última oportunidade para que os 
atletas carimbassem seus passaportes rumo às Olimpíadas de 
Londres.
De acordo com a CBAt – Confederação Brasileira de Atletismo 
– o Troféu Brasil contou com a presença de aproximadamente 
800 atletas, representantes de diversos pontos do país, além 
de convidados vindos da Angola, Argentina, Austrália, Chile, 
Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.
Como não poderia deixar de ser, Pindamonhangaba também 
esteve representada na principal competição de clubes de 
atletismo da América Latina. A Princesa do Norte teve como 
destaques os desempenhos dos atletas Robson Pereira de Lima 
e Luciana França.
Robson Pereira de Lima foi o terceiro melhor na Final dos 5.000 
metros rasos, enquanto que Luciana França chegou à fi nal 
dos 400 metros com barreiras, terminando a prova na sexta 
colocação.

CE‘João do Pulo’ sedia jogo
O Centro Esportivo João Carlos de Oliveira recebe nesta terça-
feira (3), mais um confronto válido pela Divisão Especial do 
Campeonato Paulista de Basquete Feminino da Série-A1.
Pindamonhangaba e Ribeirão Preto se enfrentam a partir das 18 
horas, com entrada franca. O duelo marca o encerramento da 1ª 
fase da competição para as duas equipes.
No momento elas estão bem próximas na tabela de classifi cação. 
A Princesa do Norte está em sétimo, com 9 pontos somados, e a 
Recreativa de Ribeirão Preto tem 10 pontos e aparece na sexta 
posição.

João do Pulo” 
recebe duelo 
do Paulista de 
Basquete Feminino

Alunos de basquete são avaliados durante festival no CE “João do Pulo”

portalr3.com.br

portal r3.com.br
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Cadeirantes recebem premiação no Corrida Pinda 2012

Milhares de atletas participaram da tradicional Corrida Pinda



SEGUNDO CADERNO
Pindamonhangaba, sexta-feira, 3 de julho de 2012

O encerramento da Pinda+20 reuniu, no auditório da Prefeitura, diversas autoridades e pessoas que ajudaram no evento para receberem certifi cados de participação

A Semana do Meio 
Ambiente 2012 “Pin-
da+20” foi um sucesso. A 
cidade conseguiu extrair muitos 
resultados positivos e levar para o 
Rio + 20 todas as propostas discu-
tidas no evento. Para fechar com 
chave de ouro mais esse sucesso da 
Prefeitura de Pindamonhangaba, na 
sexta-feira (29), foi realizado, no 
auditório da Prefeitura, o encerra-
mento da Pinda+20, onde diversas 
autoridades do município e pessoas 
que ajudaram a promover o even-
to estiveram presentes e receberam 
certifi cados.

“Com essa homenagem, nós 
agradecemos a cada um que, de 
forma singular, participou e se es-
forçou para realizar o evento”, afi r-
ma o secretário de Governo e orga-
nizador da Pinda+20, engenheiro 
Arthur Ferreira dos Santos.

Essa diversidade de assuntos 
que foi discutida na Pinda+20 - er-
radicação da pobreza, responsabili-
dade social e desenvolvimento sus-
tentável – serve de somatória para 
o desenvolvimento da economia 
da cidade. “Os pontos tratados no 
evento são uma simbiose que preci-
sa caminhar junto para a evolução 
da cidade em diversos aspectos. 
Com essas ideias que foram traça-
das na Pinda+20 podemos esperar 
uma Pinda, nos próximos 20 anos, 
muito melhor”, destacou o eng. Ar-
thur Ferreira dos Santos.

O prefeito João Ribeiro ressal-
tou a importância da participação 
das crianças no evento. “Essa preo-
cupação com o meio ambiente que 

levamos até as crianças nos trouxe 
confi ança de um futuro melhor, já 
que pudemos notar a inquietação 
delas em reciclar, plantar árvores, 
cuidar do meio ambiente em âmbito 
geral. Elas são a nossa esperança de 
um futuro melhor”.

O diretor Administrativo de 
Educação, José Carlos Cataldi, 
transmitiu uma mensagem do se-
cretário estadual do Meio Ambiente 
do Estado do Rio de Janeiro, Carlos 
Minc, afi rmando que a Pinda+20 
foi muito maior que o Rio+20, e 
que essa, sim, terá bons resultados.

“Nós estamos realizando tudo 
com um gostinho de fazer tudo pela 
última vez, estamos dando o melhor 
de nós. Espero que a próxima admi-

nistração tenha essa visão preocu-
pada com o meio ambiente e com 
um futuro melhor”, fi nalizou o pre-
feito João Ribeiro.

