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Banda Marcial do Corpo
de Fuzileiros Navais estará
no aniversário de Pinda
Devido ao sucesso da apresentação no Pinda+20, a Prefeitura
de Pindamonhangaba convidou a Banda Sinfônica dos Fuzileiros Navais, do Rio de Janeiro, para vir à cidade no dia 10 de julho. Ela se
apresentará às 16 horas na praça Monsenhor Marcondes, durante
o descerramento das bandeiras do Brasil, de São Paulo e de Pindamonhangaba.
A banda apresentará com sua formação completa, assim como
no desfile cívico, no Rio de Janeiro. A regência dos 100 músicos
está a cargo do suboficial Cesário José Barbosa Neto, durante 1
hora. Será um grande show. Na apresentação, os músicos farão
evoluções desfilando com os seus instrumentos, tocando grandes
sucessos nacionais.

Aerocross

no Parque
da Juventude
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previsão do tempo
Sexta-feira - 6/7
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA 9ºC
TEMP. MÁXIMA 23ºC

Domingo - 8/7
Nublado com
possibilidade
de chuva
TEMP. MÍNIMA 14ºC
TEMP. MÁXIMA 17ºC

Sábado - 7/7
Variação de
Nebulosidade
TEMP. MÍNIMA 9ºC
TEMP. MÁXIMA 23ºC

Segunda-feira - 9/7
Variação de
Nebulosidade
TEMP. MÍNIMA 10ºC
TEMP. MÁXIMA 22ºC

14 Biz

Entrada para eventos musicais no
Parque da Cidade é 1 Kg de alimento
Eventos musicais no Parque da Cidade tiveram início na quinta-feira (5) e seguem até terça-feira (10)
alternando no palco, artistas da cidade e grandes nomes da música nacional. A festa de aniversário acontece
juntamente com a Feira da Fratenidade e a Festa Junina da Apae, com suas características barracas de
alimentos típicos e muita solidariedade, que também se reﬂete na doação de alimentos não perecíveis
como forma de acesso aos shows musicais. Os alimentos devem ser entregues diretamente na portaria do
Parque da Cidade. Conﬁra programação completa na Página 4
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Cidades Digitais:

Pinda é destaque
em prêmio nacional

Prefeitura
inicia
escolinha
de Rugbi
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Executivo atenderá ao pedido de
creche do Dr. Marcos Aurélio
O vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR) recebeu da Prefeitura a resposta a seu Requerimento nº
751/2012, sobre a construção de uma creche para
atender os bairros Jardim Resende, Vila Rica, Campos Maia, Jardim Mariana e Mombaça. A Prefeitura
informou que reformará a escola municipal Felix Adib
Miguel, a transformando em creche.

Informativo Legislativo

Um dos esportes que mais
cresce no momento, o rugbi
passa a fazer parte das modalidades ministradas nas escolinhas de esportes da Prefeitura
de Pindamonhangaba.
A bola oval está mais popular

Página 16
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Coluna do Meio Ambiente

Editorial

+ Economia Verde

Salve, ó terra querida!

“Salve, ó terra querida! / Paraíso terreal / Onde tudo tem
mais vida / Salve, salve, ó terra natal!”...
Com a licença do patrono do jornal Tribuna do Norte e da
Fundação que leva seu nome, Dr. João Marcondes de Moura
Romeiro, o editorial de hoje cita a primeira estrofe do hino
da querida Pindamonhangaba, do qual ele é o letrista, em
parceria com o compositor da música, Maestro João Gomes
de Araújo. A Princesa do Norte completa 307 anos de emancipação político-administrativa no dia 10 de julho e a festa é
de todos os seus ﬁlhos, de nascimento e adoção!
A Prefeitura preparou uma grande programação de eventos neste mês de julho para comemorar a “nova idade” de
Pindamonhangaba, com shows gratuitos para toda a população. Iniciando pelo Parque da Cidade, local que sediou
no último mês a Pinda+20, e que agora receberá grandes
nomes da música nacional e os talentos da cidade. Serão
dois shows por noite, além das apresentações artísticas dos
alunos da Apae de Pindamonhangaba.
E falando em solidariedade, a Feira da Fraternidade,
evento de maior importância para a Apae, está integrando
a programação de aniversário, com as esperadas barracas
de comidas típicas e parceiros, todas com a participação de
voluntários, que fazem a sua parte para levar o bem ao próximo, já que a verba arrecadada no seu decorrer é repassada
para a entidade.
A população também pode ser solidária e participar desse grande movimento em prol de um bem maior, pois a entrada para os shows de aniversário no Parque da Cidade é
a doação de um quilo de alimento não-perecível, que está
sendo recolhido pela equipe do Fundo Social de Solidariedade e será repassado para as instituições assistenciais do
município.
Além dos shows no Parque da Cidade, serão realizadas
apresentações musicais nos bairros Vila São Benedito e Araretama; Festival Sertanejo no centro da cidade; atividades
esportivas e recreativas nas escolas em diversos bairros;
sem falar nos tradicionais eventos oﬁciais, que neste ano terão uma novidade: o ato de arriamento das bandeiras Nacional, Estadual e Municipal, no obelisco da praça Monsenhor
Marcondes, que nos outros anos era realizado de forma tímida, este ano terá o destaque que a solenidade merece, tendo a participação mais que especial da Banda Marcial dos
Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro, que volta à Princesa
do Norte após o sucesso na Pinda+20, atendendo aos pedidos da população. A apresentação da banda marcial promete emocionar o público, num lindo desﬁle, iniciando pela
descida do viaduto até as imediações da principal praça de
Pinda – onde se encontra, inclusive, o marco zero da cidade.
Vale a pena marcar presença, acompanhar toda a programação desta grande festa que a Prefeitura organizou
para a população. Prestigiando Pindamonhangaba, homenageando seus heróis históricos, ﬁlhos ilustres e os antepassados das famílias que formaram a cidade, além das famílias
que hoje compõem o município.
Este editorial iniciou com o hino do município e encerra
homenageando outra personalidade da história da cidade,
a letrista da versão em português da música mais famosa
das festas de aniversário em todo o país, a poetisa Berta
Celeste Homem de Mello, cantando em coro: “Parabéns a
você, querida Pindamonhangaba!”.

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

Sambaquis
Sambaquis são grandes montanhas erguidas em baías, praias
ou na foz de rios por povos que
habitaram a costa brasileira no
período pré-histórico. São constituídos, em sua maioria, por cascas de
moluscos, porém são encontrados
também ossos de animais (mamíferos), equipamentos primitivos de
pesca e até objetos de arte. Não há
certeza sobre o motivo que levou
esses povos a criar essas montanhas. Por muito tempo acreditou-se
que elas eram formadas por restos
de alimentos, mas uma investigação minuciosa descobriu que também havia esqueletos nos sambaquis, caracterizando uma espécie
de cemitério. Para se ter uma ideia,
em um sambaqui no sul de Santa
Catarina foram encontrados aproximadamente 43 mil cadáveres.
A altura das montanhas demonstra que os sambaquis serviam
como monumentos para identiﬁcar

o grupo que habitava uma determinada região. Ao estudarem essas
formações, os pesquisadores podem elaborar um retrato dos povos
pré-históricos da costa nacional.
Por exemplo, restos de peixes e
moluscos indicam que os habitantes do local eram pescadores e coletores, e ainda, pode-se constatar
que muitos grupos eram sedentários e não nômades, em razão de
certos sambaquis terem demorado
aproximadamente mil anos para
serem erguidos.
É difícil detectar qual foi o
destino dessas comunidades. Provavelmente, elas foram eliminadas
ou se misturaram às culturas tupi-guaranis por volta do início da era
cristã. As dúvidas permanecem,
pois vários sambaquis foram destruídos ou estão em péssimo estado de conservação.
Fonte: Guia do
Estudante 2010

É claro e consensual que economia verde é um amplo conceito
em busca de deﬁnições mais eﬁcazes. Quaisquer que sejam as oportunidades, precisamos de todas as
ferramentas disponíveis para esboçá-la, para resultar em um trabalho
de resultados concretos, que possam ocupar o vazio que o capitalismo especulativo de desigualdade
social vem nos oferecendo nas últimas décadas.
Com toda a certeza, uma transição para a economia verde poderá tirar milhões de pessoas do
problema e transformar o seu des-

tino. É preciso, desde já, aproveitar
as oportunidades para aproximar
a economia da ecologia, e assim
buscar resultados sociais que garantam a eliminação das desigualdades em todo o mundo.
Possuímos vastos e ricos recursos naturais, o que nos garante
a elaboração da economia verde
que reﬂita de forma sustentável à
construção de um mundo com menos pobreza. O que não podemos
é ﬁcar reﬂetindo o tema de modo
prolixo, sem ações. Mesmo as
iniciativas realizadas no dia a dia,
em casa, no trabalho, no trânsito,

por pequenas que possam parecer,
contribuem para mudar o cenário
que hoje observamos. Não jogar o
óleo no ralo da pia, não jogar papel
no chão, comprar comida suﬁciente para consumir sem desperdício,
cuidar do motor e do escapamento do carro para evitar a poluição.
Todos nós podemos mudar nosso comportamento e unir nossas
ações para um resultado global
positivo.
Até que as consequências dos
problemas ambientais não nos
atinjam, é preciso uma mudança
de paradigmas no desenvolvimento

econômico, na inclusão social, com
uma visão de proteção aos recursos naturais.
Vamos olhar já às causas, pois
os efeitos são indiscutíveis.