Pinda+20 é fi nalizada 
com homenagens
Pinda+20 é fi nalizada 

Akim/Agora Vale
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Tribuna do Norte 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos 
pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                 
JULIO CESAR DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão  serviços gerais, es-
tado civil  solteiro,  de  32  anos  de  idade,  nascido  em Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, no dia  26  de  julho  de  1979, residente e domiciliado Rua  Tininga  nº  
95,  Maricá,  nesta  cidade, filho de FRANCISCO VITORIANO DA SILVA e BERGINA 
PIRES DA SILVA.       
SHIRLEI VANESSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão  do lar, 
estado civil solteira, de  26   anos   de   idade,   nascida   em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no dia 27 de fevereiro de  1986, residente e domiciliada Rua  
Tininga  nº  95,  Maricá,  nesta  cidade, filha de LUIZ CARLOS DOS SANTOS e 
ROSELI  APARECIDA  DE  MELO  SANTOS. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, 
do Art. 1.525, do  Código  Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei.      
Pindamonhangaba,  29 de junho de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos 
pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                
RODRIGO  MACEDO  DA  SILVA,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão inspetor 
de qualidade, estado civil solteiro, de  27  anos  de  idade, nascido em Pindamonhan-
gaba, Estado de São Paulo, no dia 22 de maio  de 1985, residente e domiciliado na 
Rua Capitão Vitório Basso,  nº  1243, Parque São Domingos, nesta cidade, filho de 
MOACIR DA  SILVA  e  MARIA DE LOURDES MACEDO DA SILVA.                                        
SOPHIA COURA RONCONI COSTA,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão enge-
nheira, estado civil solteira, de 24 anos  de  idade,  nascida  em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no dia 1 de fevereiro  de  1988, residente e domiciliada na 
Rua Professor Baltazar  de  Godoy  Moreira, nº 226, Lessa, nesta cidade, filha de 
CARLOS EDUARDO RONCONI  COSTA  e LETICIA MARIA BUSTAMANTE  COU-
RA   RONCONI   COSTA.   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,  30 de junho de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos 
pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
FÁBIO LUCAS  GONÇALVES,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão preparador 
e polidor de veículos, estado civil solteiro,  de  20  anos de idade, nascido em Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo, no  dia  26 de junho de 1992, residente e domi-
ciliado na Rua  Padre  Anchieta,  nº 371, Alto do Cardoso, nesta cidade, filho de ÉD-
SON  JOSÉ  GONÇALVES  e ANGELICA LUCAS DA SILVA SANTOS GONÇALVES.                              
BRUNA FERNANDA NUNES DE JESUS, de nacionalidade brasileira,  profissão au-
xiliar de enfermagem, estado civil solteira, de 22  anos  de  idade, nascida em  Pinda-
monhangaba,  Estado  de  São  Paulo,  no  dia  28  de dezembro de 1989, residente 
e domiciliada na Estrada Jesus Antonio  de Miranda, nº 11280, Cruz Grande, nesta 
cidade,  filha  de  BENEDITO  DE JESUS e NEUSA NUNES DE JESUS. Apresenta-
ram 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,  2 de julho de 2012.                  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, no uso de suas atribuições legais, por intermédio da 
Secretaria de Administração, HOMOLOGA, nos termos da legislação vigente, o Concurso Público nº 
02/2012, para preenchimento dos empregos de Agente de Controle Vetor, Ajudante (Obras/Geral), 
Assistente de Serviços Gerais, Atendente, Auxiliar de Classe, Auxiliar de Enfermagem, Encarregado de 
Setor, Escriturário, Farmacêutico, Fiscal de Obras, Médico Ambulatorial em Clínicas Básicas e 
Especialidades/Cardiologista, Médico Ambulatorial em Clínicas Básicas e Especialidades/Cardiologista 
Infantil, Médico Ambulatorial em Clínicas Básicas e Especialidades/Endocrinologista Infantil, Médico 
Ambulatorial em Clínicas Básicas e Especialidades/Geriatra, Médico Ambulatorial em Clínicas Básicas e 
Especialidades/Ginecologista e Obstetra, Médico Ambulatorial em Clínicas Básicas e 
Especialidades/Hematologista, Médico Ambulatorial em Clínicas Básicas e Especialidades/Infectologista, 
Médico Ambulatorial em Clínicas Básicas e Especialidades/Infectologista Infantil, Médico Ambulatorial em 
Clínicas Básicas e Especialidades/Mastologista, Médico Ambulatorial em Clínicas Básicas e 
Especialidades/Nefrologista, Médico Ambulatorial em Clínicas Básicas e Especialidades/Neurologista, 
Médico Ambulatorial em Clínicas Básicas e Especialidades/Neuropediatra, Médico Ambulatorial em 
Clínicas Básicas e Especialidades/Oftalmologista, Médico Ambulatorial em Clínicas Básicas e 
Especialidades/Pneumologista, Médico Ambulatorial em Clínicas Básicas e Especialidades/Pneumologista 
Infantil, Médico Ambulatorial em Clínicas Básicas e Especialidades/Proctologista, Médico Ambulatorial em 
Clínicas Básicas e Especialidades/Reumatologista, Médico Ambulatorial em Clínicas Básicas e 
Especialidades/Tisiologista, Médico Ambulatorial em Clínicas Básicas e Especialidades/Urologista, Médico 
Ambulatorial em Clínicas Básicas e Especialidades/Vascular, Oficial de Administração, Professor de Educação 
Física, Professor Ensino Fundamental/Infantil, Recepcionista e Terapeuta Ocupacional no Quadro Funcional da 
Prefeitura de Pindamonhangaba, conforme classificação final publicada em 29/06/2012, para que 
produza todos os seus efeitos. 
 

Pindamonhangaba, 03 de julho de 2012. 
 
 
 
 

João Antonio Salgado Ribeiro 
Prefeito Municipal  

 

 

Ricardo Galeas Pereira 
Secretário de Administração 

 

 

Rosangela Pedersoli Cesar Verdi Cosme 
Diretora do Departamento de Recursos Humanos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 

HOMOLOGAÇÃO 

 

 
 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, no uso de suas atribuições legais, 
por este ATO torna sem efeito a homologação do Concurso Público nº 01/2012 datada 
de 26/06/2012, e HOMOLOGA o Concurso Público nº 01/2012 nesta data, para 
preenchimento dos empregos de Advogado, Agente de Organização Escolar, Agente de 
Segurança, Agente de Trânsito Feminino, Agente de Trânsito Masculino, Almoxarife, 
Armador, Arquiteto, Assessor de Serviço Técnico, Auxiliar em Saúde Bucal, Biólogo, 
Borracheiro, Contador, Coordenador de Obras e Serviços, Coveiro, Desenhista, 
Eletricista, Encanador, Engenheiro (Civil), Engenheiro Agrônomo, Engenheiro de 
Segurança do Trabalho, Fiscal de Posturas, Fonoaudiólogo, Funileiro Pintor, Guarda, 
Lavador Lubrificador, Marceneiro, Mecânico, Mecânico Hidráulico, Médico 
Ambulatorial Clínico Geral, Meio Oficial, Mestre de Obras e Serviços, Motorista 
Especializado, Operador de Máquinas, Pedreiro, Pintor, Serralheiro, Servente de Obras, 
Técnico em Nutrição, Técnico de Segurança do Trabalho, Telefonista, Tesoureiro e 
Topógrafo, no Quadro Funcional da Prefeitura de Pindamonhangaba, conforme 
publicação da classificação final em 29/06/2012, para que produza todos os seus 
efeitos. 
 Pindamonhangaba, 03 de julho de 2012. 

 
 
 
 

João Antonio Salgado Ribeiro 
Prefeito Municipal  

 
 

Ricardo Galeas Pereira 
Secretário de Administração 

 

 

Rosangela Pedersoli Cesar Verdi Cosme 
Diretora do Departamento de Recursos Humanos 

 

Ata da 22.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 21.06.2012.
Às dez horas do dia vinte e dois de junho de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamonhan-
gaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Pre-
feitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a 
Vigésima Segunda Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando 
Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente su-
plente, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, 
membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 23.ª Sessão Ordinária, realizada em 
19.06.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. 
Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0081/12 Ana Maura 
Ribeiro Paes, Recurso 1-0083/12 Rosemary Theodoro Mariano de Oliveira. II– RELATOR: Sr. 
Adelson Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0096/12 
Maria Daniela Pestana Salgado, Recurso 1-0108/12 Francisco Santiago Neto; DILIGÊNCIA, 
por votação unânime: Recurso 1-0068/12 João Antonio da Silva Ferraz. III – RELATOR: Bruna 
Danielle da Silva Alves: DEFERIDO, pela maioria: Recurso 1-0082/12 Guilherme Aparecido de 
Luz. IV – EXPEDIENTE: Ofício 029/12-JARI encaminhado a Hora Park para prestar informações 
solicitadas pela JARI, a serem juntadas ao Recurso 1-0090/12. V – CETRAN: Encaminhamento 
do Recurso: 1-0079/12 Francelina de Ávila Ferreira, para julgamento em 2ª instância.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 21 de Junho de 2012. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 23.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 19.06.2012.
Às nove horas do dia dezenove de junho de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamonhanga-
ba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefei-
tura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vi-
gésima Terceira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro 
Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de 
Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 21.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
15.06.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. 
Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0071/12 José Marcos 
Albino, Recurso 1-0074/12 Joaquim Benedito Pereira, Recurso 1-0077/12 Jose Mauricio Morei-
ra, Recurso 1-0080/12 Fatima do Carmo Bordini Varela. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante 
de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0094/12 Paulo Roberto Pinto; 
DILIGÊNCIA, por votação unânime: Recurso 1-0090/12 Alex Paiva Rodrigues. III – EXPEDIEN-
TE: Ofício 028/12 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas 
da JARI para publicação
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 19 de Junho de 2012. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

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, muni-
dos 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 certi-
dão 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  06/07/2012 às 9:00 horas
ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
23º LIDIANE DE CARVALHO GODOI
AVENIDA BENEDITO BICUDO SIQUEIRA, 145 – LAERTE ASSUNÇÃO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-740

RICARDO GALEAS PEREIRA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CMI - Conselho Municipal do Idoso
Prezados (as)
Conselheiros e Conselheiras Titulares e Suplentes,
Convocação para a 6ª reunião ordinária do Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo 
descriminados: 
Dia: 05/07/2012 (quinta - feira)
Horário: 14h00 (tolerância de 10min);
Duração prevista: aproximadamente 2 horas.
Local: CCI – Bairro das Campinas
Avenida José Benedito Quirino, 450 – Salão da Igreja 
Fone contato: 3645.2672 (Adilson)
Pauta:
I. Leitura da ata da reunião anterior;
II. Casa Dia;
III. Fundo municipal do idoso;
IV. Semana municipal do idoso;
V. Informes gerais;
VI. Encerramento.

Obs.: Favor confirmar a presença ou justificativa da ausência no endereço: cmipinda@gmail.com 
Adilson Lima da Silva - Presidente do Conselho Municipal do Idoso

LICENÇA DA CETESB

SOURCETECH QUIMICA LTDA., torna público que requereu na CETESB a renova-
ção da Licença de Operação nº 3003330 para Princípios Ativos para medicamentos far-
macêuticos e veterinários, sito a Rua Suíça, 3430, Água Preta, Pindamonhangaba/SP.

LICENÇA DA CETESB

R2A DO BRASIL LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia e 
de Instalação N° 3000546 e requereu a Licença de Operação para Artefatos de plás-
ticos; fabricação de à AV. BURITI, 2000, BURITI, PINDAMONHANGABA

CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
PINDAMONHANGABA-SP
 CONVOCAÇÃO PARA A 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2012
Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras do CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com De-
ficiência de Pindamonhangaba, convocados a comparecerem à 7ª Reunião Ordinária de 2012, 
a realizar-se em dia, local e horário abaixo:
Dia:   05/07/2012                    
Horário: 9h
Local:  CRAS – Centro de Referência em Assistência Social 
 RUA EUCLIDES DE FIGUEIREDO, 132 – ALTO DO CARDOSO
Pauta da Reunião:
* Leitura da ata da reunião anterior
* Alteração do calendário de reuniões
* Constituição das Comissões
* Informes Gerais

Carlos Alberto Gonzaga - Presidente

PREFEITO MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 4.866, DE 02 DE JULHO DE 2012.
Retifica o Decreto nº 4.856, de 05 de junho de 2012 que convoca a II Conferência Municipal de 
Cultura de Pindamonhangaba.
JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, 
D E C R E T A
Art. 1º. Retifica o art. 1º do Decreto nº 4.856, de 05 de junho de 2012, que passa a vigorar com 
a seguinte redação:
“Art. 1º Fica convocada II Conferência Municipal de Cultura de Pindamonhangaba para os dias 
04 e 05 de agosto de 2012, a realizar-se na ETE João Gomes de Araújo, na Rua Profº José 
Benedito Cursino nº 75, nos seguintes horários:
Dias: 04 de agosto de 2012 – das 15h às 18h;
05 de agosto de 2012 – das 09h às 13h e das 14h às 18h.”  
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Pindamonhangaba, 02 de julho 
de 2012. 