Arthur Ferreira
dos Santos
é engenheiro,
responsável
pela Semana do
Meio Ambiente
2012 -Pinda +20

Empresa Individual de Responsabilidade Ltda (Eireli)
Entrou em vigência em janeiro
de 2012 a Lei 12.441/11 que prevê
a possibilidade do empresário não
ter sócio e ter a responsabilidade
limitada, ou seja, mesmo sozinho
o empresário não responde com
o seu patrimônio pessoal e sim no
limite do capital social da empresa.
Para a abertura de uma Eireli é
exigido a elaboração de um documento próprio denominado de “Ato
Constitutivo”, e não um contrato social como na modalidade empresa
Ltda.
O “Ato Constitutivo” deve ser
assinado pelo titular da empresa

ou seu procurador e apresentado
em três vias contendo cláusulas
obrigatórias: que são os requisitos
essenciais para a escolha dessa
modalidade.
Há alguns requisitos para que o
empresário possa escolher tal modalidade:
1. O capital social deve ser
devidamente integralizado e não
pode ser inferior a 100 (cem) vezes
o maior salário-mínimo vigente no
país, quando do protocolo do registro da empresa. Além de ser em
moeda corrente no país.
2. O nome empresarial de-

verá ser formado pela inclusão da
expressão “Eireli” ao ﬁnal.
3. A pessoa que constituir
empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá ﬁgurar em uma única empresa dessa
modalidade.
4. Demais regras são as
mesmas da sociedade Ltda: constar um endereço da sede da empresa, prazo de duração da empresa,
ser o titular da Eireli pessoa natural
plenamente capaz ou menor emancipado; a administração pode ser
exercida por administrador designado descrevendo-se os poderes

deste e com a respectiva cláusula
de desimpedimento.
No ato da constituição da Eireli
é possível requerer o enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte,
porém apenas após o arquivamento do ato constitutivo na Jucesp, se
adicionará os termos ME ou EPP ao
nome empresarial.

RENATA DE SOUZA FERNANDES
Advogada
OAB/SP 310.501

Artistas de Pinda irão abrilhantar o aniversário da cidade
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Vários artistas de Pindamonhangaba se apresentarão ao
público durante o aniversário da
cidade. Bandas como Panela,
Tropa, Mozart, Multi Band Show,
Bela Cruela, Clave de Sol, Frente de Varanda, entre outras,
foram convidadas para abrir os
shows no Parque da Cidade.
De 5 a 10 de julho o local,
que recebeu recentemente o
Pinda+20, será um espaço de lazer para os moradores da cidade
e região. O palco do Parque da
Cidade vai receber Falamansa,
Fundo de Quintal, 14 Bis, Teatro
Mágico, Renato Teixeira e Vanessa da Mata. A entrada é 1 kg
de alimento não perecível, exceto sal e açúcar. Lembrando que
não haverá a troca dos alimentos por ingressos ou pulseiras.

MEC divulga lista dos aprovados no ProUni
MEC - Ministério da Educação
divulgou na quinta-feira (5), a lista
dos pré-selecionados, em primeira
chamada, para receber uma bolsa
do Programa Universidade para Todos (ProUni). Cerca de 456 mil estudantes se inscreveram para disputar
uma das 90 mil bolsas disponíveis
para o segundo semestre de 2012.
O ProUni oferece bolsas de
estudo em instituições particulares
de ensino superior a estudantes de
baixa renda. Para participar é preciso ter cursado todo o Ensino Médio

em escola pública ou em estabelecimento particular na condição de
bolsista. Também é pré-requisito ter
participado do Enem - Exame Nacional do Ensino Médio de 2011 e
atingido pelo menos 400 pontos na
média das provas objetivas, além de
não ter zerado a nota da redação.
Os alunos pré-selecionados
deverão comparecer às instituições
de ensino até o dia 13 de julho para
apresentar a documentação que
garante o benefício e providenciar
a matrícula. A lista dos documentos

necessários pode ser consultada na
página do programa. Está prevista
ainda uma segunda chamada para
20 de julho.
Nesta edição foram oferecidas
52 mil bolsas integrais e 37 mil parciais, que custeiam 50% da mensalidade. O benefício integral pode
ser pleitado por estudantes com
renda familiar per capita mensal
até 1,5 salário mínimo. Já as bolsas
parciais destinam-se a quem tem
renda familiar per capita de até três
salários mínimos.

Receita abre segunda consulta ao 2º lote IR
A Receita Federal liberará na
segunda-feira (9) a consulta ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2012. O
dinheiro será depositado no banco
no dia 16 de julho. O calendário de

pagamento dos lotes regulares de
restituições começou no dia 15 de
junho e vai até 17 de dezembro.
A consulta poderá ser feita na
internet no endereço http://www.
receita.fazenda.gov.br/. É pos-

sível também obter informações
por meio do Receitafone, no telefone 146. Serão liberadas também da malha fina restituições
de declarações dos anos de 2011,
2010, 2009 e 2008.

Equoterapia
realiza festa
beneﬁcente

O Centro de Equoterapia Cavalgar vai realizar no domingo
(8), a partir das 9 horas, no Centro Hípico Fazenda do Tanque em
Pindamonhangaba, a sua festa
beneﬁcente. A programação é a
seguinte: 10h30 – apresentação e
competição entre os participantes
de equoterapia; 12 horas – almoço com churrasco, arroz, farofa e
show com música sertaneja; 14h30
prova dos 3 tambores.
O locutor será o conhecido Peninha, com apoio da Cia de Rodeio
Novo Sacramento.
A equoterapia utiliza o cavalo
no tratamento de crianças e adultos
com deﬁciência física, mental e social. Mais informações no telefone
(12) 9220-4264 ou 7814-1178.
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Pinda é destaque
em prêmio sobre
Cidades Digitais
Em Pindamonhangaba a
administração municipal se
preocupa com o cidadão e
garante o acesso à informação. A cidade conta com nove
telecentros, e nas escolas os
alunos aprendem informática. Essas são algumas de uma
série de ações nesse sentido.
Devido ao trabalho que desenvolve, Pindamonhangaba
se destacou no prêmio sobre
Cidades Digitais, promovido
pelo IBCB.
A premiação ocorreu na
noite de terça-feira (3) na
capital paulista e a cidade
foi representada por Raquel
Dias, coordenadora do projeto Telecentro; Maria Aparecida Ribeiro de Campos,
funcionária do Fundo Social;
prefeito João Ribeiro e vereador Abdala Salomão.
No ranking de mais de
136 municípios, apenas 100
atenderam os critérios da
pesquisa e a “Princesa do
Norte” conquistou o 81º lugar, excelente classificação,
levando em consideração
que o país todo foi convidado
a fazer parte da pesquisa.
Lygia Pupatto, secretária
de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações,
conversou com o prefeito
João Ribeiro e ficou conhecendo o trabalho desenvolvido na cidade. Ela avalia que
toda experiência é válida e a
iniciativa da Prefeitura está
de parabéns, porque está fazendo um grande benefício
educacional, social e cultural
para a sociedade.

O IBCB contou com o
apoio da Data Com, Vivo/
Telefônica, Padtec e Icatel.
A realização do prêmio foi
da CPqD (Centro de Pesquisas e Desenvolvimento em
Tecnologia da Informação e
Comunicações) e Momento
Editorial. O objetivo desta
pesquisa é fazer um mapeamento do índice de tecnologia no país.
De acordo com a pesquisa
publicada na revista Wireless
Mundi, número 9, de junho
de 2012, as únicas cidades do
Vale do Paraíba que se destacaram foram: São José dos
Campos, em serviços eletrônicos, e Pindamonhangaba,
em telecentros.
Raquel Dias, coordenadora do projeto Telecentro,
afirma que este dado representa uma transformação na
área de tecnologia, porque
garantir o acesso da comunidade à informática e garantir
a acessibilidade para todos os
públicos é um trabalho feito

com muitos apoiadores e parcerias. “Esta foi a primeira
vez que participamos deste
índice e obter esta classificação é algo muito gratificante.
Ficamos com 177 pontos e
fomos destaque em telecentros”, conta.
Lia Ribeiro Dias, diretora da Momento Editorial,
conta que esta foi a 2ª edição
do IBCD e que ficou muito
satisfeita com os resultados
porque revela que os municípios deram passos importantes para a inclusão digital e os
projetos das cidades que estão no ranking mostram que
as prefeituras estão com foco
no cidadão. Ela parabenizou
todas as cidades premiadas.
“Ficamos felizes com o
resultado. Saber que estamos
entre as 100 cidades que garantem o acesso digital à população é algo que nos orgulha bastante, porque o Brasil
todo possui mais de seis mil
cidades”, comenta o prefeito
João Ribeiro.
Divulgação
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Alunos em sala de escola da Rede Municipal praticam atividades no computador

Telecentros em Pindamonhangaba
O projeto Telecentro foi implantado em
Pindamonhangaba em 2006, e no decorrer dos anos ampliou suas atividades.
Hoje o projeto atua no bairro das Campinas, Jardim Regina, biblioteca do Sesi no
centro, Castolira, Feital, Cícero Prado,
Araretama – na escola Elias Bargis e na
Casa do Jovem, e Vila Rica. Juntas, as
unidades atendem cerca de 16 mil pessoas por mês.
Os alunos da Rede Municipal de En-

sino também utilizam os telecentros, eles
são acompanhados pelas professoras e
utilizam o computador.
Também são atendidos os jovens
encaminhados do PEAD; a Educação de
Jovens e Adultos (EJA); 30 crianças do
“Parceiros do Amanhã”; Ação Jovem e
alunos especiais, porque os telecentros
também garantem a acessibilidade por
meio das rampas de acesso, desenvolvendo assim a inclusão dos alunos.