João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Bárbara Zenita França Macedo - Secretária de Educação e Cultura 

Registrado e Publicado nesta Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de junho de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Memo nº 171 e 179/2012 DC

DECRETO Nº. 4.860, DE 15 DE JUNHO DE 2012.
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, lotes localizados no Loteamento Resi-
dencial Pasin, necessários para implantação de equipamentos públicos.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de atribuições 
legais, e nos termos do art. 5º, letra “i”, combinado com o art. 6º do Decreto nº. 3.365, de 21 de 
junho de 1941,
D  E  C  R  E  T  A :-
Art.1º. Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, 
lotes localizados no Loteamento Residencial Pasin, necessários para implantação de equipa-
mentos públicos em geral, os quais possuem as seguintes medidas e confrontações:
LOTE DE TERRENO Nº 10: da quadra “12 do Loteamento residencial Pasin de propriedade 
de José Ricardo Silva Ribeiro e Eliane Gonçalves Modestino Ribeiro, matrícula nº 17.131 do 
C.R.I.A., situado nesta cidade com frente para a Rua Hungria (antiga rua 01), medindo 10,00m 
(dez metros) de frente; 10,00m (dez metros) de fundos; 25,00m (vinte e cinco metros) do lado 
direito; 25,00m (vinte e cinco metros) do lado esquerdo, totalizando a área de  250,00m²; con-
frontando pelo lado direito com o lote 11, pelo lado esquerdo com o lote 09 e pelos fundos, com 
o lote 51, cadastrado na Prefeitura Municipal sob a sigla NE.25.02.16.023.00.
LOTE DE TERRENO Nº 11: da quadra “12 do Loteamento residencial Pasin de propriedade de 
Ricardo Naves Endler e Ellen Cristina Zaccarezi Endler, matrícula nº 17.132 do C.R.I.A., situado 
nesta cidade, com frente para a Rua Hungria (antiga rua 01), medindo 10,00m (dez metros) de 
frente; 10,00m (dez metros) de fundos; 25,00m (vinte e cinco metros) do lado direito; 25,00m 
(vinte e cinco metros) do lado esquerdo; totalizando a área de  250,00m², confrontando pelo lado 
direito com o lote 12, pelo lado esquerdo com o lote 10 e pelos fundos com o lote 50, cadastrado 
na Prefeitura Municipal sob a sigla NE.25.02.16.022.00.
LOTE DE TERRENO Nº 12: da quadra “12 do Loteamento residencial Pasin de propriedade de 
Transcontinental Empreendimentos imobiliários Ltda, matrícula nº 17.133 do C.R.I.A., situado 
nesta cidade, com frente para a Rua Hungria (antiga rua 01), medindo 10,00m (dez metros) de 
frente; 10,00m (dez metros) de fundos; 25,00m (vinte e cinco metros) do lado direito; 25,00m 
(vinte e cinco metros) do lado esquerdo; totalizando a área de  250,00m², confrontando pelo lado 
direito com o lote 13, pelo lado esquerdo com o lote 11 e pelos fundos com o lote 49, cadastrado 
na Prefeitura Municipal sob a sigla NE.25.02.16.021.00.
LOTE DE TERRENO Nº 13: da quadra “12 do Loteamento residencial Pasin de propriedade de 
Brisa – BR Incorporações SA, matrícula nº 17.134 do C.R.I.A., situado nesta cidade, com frente 
para a Rua Hungria (antiga rua 01), medindo 10,00m (dez metros) de frente; 10,00m (dez me-
tros) de fundos; 25,00m (vinte e cinco metros) do lado direito; 25,00m (vinte e cinco metros) do 
lado esquerdo; totalizando a área de 250,00m², confrontando pelo lado direito com o lote 14, pelo 
lado esquerdo com o lote 12 e pelos fundos com o lote 48, cadastrado na Prefeitura Municipal 
sob a sigla NE.25.02.16.020.00.
LOTE DE TERRENO Nº 14: da quadra “12 do Loteamento residencial Pasin de propriedade de 
Brisa – BR Incorporações SA, matrícula nº 17.135 do C.R.I.A., situado nesta cidade, com frente 
para a Rua Hungria (antiga rua 01), medindo 10,00m (dez metros) de frente; 10,00m (dez me-
tros) de fundos; 25,00m (vinte e cinco metros) do lado direito; 25,00m (vinte e cinco metros) do 
lado esquerdo; totalizando a área de 250,00m², confrontando pelo lado direito com o lote 15, pelo 
lado esquerdo com o lote 13 e pelos fundos com o lote 47, cadastrado na Prefeitura Municipal 
sob a sigla NE.25.02.16.019.00.
LOTE DE TERRENO Nº 15: da quadra “12 do Loteamento residencial Pasin de propriedade de 
Carlos Eduardo Alves Vieira, matrícula nº 17.136 do C.R.I.A., situado nesta cidade, com frente 
para a Rua Hungria (antiga rua 01), medindo 10,00m (dez metros) de frente; 10,00m (dez me-
tros) de fundos; 25,00m (vinte e cinco metros) do lado direito; 25,00m (vinte e cinco metros) do 
lado esquerdo; totalizando a área de 250,00m², confrontando pelo lado direito com o lote 16, pelo 
lado esquerdo com o lote 14 e pelos fundos com o lote 46, cadastrado na Prefeitura Municipal 
sob a sigla NE.25.02.16.018.00.
LOTE DE TERRENO Nº 16: da quadra “12 do Loteamento residencial Pasin de propriedade de 
Brisa – BR Incorporações SA, matrícula nº 17.137 do C.R.I.A., situado nesta cidade, com frente 
para a Rua Hungria (antiga rua 01), medindo 10,00m (dez metros) de frente; 10,00m (dez me-
tros) de fundos; 25,00m (vinte e cinco metros) do lado direito; 25,00m (vinte e cinco metros) do 
lado esquerdo; totalizando a área de 250,00m², confrontando pelo lado direito com o lote 17, pelo 
lado esquerdo com o lote 15 e pelos fundos com o lote 45, cadastrado na Prefeitura Municipal 
sob a sigla NE.25.02.16.017.00.
LOTE DE TERRENO Nº 45: da quadra “12 do Loteamento residencial Pasin de propriedade de 
Brisa – BR Incorporações SA, matrícula nº 17.138 do C.R.I.A., situado nesta cidade, com frente 
para a Avenida Austria (antiga avenida B), medindo 10,00m (dez metros) de frente; 10,00m (dez 
metros) de fundos; 25,00m (vinte e cinco metros) do lado direito; 25,00m (vinte e cinco metros) 
do lado esquerdo; totalizando a área de 250,00m², confrontando pelo lado direito com o lote 46, 
pelo lado esquerdo com o lote 44 e pelos fundos com o lote 16, cadastrado na Prefeitura Muni-
cipal sob a sigla NE.25.02.16.044.00.
LOTE DE TERRENO Nº 46: da quadra “12 do Loteamento residencial Pasin de propriedade de 
Brisa – BR Incorporações SA, matrícula nº 17.139 do C.R.I.A., situado nesta cidade, com frente 
para a Avenida Austria (antiga avenida B), medindo 10,00m (dez metros) de frente; 10,00m (dez 
metros) de fundos; 25,00m (vinte e cinco metros) do lado direito; 25,00m (vinte e cinco metros) 
do lado esquerdo; totalizando a área de 250,00m², confrontando pelo lado direito com o lote 47, 
pelo lado esquerdo com o lote 45 e pelos fundos com o lote 15, cadastrado na Prefeitura Muni-
cipal sob a sigla NE.25.02.16.043.00.
LOTE DE TERRENO Nº 47: da quadra “12 do Loteamento residencial Pasin de propriedade de 
Brisa – BR Incorporações SA, matrícula nº 17.140 do C.R.I.A., situado nesta cidade, com frente 
para a Avenida Austria (antiga avenida B), medindo 10,00m (dez metros) de frente; 10,00m (dez 
metros) de fundos; 25,00m (vinte e cinco metros) do lado direito; 25,00m (vinte e cinco metros) 
do lado esquerdo; totalizando a área de 250,00m², confrontando pelo lado direito com o lote 48, 
pelo lado esquerdo com o lote 46 e pelos fundos com o lote 14, cadastrado na Prefeitura Muni-
cipal sob a sigla NE.25.02.16.042.00.
LOTE DE TERRENO Nº 48: da quadra “12 do Loteamento residencial Pasin de propriedade de 
Brisa – BR Incorporações SA, matrícula nº 17.141 do C.R.I.A., situado nesta cidade, com frente 
para a Avenida Austria (antiga avenida B), medindo 10,00m (dez metros) de frente; 10,00m (dez 
metros) de fundos; 25,00m (vinte e cinco metros) do lado direito; 25,00m (vinte e cinco metros) 
do lado esquerdo; totalizando a área de 250,00m², confrontando pelo lado direito com o lote 49, 
pelo lado esquerdo com o lote 47 e pelos fundos com o lote 13, cadastrado na Prefeitura Muni-
cipal sob a sigla NE.25.02.16.041.00.
LOTE DE TERRENO Nº 49: da quadra “12 do Loteamento residencial Pasin de propriedade de 
Brisa – BR Incorporações SA, matrícula nº 17.142 do C.R.I.A., situado nesta cidade, com frente 
para a Avenida Austria (antiga avenida B), medindo 10,00m (dez metros) de frente; 10,00m (dez 
metros) de fundos; 25,00m (vinte e cinco metros) do lado direito; 25,00m (vinte e cinco metros) 
do lado esquerdo; totalizando a área de 250,00m², confrontando pelo lado direito com o lote 50 
pelo lado esquerdo com o lote 48 e pelos fundos com o lote 12, cadastrado na Prefeitura Muni-
cipal sob a sigla NE.25.02.16.040.00.
LOTE DE TERRENO Nº 50: da quadra “12 do Loteamento residencial Pasin de propriedade de 
Brisa – BR Incorporações SA, matrícula nº 17.143 do C.R.I.A., situado nesta cidade, com frente 
para a Avenida Austria (antiga avenida B), medindo 10,00m (dez metros) de frente; 10,00m (dez 
metros) de fundos; 25,00m (vinte e cinco metros) do lado direito; 25,00m (vinte e cinco metros) 
do lado esquerdo; totalizando a área de 250,00m², confrontando pelo lado direito com o lote 51 
pelo lado esquerdo com o lote 49 e pelos fundos com o lote 11, cadastrado na Prefeitura Muni-
cipal sob a sigla NE.25.02.16.039.00.
LOTE DE TERRENO Nº 51: da quadra “12 do Loteamento residencial Pasin de propriedade de 
Rodrigo Etienne Romeu Ribeiro, matrícula nº 17.144 do C.R.I.A., situado nesta cidade, com fren-
te para a Avenida Austria (antiga avenida B), medindo 10,00m (dez metros) de frente; 10,00m 
(dez metros) de fundos; 25,00m (vinte e cinco metros) do lado direito; 25,00m (vinte e cinco 
metros) do lado esquerdo; totalizando a área de 250,00m², confrontando pelo lado direito com o 
lote 52 pelo lado esquerdo com o lote 50 e pelos fundos com o lote 10, cadastrado na Prefeitura 
Municipal sob a sigla NE.25.02.16.038.00.
Art. 2º. As áreas descritas no artigo 1º serão necessárias para implantação de equipamentos 
públicos em geral.
Art. 3º.  As despesas com a execução do presente Decreto, correrão por conta de dotação 
orçamentária própria já consignada no orçamento vigente na rubrica 06.10.4.4.90.51.15.451.0
040.01.000000 ficha 102.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 15 de junho de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Paulo Amadei Usier - Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de junho de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/PMP-SAJ nº1350/2011