Prefeito exibe certificado de premiação

Pinda assina convênio do projeto “Geração de Renda’”
Brincadeira é ponto forte
do “Festival de Férias”
A partir desta quarta-feira (11), adolescentes,
adultos e também a melhor
idade poderão se divertir
com as brincadeiras do Festival de Férias da Prefeitura
de Pindamonhangaba, oferecido pela Secretaria de
Esportes, Juventude e Lazer. Os participantes serão
supervisionados por uma
equipe de 20 monitores.
Todas as atividades serão desenvolvidas das 13 às

17 horas nos seguintes locais: escola José Gonçalves
da Silva “Seu Juquinha”,
no loteamento Liberdade;
escola professor Alexandre
Machado Salgado, bairro
das Campinas; escola professora Julieta Reale Vieira,
no Castolira; escola professor Elias Bargis Mathias,
no Araretama; escola João
Cesário, bairro Feital e no
Bosque da Princesa.
Também serão realiza
Divulgação

Festival conta com supervisão de 20 monitores

dos dois passeios, um para
o Vale dos Bichos, em São
José dos Campos, e outro
para o Sesc de Taubaté.
Participarão 40 crianças
das comunidades. Elas receberão transporte e lanche
oferecidos pela Prefeitura.
O Festival de Férias de
Pinda contará com a animação dos palhaços Biro
Biro, Alegrito e Tranqueira; contação de histórias,
oficinas de artes e pipas;
espaço teen para as crianças se divertirem com penteados e unhas decorativas;
brinquedos infláveis, festas
temáticas, bingos, palestras e resgate de brincadeiras antigas.
A gestora de atividades
recreativas, Márcia Fialho, conta que em julho
de 2011 o festival atraiu
mais de seis mil participantes e a meta deste ano
é atender oito mil, porque
o evento será realizado
em mais um local, o loteamento Liberdade.

As cooperativas de reciclagem de Pindamonhangaba,
e seus cooperados, têm um
excelente motivo para festejar. A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba assinou o convênio
do projeto “Geração de Renda
– Reciclando Vidas”, do Fundo Social de Solidariedade do
Estado de São Paulo, na tarde
Divulgação

Prefeito assina convênio do “Geração de Renda”

de terça-feira (3). A assinatura
ocorreu na sede do Fussesp Fundo Social de Solidariedade
do Estado de São Paulo e Pindamonhangaba foi representada pelo prefeito João Ribeiro.
A presidente do Fundo
Social de Solidariedade de
Pindamonhangaba,
Maria
Angélica Ribeiro, acrescenta
que o FSS e a Prefeitura têm
apoiado todos os projetos desenvolvidos, como o “Vem
Ser”, “Cerâmica” e “Lãs e
Linhas”. Ela avalia que este
convênio irá somar com o
trabalho das cooperativas.
Kátia Villaça, coordenadora de programa social de
Pindamonhangaba, conta que
este convênio é para a compra de equipamentos para as
cooperativas de reciclagem,
facilitando o trabalho dos
cooperados, porque a prensa
que será adquirida possibilitará o aumento da produção
e, consequentemente, da geração de renda.
“Este convênio é muito importante para a cidade,
porque aumenta a geração de
renda nas cooperativas de reciclagem. Os cooperados são
profissionais que contribuem
diariamente com o meio ambiente, e a população também
deve fazer a sua parte, separando os materiais recicláveis
do lixo orgânico”, enfatiza o
prefeito João Ribeiro.
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Atrações musicais marcam
aniversário de Pindamonhangaba
Um quilo de alimento vale por ingresso na entrada do evento no Parque da Cidade
Começaram nessa quinta-feira (5), as festividades dos
307 anos de Pindamonhangaba. As trocas dos alimentos para conferir os shows
no Parque da Cidade serão
feita nos dias dos mesmos,
não haverá ingressos ou pulseiras. As comemorações que
ocupam o calendário do mês
de julho são extensas. As celebrações tiveram início em

6

FIQUE DE OLHO

DIA

14 BIS

grande estilo. A Corrida Pinda abriu as festividades que
vão até o dia 29.
As atrações culturais começaram quinta-feira e vão até
o terça-feira (10), com shows

da banda Panela, Mozart, Clave de Sol, entre outros, que
abrirão as apresentações dos
grupos Falamansa - quinta-feira (5), 14 Bis - sexta-feira (6),
Renato Teixeira - sábado (7),
Fundo de Quintal - domingo
(8), Teatro Mágico - segunda-feira (9), e da cantora Vanessa
da Mata - terça-feira( 10).
O Parque da Cidade, localizado na avenida Manoel César

Ribeiro – próximo à rotatória
do bairro Santa Cecília, será
palco das atividades musicais.
Os alimentos arrecadados
serão entregues às entidades
beneﬁcentes cadastradas no
CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente e CMAS
-Conselho Municipal de
Assistência Social. A comemoração do aniversário de

Programação
EVENTO

LOCAL

6

19h30

Dança: “A bela e a Fera” Alunos da APAE

Parque da Cidade

6

20 horas

Show Mozart

Parque da Cidade

6

22 horas

Show 14 BIS

Parque da Cidade

7

19h30

Dança: “A sapatilha” Alunos da APAE

Parque da Cidade

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
Nacional e Internacional de
Trovas de Pindamonhangaba
e do 18º Juventrova

Colonial Plaza

8

19h30

Grupo Sobre Rodas: Parintins
com os alunos da APAE

Parque da Cidade

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
em Ação de Graça

9

20 horas

Show Tropa

Parque da Cidade

9

22 horas

Show Teatro Mágico

Parque da Cidade

10

8 horas

Hasteamento da Bandeira
com participação da
Corporação Musical Euterpe

Praça Monsenhor
Marcondes

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
as Diferenças na ginga da
Capoeira” e Dança de rua
com os Alunos da APAE

Parque da Cidade

10

20 horas

Show Bela Cruela

Parque da Cidade

10

22 horas

Show Vanessa da Mata

Parque da Cidade

Festival de Férias - Eventos
Esportivos e Culturais

Escola José Gonçalves
da Silva - Liberdade

13

20 horas

Sarau “Sexta 13,
Uma Noite no Museu”

Museu Histórico e
Pedagógico D. Pedro I
e Dona Leopoldina

14

15 horas

Teatro nos Parques/Folia
Brasileira – Valdeck de
Garanhuns - parceria Gerdau

Centro Esportivo José
Ely de Miranda - Zito

14

20 horas

Show Banda Antonio
Marcos e Rian

Praça Pr. José Ezequiel
da Silva - Araretama

15

15 horas

Teatro nos Parques/
A Ciranda do Villa – Cia
Lúdicos - parceria Gerdau

Bosque da Princesa

14 e 15 8 às 18 horas

Aerocross

Parque da Juventude

14 e 15 13 às 17 horas

Festival de Férias - Eventos
Esportivos e Culturais

Escola Prof. Alexandre
Machado - Campinas

14 e 15 13 às 17 horas

Festival de Férias - Eventos
Esportivos e Culturais

Escola Prof. Julieta
Reale Vieira - Castolira

20 horas

Show Banda Ômega

Praça Pr. José Ezequiel
da Silva - Araretama

20 horas

Show Banda Gold

Praça José Ezequiel
da Silva - Araretama

16,
13 às 17 horas
17 e 18

Festival de Férias - Eventos
Esportivos e Culturais

Escola Prof. Elias Bargis
Mathias - Araretama

19 e 20 13 às 17 horas

Festival de Férias - Eventos
Esportivos e Culturais

Escola João
Cesáreo - Feital

20

20 horas

Show Banda Faroeste

Vila São Benedito

21

20 horas

Show Multi Band Show

Vila São Benedito

Festival de Férias - Eventos
Esportivos e Culturais

Bosque - R. Tenente Cel.
Alexandre M. Ribeiro

21 e 22 13 às 17 horas

10
Vanessa
da Mata

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
10 horas

Dia da Cultura e da Paz

Praça Monsenhor
Marcondes

27

18 horas

Estação do Rock

Pátio da antiga Estação
Central do Brasil

28 e 29 18 horas

XI Festival de Música Sertaneja
“Luiz Carlos Cardoso”
Dia 28 – Apresentação nas
Categorias Raiz e Jovem Música
Dia 29 – Apresentação da categoria
Individual e Premiação

DIA

5

Falamansa

Assembleia de Deus Ministério Belém,
Cônego Tobias, 168 Alto do Tabaú

11,
13 às 17 horas
12 e 13

16

DIA

www.pindamonhangaba.sp.gov.br

HORARIO

15

O aniversário da cidade é
festejado no dia 10 de julho,
mas os moradores terão até o
dia 29 para prestigiar inúmeras atrações, culturais ou esportivas. A população terá o
privilégio de conferir shows
musicais, apresentações de
dança, premiação de concurso de trovas, cultos, capoeira, apresentação de coral, e
muito mais.

Prefeitura de Pindamonhangaba

Pátio da antiga Estação
Central do Brasil

DIA

14 Bis

6

DIA

7

Renato Teixeira

DIA

8

Fundo de Quintal

Teatro Mágico

DATA

Pindamonhangaba, além de
proporcionar lazer aos munícipes será beneﬁcente.
As atividades também
acontecem na praça Padre
João de Faria Fialho – Largo do Quartel, no Centro
Esportivo José Ely Miranda,
“Zito”, Araretama, Bosque
da Princesa, bairro das Campinas, Parque da Juventude,
Castolira, entre outros locais.

DIA
DIA

9
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EDUCAÇÃO

SEGURANÇA

Prefeitura atenderá
ao pedido de Creche
do Dr. Marcos Aurélio

Martim Cesar pede
Ricardo Piorino:
semáforo e faixa elevada Preocupado, vereador solicita
na N. Sra. do Bom Sucesso explicações da Administração

O vereador Dr. Marcos

Adib Miguel, transforman-

Aurélio Villardi (PR) rece-

do-a em creche e que estão

beu da prefeitura resposta

sendo tomadas providênci-

ao seu Requerimento nº

as para a montagem do

751/2012, no qual indaga

pacote técnico relativo à

sobre providências para a

licitação da obra.

construção de uma creche

O vereador Martim
Cesar (DEM), encaminhou
Indicação ao Prefeito João
Ribeiro, solicitando estudos
e providências para implantação de um semáforo para
passagem de pedestre com
dispositivo para acioná-lo e
ainda que seja confeccionada faixa de pedestre elevada na avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso,
nas proximidades da rua Dr.
Anibal de Jesus Pinto
Monteiro, no Alto do Cardoso, e da rua Ministro José
Geraldo Rodrigues Alckmin, no Jardim Imperial.
“Segundo os moradores é
grande o fluxo de veículos
que trafegam por essa ave-

“Esses bairros possuem

DIRETORIA

DE

SAÚDE PÚBLICA

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

FOTOS: DIRETORIA

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

V EREADOR D R . M ARCOS A URÉLIO

para atender os bairros Jar-

um grande número de tra-

dim Resende, Vila Rica,

balhadores, que muitas ve-

Campos Maia, Jardim Ma-

zes, não tem com quem

riana e Mombaça.

deixar seus filhos durante o

A Prefeitura de Pinda-

horário de trabalho. A cre-

monhangaba informou ao

che tranquilizará estes pais que

vereador, através do ofício

saberão que seus filhos esta-

nº 825/2012, que a Secre-

rão seguros e em um local

taria de Educação e Cultu-

adequado”, enfatiza o verea-

ra reformará a Escola Felix

dor Dr. Marcos Aurélio.