PREFEITO MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

LEI Nº 5.401, DE 06 DE JUNHO DE 2012.
Denomina a Avenida do Contorno, no Loteamento Jardim Regina, de Gilberto dos Santos - 
Bebeto.
(Projeto de Lei nº 62/2012, de autoria do Vereador Martim César)
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câ-
mara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominada de Gilberto dos Santos – Bebeto, a Avenida do Contorno, no Lotea-
mento Jardim Regina.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 06 de junho de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Paulo Amadei Usier - Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 06 de junho de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos 

/cba/Processo Interno nº 15.129/2012

PREFEITO MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL Nº 3.868, DE 27 DE JUNHO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.2001 e Lei nº 4.364, de 20.12.2005, 
Resolve DESIGNAR a Sra. Elaine da Silva Barroso Dias, Assessora Técnica, para substituir 
a Sra. Sandra Lujan Lopez Rezende, Diretora do Departamento de Assistência à Saúde, no 
período de 11 a 30 de julho de 2012, durante o período em que a mesma encontrar-se em férias.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de junho de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal  
Ricardo Galeas Pereira - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 27 de junho de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Processo Interno nº 17861/2012

PREFEITO MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

           
     PORTARIA GERAL Nº 3.872, DE 02 DE JULHO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções legais, EXONERA, a pedido, os senhores abaixo relacionados dos empregos de provimen-
to em comissão, a saber, a partir de 07 de julho de 2012:
¬  
- Dirceu Alves Moraes
  Gerente de Obras
- Eduardo Kogempa da Costa
  Assessor de Gabinete
- Jairo Soares Cypriano
  Gerente
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 02 de julho de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 02 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos 
SAJ/app/Processos nºs 19252/2012, 19482/2012 e 19484/2012 

PREFEITO MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

       PORTARIA INTERNA Nº 9.151, DE 22 DE JUNHO DE 2012. 
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atri-
buições legais, RESOLVE RETIFICAR a Portaria Interna nº 9.138, de 17 de maio de 2012, 
comissão de abertura de Processo Administrativo Disciplinar, onde se lê José Wilson de Oliveira 
leia-se “ José Wilton de Oliveira”.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 22 de junho de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 22 de junho de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Processos Internos nºs 29358/2011 e 31333/2011, Memo nº753/2012-DRH

PREFEITO MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

  PORTARIA INTERNA Nº 9.153, DE 27 DE JUNHO DE 2012. 
João Antônio Salgado Ribeiro, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atri-
buições legais, e com fundamento na alínea “d”, §4º c/c §5º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de 
novembro de 2009, RESOLVE SUSPENDER, a pedido, parcialmente o contrato de trabalho da 
servidora municipal, concursada, Sra. Suleyr Fadu Saber Vieira Pires, auxiliar de enfermagem, 
no período de 1º de agosto de 2012 a 31 de dezembro de 2012.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de junho de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 27 de junho de 2012.   
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Processo Externo nº 11098/2012

PREFEITO MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO ES-
TATUTO DA APAE DE PINDAMONHANGABA

A Apae de Pindamonhangaba, com sede na cidade de Pindamonhangaba, na Rua José Oliveira, 
nº. 55, bairro Jardim Elvira Moreira, através de sua Presidente, Maria Giovana do Amaral, CON-
VOCA através do presente edital, todos os associados contribuintes da Apae, pais de alunos e 
comunidade em geral, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada 
na sede da Apae, às 19:00 horas, do dia 06 de agosto de 2012, com a seguinte ordem do dia:
1- Proposta de reforma e homologação do Estatuto da Apae de Pindamonhangaba, para sua 
adequação ao Estatuto padrão proposto pela Federação Nacional das Apaes, atendendo ao dis-
posto nos artigos 17 e 36, II, “c”, “d” e “e” e 53, V do Estatuto da Federação Nacional das Apaes.
2- A Assembléia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença da maioria dos 
associados, e, em segunda, com qualquer número, meia hora depois, devendo ambas consta-
rem dos editais de convocação, não exigindo a lei quórum especial, nos termos do art. 17, § 2º 
do Estatuto padrão das Apaes.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2012.

Maria Giovana do Amaral - Presidente da Apae

PORTARIA GERAL Nº 3.869, DE 27 DE JUNHO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções legais, e com fundamento na Lei Complementar nº 64, de 18.05.90, artº 1º, incisos VII “a”, 
c/c art. 1º, c/c art. 1º, II, “l”, e demais disposições aplicáveis, CONCEDE AFASTAMENTO, de seu 
cargo/emprego, aos servidores abaixo indicados, partir de 07 de julho de 2012, que concorrerão 
a cargo público nas eleições de outubro do ano em curso, dando ampla publicidade, nos 03 
(três) meses que antecedem o pleito.  Os servidores deverão observar e cumprir as disposições 
constantes da Legislação supra mencionada sob pena de responsabilidade funcional.
– Auxiliadora Rita de Toledo
¬– Benedito das Graças Almeida
– José Eduardo Moreira da Silva
– José Luiz Alves Gonçalves
– José Luiz Pereira Bonfim
– Marcos Aurélio Villardi
– Maria da Conceição Galvão de Salles Dias
– Mielai Jesus Shen
– Michel Cassiano de Oliveira Moreira
– Midiã Guimarães Diana
¬– Sebastião Carlos da Silva
– Wanderley Moreira Pereira
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Pindamonhangaba, 27 de junho de 2012.

João Antônio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira -Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 27 de junho de 2012.  
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/ Memo nº 81/2012-SEA

PREFEITO MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL Nº 3.870, DE 29 DE JUNHO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções legais, e com fundamento na Lei Complementar nº 64, de 18.05.90, artº 1º, incisos VII “a”, 
c/c art. 1º, c/c art. 1º, II, “l”, e demais disposições aplicáveis,   CONCEDE AFASTAMENTO, de 
seu cargo/emprego, aos servidores abaixo indicados, partir de 07 de julho de 2012, que con-
correrão a cargo público nas eleições de outubro do ano em curso, dando ampla publicidade, 
nos 03(três) meses que antecedem o pleito.  Os servidores deverão observar e cumprir as dis-
posições constantes da Legislação supra mencionada sob pena de responsabilidade funcional.
– Aderbal Marcelino de Oliveira
¬– Carlos Daniel Zenha de Toledo
– Luis Antonio Silveira
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Pindamonhangaba, 29 de junho de 2012.

João Antônio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 29 de junho de 2012.  
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/ Processos Externos nºs 18972/2012, 18932/2012e 18953/2012

PREFEITO MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL Nº 3.871, DE 02 DE JULHO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções legais, e com fundamento na Lei Complementar nº 64, de 18.05.90, art. 1º, IV, “a”  e VII, “a”, 
c/c art.1º, V, “a”, c/c art. 1º, II, “l”, e demais disposições aplicáveis, CONCEDE AFASTAMENTO, 
de seus cargos/empregos, aos servidores abaixo indicados, partir de 07 de julho de 2012, que 
concorrerão a cargo público nas eleições de outubro do ano em curso, dando ampla publicidade, 
nos 03 (três) meses que antecedem o pleito.  Os servidores deverão observar e cumprir as dis-
posições constantes da Legislação supra mencionada sob pena de responsabilidade funcional.
– Eliana Maria Galvão Wolff
¬– Isael Domingues
– José Fernando da Silva
– Shirlene Marchezini de Mendonça
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Pindamonhangaba, 02 de julho de 2012.