AÇÃO ESPORTIVA

nida dificultando a travessia das mães e avós que
vão buscar suas crianças
nas creches e escolas dos
bairros vizinhos, colocando
em riscos a segurança de
todos que transitam pelo
local”, enfatiza Martim
Cesar.
Praça do
Imigrante Japonês
O vereador Martim
Cesar também enviou indicação à Prefeitura para que
sejam feitos estudos e formalize projeto para revitalização da Praça do Imigrante Japonês, no Alto do
Cardoso, próximo à Justiça
do Trabalho. “É necessário que seja
concluída a
ponte inacabada, além da instalação de
iluminação
pública e a
construção
do lago de
pedras”.

I R E T O R I A DE

OMUNICAÇÃO

sa Bandeirante Energia, a
substituição das lampadas
de mercúrio (brancas) por
lampadas de iodo (amarelas) em várias ruas do Vale
das Acácias, no Distrito de
Moreira César. O vereador cita como exemplo as
ruas: das Violetas, das Dálias e dos Cravos, que não
possuem a referida iluminação. “Faço este pedido
por que algumas vias deste

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) atento aos
reclames da população,
pede ao departamento competente da Prefeitura Municipal a implantação de
luminárias em vários locais
de nossa zona rural, como
o bairros do Queiroz,
Trabiju, Estrada da Cerâmica Engelaura, entre outros. Sendo de extrema importância a implantação da

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
24ª Sessão Ordinária do ano de 2012, a realizar-se no
Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”,
no próximo dia 11 de julho, quarta-feira, às 7h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 37/2012, do Poder Executivo, “Declara os jornais
oficiais para publicação dos atos oficiais do Poder Executivo do Município
de Pindamonhangaba”.
II. Projeto de Lei n° 50/2012, do Vereador Isael Domingues, que “Dispõe
sobre a instituição do Sistema Cicloviário do Município e dá outras
providências”.
III. Projeto de Lei n° 57/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre
a regularização e permissão de uso de bens imóveis correspondentes à área
remanescente de propriedade do Município, localizada na Avenida
Teodorico Cavalcante de Souza e Rua João Ribeiro e dá outras providências”.
IV. Projeto de Lei n° 90/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre
limpeza de imóvel urbano, construção e reforma de calçadas, alambrados
e muros”.

DE

Abdala entende e defende que
este convênio tem um diferencial
dos demais pois requer um trabalho de iniciação e uma lapidação
dos fundamentos do esporte nas
crianças e isso tem que ser feito a
longo prazo e não pode ficar refém
de momentos, épocas ou períodos
eleitorais. “Um projeto de grande
importância para Pindamonhangaba e para nossas crianças que
serão nossas futuras gerações de
esportistas tem que ter pelo menos
5 ciclos olímpicos, ou seja, 20 anos”,
explica. O vereador vai além e
enfatiza que “iniciar, treinar e lapidar um talento esportivo requer
tempo e condições básicas para
colocá-lo para representar nosso
município em competições oficiais. E, principalmente, o planejamento dos técnicos e professores
para esta tarefa é essencial. Por
isso entendo, defendo e vou me
empenhar bastante junto aos poderes públicos para que este convênio seja firmado por 20 anos, ou
seja, 5 ciclos olímpicos”.

DIRETORIA

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP
DE

DIRETORIA

Preocupado com o futuro do
“Projeto Escola Olímpica” em
Pindamonhangaba - que é fruto
de uma parceria entre o Governo
do Estado, por meio da Secretaria
de Educação e a Prefeitura de
Pindamonhangaba, através da
Secretaria de Esportes - , o Vicepresidente da Câmara, vereador
Abdala Salomão (PSDB) está encaminhando um requerimento
para ambas as Secretarias e seus
respectivos governos propondo
que seja acordado
no convênio institucional, o prazo de
20 anos para esta
parceria, que envolve as escolas
estaduais e a Secretaria Municipal
de Esportes.

Na última sessão de Câ- da que os médicos também
mara, ao fazer uso da Tribuna, estão inconformados com os
o vereador Ricardo Piorino valores que estão sendo pa(PDT) encaminhou Requeri- gos, bem como, apontam inmento ao prefeito municipal, justiças nas medidas adotadas.
solicitando informações acer- “Se não bastasse, os elevados
ca de um documento que foi números de problemas que
protocolado na Câmara de temos na cidade dentro desta
Vereadores, endereçado di- área: falta de médicos, atraso
retamente ao Presidente, subs- nos agendamentos de consulcrito pela maioria dos médicos tas e exames, falta de remédique atuam no plantão
D
C
/CVP
da Santa Casa municipal, no qual alegam
descaso por parte da
direção hospitalar.
Segundo o vereador, no referido documento, os médicos
apontam uma série de
reclamações, dentre
elas, até mesmo o atraso no pagamento de
seus salários, o que
motivou os médicos a
exigirem providências
da administração da
Santa Casa, pois caso
contrário, abandonarão
suas atividades junto
ao plantão, sem nenhuma medida for tomada
VEREADOR R ICARDO P IORINO
até o próximo dia 15 de
julho.
os, etc, não podemos permitir
No mesmo documento, os a paralisação dos médicos que
médicos afirmam ainda que os atuam no plantão, o que repreatrasos no pagamento de seus sentaria uma verdadeira falta
salários são constantes e a de comando”, afirmou o vereSanta Casa alega, segundo os ador. “O documento que remédicos, que a ocorrência cebi esclarece também que
deve-se a demora no repasse foi protocolado cópia idêntica
da verba por parte da Admi- junto ao Ministério Público,
nistração Municipal.
Ministério do Trabalho e ouO vereador ressaltou ain- tros órgãos públicos”.

SEGURANÇA

Abdala propõe que
Toninho da Farmácia
convênio da Escola
pede iluminação pública
Olímpica seja por 20 anos para bairros da Zona Rural

VEREADOR A BDALA SALOMÃO

“OS MÉDICOS AMEAÇAM ABANDONAR PLANTÃO”

V. Projeto de Lei n° 94/2012, da Vereadora Geni Dias Ramos, que
“Acrescenta parágrafo 2° e 3° ao Art. 1° da Lei n° 5.077/2012”.
VI. Projeto de Lei n° 97/2012, do Poder Executivo, que “Institui o
Programa Municipal de Saúde Vocal dos Professores da Rede Municipal de
Ensino de Pindamonhangaba e dá outras providências”.
Pindamonhangaba, 04 de julho de 2012.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente
V EREADOR T ONINHO

“PROJETO
ESCOLA
OLÍMPICA” EM
PINDAMONHANGABA

DA

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

F ARMÁCIA

iluminação nestas localidades, pois é a parte da população que mais sofre com a
falta iluminação, onde percorrem longas distâncias a
pé até chegarem aos pontos de transporte público.
Vale das Acácias
O vereador Toninho da
Farmácia reitera a Empre-

bairro já foram contempladas com a troca da iluminação, como as avenidas dos
Lírios e das Margaridas, e
as demais também necessitam de melhorias para
maior segurança para a população”, enfatiza o vereador Toninho da Farmácia.

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

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

CIDADANIA

BENFEITORIAS

Dona Geni homenageia Projeto do Dr. Isael é
Dr. Jair Roma recebe
alunos do Projeto
aprovado e munícipes
resposta de iluminação
“Parceiros do Amanhã”
poderão usar Tribuna Livre para o Bom Sucesso
DIRETORIA

DIRETORIA

DE

menageados com diploma de
Honra ao Mérito os alunos Pedro
Henrique da Costa Oliveira (medalha de Ouro), Igor dos Santos Souza (medalha de Prata),
Bruno Silva de Moura (medalha
de Bronze), João Gabriel dos
Santos Maria (medalha de Bronze), além do Coordenador do
Projeto - Capitão PM Paulo
Henrique Lourusso Cavalheiro
e os Professores-instrutores de

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

Foi aprovado por unanimidade, durante a 23ª Sessão
Ordinária, Projeto de Resolução nº 07/2012, de autoria do
vereador Dr. Isael (PV), que
altera a redação do Artigo 269
do Regimento Interno da Câmara de Pindamonhangaba.
Com aprovação, o munícipe
poderá usar a Tribuna Livre
todas as segundas-feiras, antes das Sessões Ordinárias da
Casa de Leis, tendo o tempo
de duração de cinco minutos
para que o cidadão ou cidadã
façam as explanações necessárias. Antes, o uso da Tribuna Livre era somente na primeira e na terceira segundafeira do mês, com 15 D
minutos antes do início
da Sessão.
O Projeto de Resolução insere também uma
condição para que o
menor faça uso da Tribuna Livre, desde que
esteja acompanhado por
responsável. Os trâmites para usar a Tribuna
continuam os mesmos,
sendo eles: é necessário
proceder à inscrição no
setor competente da
Câmara, apresentando
título de eleitor ou certidão da Justiça Eleitoral
provando esta condição
e protocolar pauta pré-

ANIELA

luntário de complemento educacional de jovens realizado no
Distrito de Moreira César através da inserção de alunos selecionados nas escolas e tem
como parceiro a Polícia Militar.
O objetivo principal é de
estreitar as relações entre a
Polícia Militar e a comunidade,
contribuindo para que as crianças tenham uma educação voltada para os valores, respeito
ao próximo, seguindo o lema:
“Sempre meu Melhor”.
Na oportunidade foram ho-

Jiu Jitsu - Cabos PMs William
Alvim Gonçalves e João de
Godoy Filho.
“Quero parabenizar a todos
alunos que participam do projeto Parceiros do Amanhã, aos
parceiros que abraçaram esta
causa e aos voluntários, em
especial, aos que acompanham
este projeto desde a sua criação, os coordenadores voluntários José Augusto, Cabo Eduardo e Sargento Luciano”,
declarou a vereadora Geni Dias
Ramos - Dona Geni.