João Antônio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 02 de julho de 2012. 
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/ Processos Externos nºs 19008/2012, 19082/2012, 18969/2012 e 18862/2012

PREFEITO MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

           
PORTARIA GERAL Nº 3.867, DE 27 DE JUNHO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atri-
buições legais, EXONERA, a pedido, os senhores abaixo relacionados dos empregos de pro-
vimento em comissão, a saber:
¬  
I – a partir de 05 de julho de 2012
- Carlos Eduardo de Moura   
  Gerente 
- Mario Augusto Monteiro
  Assessor Social nos Programas de Habitação
II – a partir de 06 de julho de 2012
- José Antonio
  Assessor de Gabinete
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de junho de 2012.

 
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 27 de junho de 2012.

Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos 
SAJ/app/Processos nºs 18014/12 e 18015/2012, Memo nº 82/2012-SEA

PREFEITO MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba investe constante-
mente na educação. Os re-
sultados positivos já podem 
ser acompanhados. Um dos 
grandes exemplos é o Ideb - 
Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica, onde a 
cidade conquistou 5,5, da-
dos referentes à pesquisa de 
2009. Atualmente a cidade 
conta com 37 escolas muni-
cipais e 13 creches.

Para atender aproximada-
mente 12 mil alunos a Rede 
Municipal de Ensino conta 
com cerca de 850 professores, 
sendo que mais de 700 atuam 
em sala de aula, e os demais 
em inúmeros projetos edu-
cacionais, como a Educarte, 
Brinquedoteca, Casa Verde, 
entre outros de sucesso.

Pindamonhangaba é uma 
cidade preparada para o futu-
ro e a educação segue os pas-
sos da excelência na forma-
ção de cidadãos conscientes. 
Os alunos da Rede Municipal 

de Ensino têm se destacado 
em vários concursos, isto 
tem sido possível graças ao 
empenho de cada um deles 
e incentivo dos professores, 
que estão cada vez mais qua-
lifi cados.

O prefeito João Ribei-
ro acrescenta que quando 
são feitos novos conjuntos 
habitacionais, a Prefeitura 
também se preocupa com 
a formação dos jovens que 
irão para estes novos locais, 
prova disto, foi a construção 
da escola “Seu Juquinha”, no 
bairro Liberdade. Nesta nova 

unidade escolar há vagas 
para mais de 500 alunos.

“Todos os nossos profes-
sores são profi ssionais alta-
mente qualifi cados e prepa-
rados. Foram aprovados em 
concursos públicos e sempre 
estão fazendo novos cursos, 
tudo para que possamos ofe-
recer um ensino de qualida-
de”, comenta João Ribeiro.

“Quero deixar nosso agra-
decimento aos profi ssionais 
da Rede Municipal de En-
sino, pelo carinho com que 
desenvolvem seu trabalho, 
pela participação nas ativi-
dades de formação, na res-
ponsabilidade que têm com 
os alunos que estão sob a sua 
coordenação e sua liderança. 
Tenho a certeza que com o 
compromisso assumido por 
nossos profi ssionais nossa ci-
dade atingirá, com muita ra-
pidez, o Índice Educacional 
tão esperado para o Brasil em 
2022”, fi naliza a secretária de 
Educação Bárbara Zenita.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
realizará nos dias 28 e 29 
de julho o XI Festival de 
Música Sertaneja na Esta-
ção Arteduvale, antiga Es-
tação de Ferro Central do 
Brasil. O evento faz parte 
das festividades do aniver-
sário de Pinda. As inscri-
ções podem ser feitas até o 
dia 20 de julho.

Poderão participar do fes-
tival, cantores solo, duplas e 
bandas de todo o Brasil. As 
fi chas de inscrição podem 
ser solicitadas via email: 
cultura@pindamonhangaba.
sp.gov.br ou ser retirada no 

A escola municipal Pro-
fessor Augusto César Ribei-
ro, do bairro Vila Rica, rea-
lizou na sexta-feira (29), a 1ª 
Mostra Cultural Guataçara 
Brasil e contou com a partici-
pação do artista homenagea-
do Guataçara Monteiro.

Os participantes puderam 
prestigiar diversas atrações 
culturais, como: exposição de 
artes inspiradas nas obras do 
artista e desenvolvidas pelos 
alunos; palestra sobre educa-
ção ambiental, com Noel Bra-
ga de França; apresentação de 
teatro, músicas e danças.

A apresentação de um 
dos vídeos ganhadores do 
concurso sobre desenvolvi-
mento sustentável, exposto 

no encontro Rio+20, com 
a presença de Vinicius Pe-
trucci Zelioli, autor do ví-
deo, também fez parte do 
evento na escola.

Guataçara Monteiro foi 
homenageado pelas crian-
ças por seu estilo contempo-
râneo, o qual revela a natu-
reza, as histórias, os causos 
e a cultura amazonense.

“Sendo a escola o pri-
meiro espaço formal onde se 
dá o desenvolvimento de ci-
dadãos, nada melhor do que 
proporcionar momentos em 
que o pensamento artístico, a 
sensibilidade, a percepção, a 
refl exão e a imaginação sejam 
aguçadas”, destacou a gestora 
da escola, Carmen Lúcia.

Prefeitura investe 
constantemente 
em Educação

Rede Municipal de Ensino conta com cerca de 850 
professores para atender aproximadamente 12 mil alunos

“Todos os nossos 
professores são 

profi ssionais 
altamente 

qualifi cados e 
preparados”

JOÃO RIBEIRO, 
prefeito municipal

População participa da 1ª Mostra Cultural Guataçara Brasil
Os alunos de Pindamonhangaba tiveram bom aproveitamento no Ideb

Alunos da escola municipal Professor Augusto César Ribeiro durante a mostra cultural Guataçara Brasil

Pinda realiza Festival de Música Sertaneja
Departamento de Cultura, de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas, localizado na rua 
Dr. Campos Salles, 530, São 
Benedito.