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.

DURANTE

via de sua explanação que será
apreciada e votada em Plenário, para autorizar ou não o
interessado a fazer uso da
palavra. “Cumprindo seu papel dentro de um regime democrático, parece justo que a
Câmara Municipal, dê liberdade para que os cidadãos
venham expor suas ideias, reivindicações e planos, que em
determinados momentos e situações, têm urgência em serem tratados. O dispositivo no
Regimento Interno, que previa o uso livre da Tribuna, não
era adequado e encontravase defasado”, explanou o vereador Dr. Isael.

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

O vereador Dr. Jair
Roma (PPS), que há tempos vinha solicitando a
implantação de iluminação pública na Estrada
Municipal Margarida
Louzada Rodrigues, no
Bairro Bom Sucesso, foi
informado através do ofício nº 180/12 que o Executivo fez empenho da
SRA. WANDA, SR. JAIRO E VEREADOR DR. JAIR ROMA
verba e já solicitou à Concessionária Bandeirante Energia a execução do serviço. “Em ambos para o ano rotário 2012/
breve será feita a instalação da 2013.
Sessão Solene
iluminação no local, benefici10 de Julho
ando a todos, além de proporO vereador Dr. Jair Roma
cionar mais segurança no tráfego, prevenir a criminalidade e indicou o nome do Professor
permitir que os moradores da Syllas Eduardo Pucinelli para
região desfrutem do espaço ser o Orador Oficial da Sessão
público no período noturno com 10 de Julho de 2012. Durante a
mais tranquilidade”, afirma o Sessão Solene Comemorativa
do 307º Aniversário de Emanvereador.

B A I R R O S /CVP

WWW.PINDAVALE.COM.BR

Durante Sessão Solene realizada na Câmara em 02 de
julho, a vereadora Geni Dias
Ramos – Dona Geni (PPS),
homenageou os alunos do Projeto “Parceiros do Amanhã” que
se destacaram no 2º Torneio da
Liga Valeparaibana de Jiu-Jitsu,
em Santo Antônio do Pinhal,
em 20 de maio de 2012.
O projeto Parceiros do
Amanhã é um movimento vo-

V EREADOR D R . J AIR R OMA ( CENTRO ) PARABENIZA
P INDAMONHANGABA E P RINCESA DO N ORTE

VEREADOR DR. ISAEL
23ª SESSÃO ORDINÁRIA

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.

Congratulações
Dr. Jair Roma parabeniza o
Sr. Luís Rosas Junior pela posse como Presidente do Rotary
Club de Pindamonhangaba e o
Sr. Júlio Fernando Salgado de
Barros como Presidente do
Rotary Club de Pindamonhangaba “Princesa do Norte”,

NOVOS PRESIDENTES DO

R OTARY

DE

cipação Político-Administrativa de nosso município, será
homenageada a Sra. Engracinda
Frutuoso Brandão, carinhosamente chamada de Dona Ziza,
a qual foi indicada, também
pelo vereador, para receber o
“Título de Cidadã Pindamonhangabense”.

TRÂNSITO

FESTIVIDADES

Janio pede mão única
na rua Mariz e Barros
no bairro da Boa Vista

Cal elogia programação Alexandre Faria
de shows no aniversário agradece troca de
de Pindamonhangaba
Iluminação no Mombaça

Moradores da rua Mariz
e Barros, no bairro da Boa
Vista e também vários pais
de alunos que estudam na
escola existente nessa rua,
procuraram o vereador
Janio Ardito Lerario
(PSDB) para que os representando, solicite que a
municipalidade estude a implantação de “mão única”

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) está feliz
com a programação de shows
e atrações em comemoração
aos 307 anos da cidade. Esse é
um pedido antigo do vereador, em nome de todos os moradores da cidade: que a festa
fosse feita para a população.
“É algo que toda a população
esperava, principalmente devido ao horário dos shows,
que permitirá que todas as famílias pindamonhangabenses
participem da festa. Além do
V EREADOR C AL
mais, também haverá ônibus
extras que vão funcionar para atender a demanda de pessoas”, explica
Cal.
O vereador ainda comenta que as atividades realizadas em comemoração ao “10 de julho” também farão parte da “Feira da Fraternidade”,
evento que ocorre anualmente e é promovido pela APAE. “Além de
oferecer cultura e lazer à população, o evento também vai ajudar uma
entidade respeitada no município, a APAE. Essa união foi muito
pertinente, pois além da renda revertida para a entidade, serão arrecadados alimentos não perecíveis como ingressos dos shows, que serão
distribuídos às entidades sociais cadastradas no CMAS (Conselho
Municipal de Assistência Social)”, destaca.
Cal também salienta a importância da valorização de shows com
artistas locais, que se apresentarão em diversas regiões da cidade, bem
como os artistas nacionais. “Teremos eventos no Parque da Cidade,
mas também naPraça do Quartel, no C.E Zito, no Araretama, no Bosque
da Princesa, na Vila São Benedito, na Praça Santa Rita de Cássia (Vale
das Acácias), no bairro das Campinas, no Castolira e em outros locais.
Agradecemos ao prefeito por ter acatado nossa sugestão, ainda que
neste último ano de mandato, e esperamos que os próximos administradores sigam esse exemplo”, sugere.
Cal também reforça que deve ser estudada uma nova data para a
realização da Expovap, que é uma feira que gera muitos empregos e
valoriza o produtor rural da cidade e região. “É uma festa que precisa
ser reorganizada e de uma nova data no calendário na cidade, para que
não coincida com o aniversário de Pinda. Acredito que será mais um
evento para o município que vai contribuir com o lazer de nossos
moradores”, acrescenta. O vereador Cal também parabeniza a todos
por mais um aniversário da nossa querida Pindamonhangaba, que
comemora 307 anos.

DIRETORIA

S ERVIÇO

DIRETORIA
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V EREADOR J ANIO L ERARIO

de trânsito na mesma; eles
alegam falta de segurança
aos pedestres que por ali
passam e dificuldades para
entrar e sair com seus carros das garagens.
Janio atendeu os moradores em seu gabinete e
imediatamente encaminhou
o pedido através da Câma-

ra para a Prefeitura Municipal. Em sua justificativa,
o vereador Janio alega que,
“essa rua é antiga e muito
estreita, e com os veículos
estacionados dos dois lados e o trânsito mão dupla
na mesma, realmente aumentam os riscos de acidentes e atropelamentos”.
Além disso, continuou o
vereador, “os
moradores tem
dificuldades
para sair de
suas garagens
com os carros,
devido ao movimento de veículos que circulam
diariamente por
essa rua, movimento esse que
aumenta muito
nos horários de
entrada e saída
de alunos da Escola de Educação Infantil “Arte e Vida” ali localizada. Esperamos que o setor de trânsito dê
parecer favorável e que a
Prefeitura atenda este pedido implantando a mão única na rua Mariz e Barros e
trazendo segurança a todos que por ali trafegam,
principalmente aos alunos
que frequentam a escola
ali existente”, finalizou
Janio Lerario.

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

Acompanhe o trabalho do vereador e dê
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com
Siga o vereador no twitter: www.twitter.com/Vereador_Cal

O vereador Alexandre

Ribeiro pelo atendimento

Faria, dentro do Programa

das solicitações”, afirmou

de Ações Comunitárias,

Alexandre Faria.

agradece a Administração
Municipal pelos serviços

Construção de

executados

Centro Comunitário

no

bairro

Mombaça, como: troca de

Alexandre Faria refor-

luminárias, limpeza das áre-

ça o pedido de construção

as verdes, canteiros e sina-

do Centro Comunitário do
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F ABIANO U CHOAS E A ESPOSA E DIVANETE E O VEREADOR A LEXANDRE F ARIA
R OSÂNGELA , NA F ESTA J UNINA C OMUNITÁRIA DO M OMBAÇA .

lização

nas

ruas.