O objetivo do festival é 
incentivar a música sertane-
ja, revelar novos talentos e 
promover o intercâmbio ar-
tístico cultural.

Os participantes poderão 
competir em apenas uma das 
categorias seguintes: Jovem 
Música Sertaneja, Música 
Raiz ou categoria Individual. 
O regulamento, com todas as 
informações, pode ser con-
sultado no site da prefeitu-
ra: www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Participante do festival

Arquivo TN

Arquivo TN

Marcos Cuba
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Emílio Ribas é homenageado 
em sessão solene da APL

Altair Fernandes
 
   Com noite de autógra-

fos, palestra e apresentação 
musical, a APL – Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras realizou  na sexta-
-feira (29), na sede do Museu 
D.Pedro I e Dona Leopoldi-
na, a sessão plenária solene 
referente ao mês de junho. 
A apresentação ficou a cargo 
da acadêmica Rosana Dhalle 
Celidônio. 

O evento começou às 20 
horas com a composição da 
mesa,  canto do Hino Nacio-
nal e demais formalidades de 
praxe em uma reunião aca-
dêmica. Coube ao músico 
Felipe Barbosa dar início à 
programação da sessão sole-
ne com uma apresentação de 
violão erudito. 

Prosseguindo, o acadê-
mico dr. Francisco Piorino 
Filho foi convidado pelo pre-
sidente da APL, Alberto Mar-
condes Santiago, para fazer a 
apresentação do palestrante 
e autor do livro “Emílio Ri-
bas, o Guerreiro da Saúde”, o 
também membro da APL. Dr. 
José Lelis Nogueira. Com a 
apresentação de slides, Lelis 
falou sobre sua obra em ho-
menagem ao ilustre sanita-
rista pindamonhangabense, 
destacando detalhes da vida e 
obra deste famoso higienista.

Em sua fala, Lelis desta-
cou a presença àquela sole-
nidade da bisneta de Emílio 
Ribas, Lucília Ribas Chaves, 
que viera a Pindamonhan-
gaba exclusivamente para 
prestigiar o evento. O pales-
trante comentou também a 

presença do artista plástico 
Ademir da Costa Alves e fa-
miliares,  e sua obra, quadro 
óleo sobre tela, retratando o 
Dr. Emílio Ribas e esposa, 
dona Andradina, exposta na-
quela noite no museu. Lelis 
comentou que tal obra fora 
confeccionada especialmente 
para comemorar os 150 anos 
de Emílio Ribas.

Na oportunidade, Lucília 
Ribas doou peças de um fa-
queiro que pertencera ao seu 
bisavô (faca, colher e garfo 
de prata), o homenageado da 
noite, e, em troca, foi presen-
teada com uma cópia da tese 
defendida por ele, uma gen-
tileza do diretor do museu, 
Paulo Tarcízio.

OutrOs 
prOnunciamentOs

 Público prestigia plenária solene da APL  Bisneta de Emílio Ribas, Lucília Ribas Chaves; diretor do 
Museu, Paulo Tarcízio,  e o escritor e palestrante José Lelis

Autor na sessão de autógrafos

Acadêmicas Elisabete Guimarães e Juraci de Faria fa-
lam sobre a comemoração dos 50 anos da APL e apre-
sentam logomarca comemorativa

Felipe Barbosa, apresentação de violão eruditoQuadro do artista Ademir da Costa Alves retrata 
Emílio Ribas e esposa

DonaTherezinha, Lucília Ribas Chaves e Dr. Francisco Piorino

Composição da mesa, presidida pelo Alberto Marcondes Santiago    Artista plástico e familiares em foto com o prefeito

Aluna de história da Unisal agradeceu à direção do Museu e à Academia

A aluna do 1º ano do curso 
e história da Unisal-Lorena, 
Maria Anita, filha de Kátia 
Parente e de Francisco Paren-
te (funcionário do museu), 
foi ao microfone anunciar 
seu agradecimento aos aca-
dêmicos Francisco Piorino e 
Maurício Púppio Marcondes 
pela ajuda em seu trabalho 
escolar sobre a participação 
de Pindamonhangaba na In-
dependência do Brasil.

A acadêmica Juraci de 
Faria falou sobre o anda-
mento da elaboração de um 
programa festivo para come-
morar os 50 anos da APL, em 
dezembro, e sobre a criação 
de logo referente, de autoria 
do acadêmico, publicitário 
Edmar de Souza.

O historiador Edmundo 
Ferreira Rocha, da ALCJ – 

Academia de Letras de Cam-
pos do Jordão, falou sobre a 
importância do Dr. Emílio Ri-
bas para Campos do Jordão.

O evento encerrou-se com 
mais apresentação musical 
do violonista Felipe Barbosa; 
sessão de autógrafos do livro 
“Emílio Ribas, o Guerreiro 
da Saúde”; pronunciamento 
do presidente da APL, Al-
berto Santiago, agradecendo 
a todos pela participação no 
evento e os convidando para 
o coquetel de encerramento.

cOmpOnentes 
da mesa

Presidente da APL – Al-
berto Marcondes Santiago; 
vice-presidente APL – Luiz 
Carlos Loberto; presidente 
de honra da APL – Francis-
co Piorino  Filho; aspirante 

Martorelli (representando o 
comando da II Cia de Enge-
nharia e Combate); profes-
sora Bárbara Zenita França 
Macedo (secretária de Edu-
cação e Cultura e represen-
tante da administração mu-
nicipal); vereador Dr. Jair 
Roma (representando à Câ-
mara Municipal); Dr. Paulo 
de Andrade (representando 
a OAB- seção Pindamo-
nhangaba);  convidada espe-
cial – Lucília Ribas Chaves; 
acadêmico palestrante – José 
Lélis Nogueira; professora 
Elisabete Guimarães (acadê-
mica ex-presidente da APL). 

O evento também contou 
com a presença do prefeito 
João Ribeiro, sua esposa, pre-
sidente do Fundo Social de 
Solidariedade, Angélica Ri-
beiro, e demais convidados.

FOTOS: Akim/AgoraVale
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