A

melhoria é uma solicitação

E A ESPOSA

bairro Mombaça, junto a
Prefeitura Municipal.

dos moradores e do verea-

“O Centro é uma neces-

dor. “Visito constantemen-

sidade urgente da popula-

te a comunidade do Mom-

ção e uma reivindicação

baça, e uma das reivindica-

antiga. Recebemos um

ções mais frequentes é a

abaixo assinado dos mora-

troca das luminárias, pois a

dores em 2011, e desde

iluminação estava com foco

então, estamos cobrando o

de luz enfraquecida, cau-

prefeito pelo inicio das

sando situações de insegu-

obras ainda este ano”,

rança para a população.

enfatizou o vereador Ale-

Agradeço o prefeito João

xandre Faria.
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Pinda antiga:

Uma noite na Pindamonhangaba dos barões,
palacetes e carruagens... O sonho do poeta Balthazar
(Homenagem aos 307 anos de emancipação político-administrativa da “cidade princesa”)
Altair Fernandes
Esta edição de nossa página de história é comemorativa
aos 307 anos de emancipação
político-administrativa
de
Pindamonhangaba, data magna a ser comemorada no dia
10 de julho, que este ano será
na próxima terça-feira. Desde que iniciamos, em 2005, a
dedicar uma página a história
da Princesa do Norte, com
história, fatos, feitos, fotos,
causos, locais, filhos ilustres
etc., foram diversas às vezes
que nosso tema foi falar sobre
a polêmica questão da fundação, a emancipação política
no dia 10 de julho de 1705, e

demais temas relacionadas a
sua origem e evolução através dos séculos. Assim tendo
sido, nossa homenagem neste
ano é sensivelmente literária,
não deixando, é claro, de lembrar a Pinda antiga com seu
saudosismo e romântico jeito
de ser e de ser amada.
Para prestar nossa homenagem à aniversariante,
serve-nos um épico do sonetista maior desta terra, o
escritor Balthazar de Godoy
(1898/1969). Composição
publicada no extinto jornal
Sete Dias, edições de 28/8
e 4/7/1966, e dedicada ao
professor Manoel Ribeiro

Igreja Matriz

Avenida Tibiriçá, tendo a esquerda a praça
Monsenhor Marcondes e à direita a “Praça X”

Rua Bicudo Leme

(1919/1981), e à professora
e escritora, Eloyna Salgado Ribeiro (1917/1999), sua
inesquecível esposa e companheira. Nas linhas que se
seguem o leitor terá o poeta
Balthazar como guia em um

histórico city tour pela Pindamonhangaba dos tempos
dos barões, sinhazinhas e casarões... Como num sonho...
um Sonho de uma Noite de
Verão, poema assim denominado pelo autor:

Nestas noites sossegadas
Quando me ponho a vagar
Por estas ruas caiadas
De silencioso luar.
Agrada-me idealizar
Na teia da fantasia
O que seria a cidade,
Banhada de claridade,
Em um de seus velhos dias.
Sigo aqui e acolá, no percurso de um sonho.
E por todo lugar que os meus sonhos deponho
Deparo com visões, vejo cousas e cenas
Que, não possuindo mais as roupagens terrenas,
Para muitos estão sepultadas no olvido.
Para mim elas têm existência e sentido.
Por exemplo, ali vai puxada por dois baios,
Com o boleeiro  e o ajudante à guisa de lacaios
Tudo muito a rigor, uma bela carruagem.
É a senhora baronesa que vai seguir viagem.
Sigo-a com meu olhar encantado e absorto
Até vê-la sumir pela rua do Porto.
Com os peixes na vara em cambadas pendentes
Um velho pescador atende os pretendentes.
Funciona agora ali, naquele prédio velho
De austero parecer, a Casa do Conselho.
Com ar e a feição de grandes estadistas
Eis que para a sessão chegam os camaristas.
Este usa pince-nez, é calvo e barbaçudo.
Afigura-se hostil, ranheta e façanhudo.
Nasceu conservador por via da família
E contra os liberais sempre anda de vigília.
Este de redingote e de colete branco
É o livre pensador da casa, lesto e franco
Tem ideais e ação. Seu chefe é monsenhor.
Louva a Lei e o Direito,a Fé e o Imperador,
Desde que tudo isso esteja confundido
Com suas ambições e as do próprio partido.
Agora olhem pra’ali, na esquina. É com certeza
A filha do Dr. Zé Antonio, a baronesa,
Loura, guapa e jovial, de uma esbeltez esgalaga,
É perfeita uma flor e uma flor fidalga.
Aquela dando o braço a dona Marianinha
Veio há pouco da Corte e é sua sobrinha.
Repare no modelo e na gola da blusa!
Nas anquinha... que gosto! Agora é o que se usa.
A outra já passada é irmã de S. José.
Do trio Esperança, Caridade e Fé.
No coração fechado ou na alma emperdenida
Só resta ainda a fé mas... muito diluída.
“Fazer um prédio igual aquele do Itapeva
Não tem construtor do Norte que se atreva”.
Nhonhô Zé Irmão declara à porta do Cartório
A alguém que desafiou Chiquinho do Gregório.
Detrás do tabuleiro a tia velha xinga
O crioulo que entrou na venda e pediu pinga:
- Tiuzinho ruim! Sinhô não disse que é pra tu
Ficá carregano água do Tabaú?
Padre Tobias quer – e bem que é vigário –
Que o Conselho melhore o Largo do Rosário...
O cruzeiro, coitado, esta fica-não-fica
A verga de uma nau num mar de tiririca.
A igreja, porém, saia de onde sair,
A paróquia há de achar um meio de acudir.
Viu? Não viu? O que foi? Uma nova caleça;
Mandaram vir de fora. É do barão de Lessa.
O redator da folha “O Diário” não sossega
Enquanto não transmite a notícia de um colega:

Início da ladeira Barão de Pindamonhangaba em
direção ao Bosque da Princesa

- Vai mesmo aparecer a Tribuna do Norte.
Uma ideia do João Romeiro... Terá sorte?
Da porta do sobrado em frente à Matriz
Quem vai saindo agora é o Doutor Juiz.
Colete de fustão, plaston e fraque preto,
Como a um juiz o compete, é medido e discreto.
Mas anda a insinuar que é contra a escravidão
E o cativeiro está corroendo a nação.
A filha? É aquela quieta e mimosa morena
Que há um ano se casou e foi para Lorena.
Toca com perfeição, canta com sentimento.
Mas não sei se agora após o casamento...
Em seu tróli  passou e agora faz, faz agora um tempinho,
Pr’o lado da Mombaça o Dr. Fancisquinho.
Ele anda ultimamente em lutas empenhado.
Tem certeza de ser eleito Deputado.
Será bom para Pinda e bom para o partido.
E o nosso norte vai tornar-se conhecido.
Quem ficará então olhando pelos doentes
( Se puder se arranjar com um mundo de clientes)
Se não quiser também ser político e herói
É esse o novo Doutor Gustavo de Godoy
No seu posto de escuta à porta da botica
Sobre o tema do amor Nhozinho pontifica:
Conta que descobriu o seu primeiro amor
(Pela décima vez, seja lá como for)
Já quase cinquentão, sem contar com ninguém,
Agora vai se casar. – Não me diga? Com quem?
De opa carmezim, ar sério e sacratismo,
Passa pedindo esmola um Irmão do Santíssimo.
Conhece aquele moço? É o Doutor Ivahí.
Gosotu da nossa terra e vem morar aqui.
É um homem de valor, de visão e de tino;
Dissolvido  num tom de luz delicular
Apagam-se as visões, morrem sem nitidez...
Olho mas já não vejo... e o sonho era uma vez...
As ilustrações retratam
aspectos de Pindamonhangaba no início do século XX.
Fonte: Lembranças de São
Paulo – O interior Paulista
nos Cartões Postais e Álbuns
de Lembranças, João Emílio
Gerodetti e Carlos Cornejo,
Solaris

Edições

Culturais,

São Paulo-SP, 2003

Segundo Caderno

Tribuna do Norte
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Premiação do Concurso Nacional e do Juventrova
Evento integra a programação festiva em comemoração aos 307 anos de emancipação político-administrativa
de Pindamonhangaba e será realizado sábado (7), no Colonial Plaza Hotel

Altair Fernandes
Com declamação de
trovas de autores veteranos e de jovens trovadores acontece neste sábado (7), às 19h30 horas,
no Colonial Plaza Hotel
(avenida Nossa Senhora
do Bom Sucesso, 4201),
a premiação e homenagens referentes ao XXII
Concurso Nacional/Internacional de Trovas e
XVIII Juventrova, concurso estudantil da modalidade.
O Concurso Nacional/Internacional
de
Trovas de Pindamonhangaba está entre os mais
concorridos certames da
modalidade no Brasil,
daí a qualidade dos trabalhos participantes. Em
sua realização é dividido em duas categorias.
A Regional é aberta a
trovadores de Pinda, cidades da região do Vale,
serra da Mantiqueira e
Litoral Norte. Da Nacional/Internacional participam trovadores das demais cidades do Estado
de São Paulo, de outros
estados e de países de
Língua Portuguesa.
Pela categoria Regional, que este ano teve como
tema a palavra ‘ Volta ‘, foram recebidas 83 trovas.
Na categoria Nacional/
Internacional, tema ‘Atalho, foram recebidas 535
trovas. Após a minuciosa
apreciação, as comissões
julgadoras apontaram as
quinze melhores trovas de
cada categoria distribuídas
entre vencedoras, menções
honrosas e menções especiais.
Tema nacional – Atalho
Vencedoras

Este meu amor que sonha
não acredita em “depois”
e só quer que a vida ponha
um atalho entre nós dois.
Izo Goldman – São Paulo-SP
Caminho em que se aventuram,
minhas mãos fingem que esquecem
e no seu corpo procuram
atalhos que já conhecem...
Gilvan Carneiro da Silva –
São Gonçalo-RJ
Quero esquecer-te mas falho
porque a vida, por maldade,
faz da lembrança um atalho
entre a memória e a saudade...
Izo Goldman – São Paulo-SP
O tempo, com maestria,
fez do riso e do desgosto,
um atalho, a cada dia,
nos “caminhos”... do meu rosto!
Therezinha Dieguez BrisollaSão
Paulo-SP
Não fuja dos seus caminhos,
nem busque atalhos a esmo;
que tem medo dos espinhos
não acha a flor em si mesmo.
Olympio da Cruz Simões Coutinho Belo Horizonte-MG

Menções Honrosas

Teu corpo tem mil caminhos
que eu adoro percorrer...
Considero os teus carinhos,
atalhos para o prazer...
Milton Souza – Porto Alegre-RS
Sozinha, na caminhada,
fugindo ao mundo enfadonho,
troco os atalhos do nada
pelas veredas do sonho...
Wanda de Paula Mourthé –
Belo Horizonte-MG
Mais que os lucros do trabalho,
mais que as honras e os troféus,
o amor é o único atalho
que de fato leva aos céus.
Antonio Augusto de Assis –
Maringá-PR
Quando a ilusão o convida,
não apresse a caminhada...
certos atalhos na vida
não nos conduzem a nada...
Ercy Maria Marques de Faria –
Bauru-SP
Na vereda dos sozinhos,
atalho algum me restou,
pois cortei tantos caminhos
que não sei mais onde estou!
Ana Maria Motta –
Nova Friburgo-RJ
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Concurso Nacional/
Internacional e o Juventrova são anualmente
realizados pela UBT
(União Brasileira de
Trovadores) - Seção de
Pindamonhangaba e
a Secretaria Municipal
de Educação e Cultura,
com apoio da biblioteca
Vereador Rômulo Campos D›Arace e do jornal
Tribuna do Norte.

A festa da premiação reúne trovadores veteranos de vários estados e estudantes de diversas escolas

Menções Especiais

Farrapo, quase espantalho
A droga o desustrutura...
E seu cachimbo é um atalho
Entre a “Pedra” e a sepultura...
Pedro Mello – São Paulo-SP
Nos caminhos percorridos
depois do adeus, a inconstância
fez, de outros sonhos vividos,
atalhos... sem importância!
Therezinha Diegues Brisolla
São Paulo-SP
Do nosso amor, em retalhos,
eu vou juntando os pedaços,
tentando encontrar atalhos
Para voltar aos teus braços...
Domitilla Beltrame – São Paulo/SP
Usei de “atalhos” escusos
para meus “fins” alcançar...
- E agora, os “meios” confusos
Não me permitem voltar!...
Maria Madalena Ferreira – Magé/RJ
A conquista sempre escapa
a quem não quer ter trabalho,
não troque o rigor de um mapa
pela incerteza do atalho.
Sônia Maria Sobreira da Silva –
Jacarepaguá/RJ

Tema regional - Volta
Vencedoras

- Não volto mais! O passado,
aos quatro cantos proclama,
mas volta e busca o teu lado
ao meu lado... em nossa cama!
Élbea Priscila de Souza e Silva –
Caçapava-SP
O teu regresso tardio
emoção nem me causou:
é que em teu olhar vazio,
que me amava... não voltou!
Élbea Priscila de Souza e Silva –
Caçapava-SP
Brigamos... e a solidão
desperta a minha revolta:
de que vale eu ter razão,
Se ela não tem... mas não volta?
José Ouverney – Pindamonhangaba-SP
“Voltar” é unir novamente
dois sonhos, duas saudades.
É a solidão, descontente,
juntando as duas metades...
João Paulo Ouverney –
Pindamanhangaba-SP
Quando a lembrança escasseia
e penso que renasci,
este amor dá volta e meia,
e eu volto a morrer por ti...
José Ouverney – Pindamonhangaba-SP

Menções Honrosas

“Volta...” dois sons pequeninos...
orações que, se atendidas,
podem mudar dois destinos,
reconstruir duas vidas!
João Paulo Ouverney –
Pindamonhangaba-SP
Enfrento a dor tão constante,
deste sofrer que é demais:
quero a volta de um instante
que não volta nunca mais!
José Valdez de Castro Moura –
Pindamonhangaba/SP
Tua volta é uma utopia
que o meu sonhar construiu.
Como voltar,quem, um dia,
sem dizer adeus, partiu?
Bessant – Pindamonhangaba-SP
- Volta! Diz o apelo ardente,
- és minha vida, o meu tudo!
Mas o “tudo”, indiferente,
Insiste em manter-se mudo...
João Paulo Ouverney –
Pindamonhangaba-SP
Por amor acreditei
em teu jurar insincero.
Prometeste: - Eu voltarei!
E, até hoje, ainda te espero...
Bessant – Pindamonhangaba-SP

Menções Especiais

Na volta, pagando o preço,
eu cheguei à conclusão:
achei o seu endereço,
mas, não, o seu coração.
Angélica Villela Santos – Taubaté-SP
Ela voltou! Mas em vão,
porque minh’alma reclama
da terrível sensação
de uma estranha em minha cama...
José Valdez de Castro Moura –
Pindamonhangaba-SP
Voltei feliz, eu suponho,
Malgrado a alma cansada,
pois trouxe restos de um sonho
que larguei em minha estrada...
José Valdez de Castro Moura –
Pindamonhangaba-SP
Quantas vezes nós choramos
num acesso de revolta,
e por isso não lembramos
que o passado não tem volta!
José Raul Vinci – Pindamonhangaba-SP

Juventrova, 18 anos de trova estudantil
O Juventrova originou-se de um projeto da
UBT-Pindamonhangaba
junto aos professores de
língua portuguesa. Teve
início em 1995 com a denominação “A Trova na
Escola” (direcionado a
alunos a partir da 5ª série).
Pelo significativo número
de participantes e número
de edições (18ª edição),
pode ser considerado o
maior concurso estudantil
da
modalidade
até
agora realizado em todo
o território nacional.
Embora sua realização
seja de âmbito municipal,
tem recebido e aceito
participações de cidades
vizinhas.
Este
ano
participaram 23 escolas.
O tema proposto para
este ano foi a palavra
«Prova». Vinte e três
escolas enviaram trovas
de seus alunos. No total,
2.283 trovas participaram do concurso, sendo
classificadas 50 (quadro
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Professores que prestigiaram a festa da premiação em 2011

abaixo) pela comissão
julgadora, todas consideradas vencedoras. A
premiação também será
no evento de sábado e a
comissão organizadora
dos concursos informa
que os alunos premiados
(e seus acompanhantes)
que não tiverem condução própria poderão
utilizar o ônibus que a
Prefeitura colocará à
disposição, com saída às
18h40 da Praça Monsenhor Marcondes e retorno ao mesmo local após
a realização do evento.
Madrinha e
Padrinho
Anualmente professores, trovadores ou

aquele que se destacam
pela boa vontade e atenção dispensada para com
a UBT – Pindamonhangaba são homenageados
com os títulos de Madrinha e Padrinho do Juventrova. Para madrinha
e padrinho do XVIII Juventrova (2012) temos,
respectivamente, os professores: Luci de Barros
Trannin (EE Dirce Ap.
Pereira Marcondes) e
Dilson Gonçalves (Etec
João Gomes de Araújo).
Aos
educadores
Luci e Dilson, o nosso
reconhecimento e estima pela importância
que dão à realização do
Juventrova e pela con-

tribuição para o sucesso
deste certame cultural
dedicado à juventude..
Propagadores
da trova
Este ano os professores propagadores da
modalidade poética trova (alguns o fizeram em
mais de uma escola) foram: Meireluce de Campos Bitencourt, Maria
Antonia de Oliveira
Dias, Maurino Ribeiro
de Souza, Cláudio Luiz
Arantes Pereira, João
Carlos Rodrigues Santos, Sandra Aparecida
da Silva, Luci de Barros
Trann, Ellen dos Santos
Lopes Pereira, Maria
Adelaide
Marcondes

Campos, Patrícia Lemes, Jaqueline Sebe da
Silva Moreira, Thassia
Kristine da Silva, Cristiane Donizete de Oliveira, Vera Lúcia Garcia
dos Reis, Maria Walquíria da Silva Freitas,
Cláudio Luiz Arantes
Pereira, Ademar Paes
dos Santos, Dilson Gonçalves, Maria Isolina O.
de Souza, Patrícia Monteiro P. Carvalho, Elizabete Aparecida Mendez,
Goretti Flores Goffi,
Cláudio Luiz Arantes
Pereira, Cláudio Luiz
Arantes Pereira, Maria
Amália Vargas, Patrícia
Rodrigues Ramos, Fabiana Almeida Pereira,
Ademar Paes dos Santos, Lóris Frasinelli, Kamila Carlos Rodrigues
da Costa, Fátima Migoto
Bueno, Suze Jane Rodrigues Estevam , Thassia
Kristine da Silva e Rosângela Machado Oliveira.

XVIII JUVENTROVA - TROVAS VENCEDORAS
1 - EE ALEXANDRINA GOMES
DE ARAÚJO RODRIGUES
Do concurso Juventrova
eu quero participar.
Dessa vez o tema é PROVA,
quero ver se vou ganhar!
Marielle Silva Pena Firme
6ª série – Ensino Fundamental
Uma prova vou fazer,
preciso me dedicar.
Nesta vida vou crescer
se bastante eu estudar.
Tainá Francine Cabral Ferraz
5ª série – Ensino Fundamental
Ontem eu fiz uma prova
e sei que zero eu tirei,
não terei a bola nova,
de castigo ficarei...
Maicon David Dias Cesar
5ª série – Ensino Fundamental
2 – EE ALFREDO PUJOL
Na minha terra eu sou fera,
onde é tudo inesperado.
Não importa o que espera,
sei trovar e está provado!
Matheus Yuri de Oliveira
3º ano – Ensino Médio
Nas provas eu nem estudo,
faço tudo sem pensar.
Porém no final de tudo,
me dou mal... pra variar.
Caio Hirayama Guimarães
2º ano – Ensino Médio
O meu modo de viver,
Certa prova irá mudar;
E, por isso, vou fazer
O que for para passar.
Victória Elisa de Sousa
3º ano – Ensino Médio
3 - EE ANTONIO APPARECIDO
FALCÃO
Nas estrofes de um soneto
ou nos versos de uma trova,
eu expresso meu afeto
e do meu amor dou prova.
Giovane Douglas da Silva
2º EM –Ensino Médio
A prova que tu me deste
machucou meu coração.
E tu? Já me esqueceste?
Onde foi nossa paixão?
Miriam Correa da Silva
2º EM – Ensino Médio

4 – EE CÉLIA KEIKO IKEDA
Aluno bom não reprova,
ele só sabe estudar.
Sempre tira dez na prova,
tem sonho a realizar.
Taís dos Santos M. Raymundo
6º série – Ensino Fundamental
Quero ser bom estudante
Para na vida vencer.
A prova é muito importante
Pra quem gosta de aprender.
Ketiley Batista
6ª série – Ensino Fundamental

5 - EE DIRCE APARECIDA PEREIRA MARCONDES
Eu rimo prova com trova
na ternura deste amor.
De você quero uma prova
de que seja um vencedor...
Ana Flávia 8ª série – Ensino Fundamental
Quando minha flor murchar
e a prova de amor se for,
então vou me machucar,
pois lá se vai meu amor..
Brenda Brunieri Almeida
7ª série – Ensino Fundamental
Prova é difícil demais,
as questões são de matar.
Mas tirar zero, jamais,
notas boas vou tirar.
Ramon Alencar Oliveira Correa da
Silva -8ª série – Ensino Fundamental
6 – EE DIRCE LEOPOLDINA CINTRA VILLAS BOAS
Meu coração machucado...
Foi o nosso professor
ao me deixar reprovado
por tantas provas de amor.
Maria Eduarda Cardoso da Conceição - 8ª série – Ensino Fundamental
Não gosto muito de prova,
mas eu preciso aprender.
Gosto muito mais de trova,
pois eu tenho que entender...
Calyorrana Guedes de Paula
8ª série – Ensino Fundamental
7 – EE EURÍPEDES BRAGA
Todos que temem a prova,
não têm motivo ou razão.
Se é difícil? Uma ova!
É só prestar atenção.
Maria Julia Melo de Godoi
8ª B série – Ensino Fundamental

10 - EE IVONE NOGUEIRA DE
AZEVEDO
É muito bom fazer prova,
mas eu tenho que estudar.
Melhor mesmo é fazer trova,
fortalece o meu pensar...
Amanda de O. Maria
7ª série – Ensino Fundamental
Me dei muito mal na prova,
vamos ver no que vai dar.
Se o professor me reprova,
com certeza vou chorar...
Nátali Oliveira M. da Silva
7ª série – Ensino Fundamental
11- ETEC JOÃO GOMES DE ARAÚJO
Para provar uma amizade
tem que ser um bom guerreiro.
Viver mais do que a metade
de um amor que seja inteiro
Raiane Ribeiro
2º ano – Ensino Médio
Na trajetória da vida,
Tantas coisas a provar:
Desde a simples despedida
Até a razão pra amar...
Mariana Cecília
3º ano– Ensino Médio
O sol invade a sacada...
é prova que amanheceu.
Venha, vamos minha amada,
um novo dia nasceu!
Jennyfer Alexandra Cardoso
1º ano – Ensino Médio

8- EE ESCOLÁSTICA ANTUNES
SALGADO
Em toda prova escolar
Não é muito fácil não!
Não pode colar, falar
E nem fazer confusão.
Raquel Braga Santos
5ª série – Ensino Fundamental

12 - EE JOÃO PEDRO CARDOSO
Aquela prova de amor
foi a você dedicada:
Dei um beijo com sabor
naquela folha bordada...
Alana Cordeiro
3ª série – Ensino Fundamental
A maior prova de amor
é a saudade no meu peito,
que machuca e causa dor,
é assim e não tem jeito.
Liliane G. da Silva Lenes
1ª série – Ensino Médio

9 – EE ISMÊNIA MONTEIRO DE
OLIVEIRA
Se teu amor eu mereço,
uma prova te darei!
Diga-me qual o teu preço
que eu por ele lutarei...
Thainá Rafaela de Jesus Pereira
8ª série – Ensino Fundamental
Para fazer uma trova
há muita concentração,
para fazer uma prova
requer muita atenção!
Leonardo Aparecido Randes Baroni
2º EM – Ensino Médio
Ao escrever esta trova
eu pensei em desistir,
mas coloquei-me à prova
para poder competir.
Luiz Felipe de Oliveira Santos
3 ano – Ensino Médio

13 – EE JOSÉ AYLTON FALCÃO
Ai, caramba! Hoje tem prova!
Por isso vou estudar.
Vou cavar a minha cova
se eu não me preparar.
Kennedy
1º EM – Ensino Médio
Numa prova tirei zero,
Da ‘fessora’ Elisabete.
Tirar outro? Não, não quero
ficar mais sem internet.
Luiz Felipe Ramos Cortez
1º ano – Ensino Médio
Seja na paz ou na guerra
Quer na alegria ou na dor
O maior poder da Terra
É a prova de um grande amor.
José Jair Galhardo
1ª ano – Ensino Médio

14- EE JOSÉ PINTO PESTANA
O clima está muito tenso,
tem questões a resolver.
Refletindo, paro e penso
para a prova responder.
Marcelo de F. Dantas de Araújo
2º EM – Ensino Médio
Escrevo agora esta trova
para expressar meu viver.
Nossa vida é uma prova,
temos sempre que aprender!
Catarina Maria S. Araújo
2º EM – Ensino Médio
15 - EMEF MARIA AMÉLIA DO
PATROCÍNIO – TREMEMBÉ
Está marcada uma prova
Estudei e vou passar
Depois quero fazer trova
Pra cabeça refrescar.
Priscila Correia Bento
7º ano – Ensino Fundamental
Hoje tirei dez na prova!
Cheia de felicidade
Quero expressar nesta trova
Minha força de vontade.
Beatriz Feitoza de Brito
6º Ano – Ensino Fundamental
Tenho uma boa razão
Pra, prova, não terminar:
Estou numa depressão...
Professor! Vem me ajudar.
Caio Alexandre Santos
6º Ano – Ensino Fundamental
16 - EE MANUEL CABRAL - TREMEMBÉ
Por prova que estou passando
é difícil não chorar...
Às vezes fico pensando:
quando as lutas vão findar?
Pâmela Gabriele Izidoro da
Conceição - 2º ano – Ensino Médio
17 - EE MONSENHOR JOÃO
JOSÉ DE AZEVEDO
Fazer prova me magoa,
não gosto nem um pouquinho.
Mas se acaso a nota é boa,
lá em casa é só carinho.
Anderson Lúcio Conceição Chaves
6ª série – Ensino Fundamental
18 – EE PEDRO SILVA
Eu queria um só momento
embora fosse ilusão,
morrer no teu pensamento
E ter prova de emoção.
Beatriz R. Oliveira
1º ano – Ensino Médio
Nossa vida é uma prova,
recebemos galhardão;
viver uma vida nova
e ser sempre campeão!
Amanda Regina Fonseca Silva
1º ano – Ensino Médio
Esta época é de prova,
todos devem ponderar;
a proposta é uma prova,
vamos todos trabalhar...
Vitória Lima de Campos
6ª série – Ensino Fundamental

19 - EMI RYOITI YASSUDA
Tá chegando o dia da prova,
tô morrendo de estudar.
Nota vermelha? Uma ova!
Não consigo nem pensar.
Marinara Pereira Carvalho
1º ano – Ensino Médio
Por que eu não gosto de prova?
Porque preciso estudar.
Eu prefiro fazer trova,
melhora o nosso pensar!
Monalisa Pereira Carvalho
1º ano – Ensino Médio
Da matéria não sei nada,
e agora o que vou fazer?
Fiquei só com minha amada
e a prova... como vai ser?
Vitória Aparecida Oliva
1º ano – Ensino Médio
20 – COLÉGIO SICILIANO
Prova é muito importante,
nota boa devo tirar.
Pra não ser ignorante,
este ano devo passar.
Rafael de Carvalho
9º ano – Ensino Fundamental

21 – EE WILSON PIRES
Meu coração machucado
foi o pior professor,
ao me deixar reprovado
nas tantas provas de amor.
Juliana de Souza Goulart Cardoso
3º ano – Ensino Médio
Faço versos, faço trova
que me vêm do coração;
essa é a maior prova
que a vida é uma canção...
Stéfane Tainá
3º ano – Ensino Médio

22 – EE YOLANDA BUENO DE
GODOY
Esta semana é de prova,
a galera tá no clima.
E na prova vai ter trova,
teremos que fazer rima.
Daiane Aparecida Leite Pinto
7ª série – Ensino Fundamental
Todo mundo faz a prova,
basta a reza e a oração.
Difícil é fazer trova
Se não tem inspiração!
Gabriele de Oliveira Custódio
8ª série – Ensino Fundamental
Diga não à prova em branco,
mostre seu conhecimento!
Deixe de ‘pegar no tranco’,
mostre também seu talento!
Daniele Ribeiro Mendes
8ª série – Ensino Fundamental
23 – EE YONNE CÉSAR GUAYCURU DE OLIVEIRA
A prova de português
já tinha sido marcada,
nós estudamos inglês,
foi uma grande mancada!
Rafael Ribeiro Dias da Silva
8ª série – Ensino Fundamental
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Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Corrida Pinda
Felicidade

Muita felicidade

Parabéns

Parabéns para nossa amiga
jornalista Talita Leite, que
comemorou aniversário no
dia 3 de julho, recebendo
o abraço de familiares e
amigos.

Tudo de bom para a jornalista
Pauline Andrade, da Rádio
Ótima FM, que comemora
aniversário no dia 12 de
julho, recebendo o carinho
do namorado Claudinho.
Seus familiares e amigos lhe
desejam muita felicidade.

Felicidade para Aline Teixeira
Anelli, aniversariante do dia 5
de julho. Ela recebe o abraço
de seus familiares, amigos
e colegas da Secretaria
de Assuntos Jurídicos da
Prefeitura.

Juliana Felício, professora da escola municipal Aníbal Ferreira
Lima, no Araretama, participou pela primeira vez da Corrida
Pinda, recebendo o apoio de sua irmã Amanda Felício
(Secretaria de Governo da Prefeitura).

Arquivo pessoal

Tudo de bom
Muita felicidade
para Daniela
Simões, que
comemora
aniversário no dia 11
de julho, recebendo
o carinho do marido
Marcelo (com ela
na foto), demais
familiares e amigos.

Torcedoras corintianas comemoram título
na Copa Libertadores 2012
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Comemorando
aniversário

Arquivo pessoal

Arraiá do Chico Lessa
Ê trem bão! Na sexta feira dia 29 de junho aconteceu o
Arraiá do Chico Lessa, no bairro da Cidade Jardim. Com
apresentações de danças típicas, barraquinhas de comes e
bebes e grande participação dos pais e comunidade local. Foi
um momento de integração com muita descontração. Parabéns
aos alunos e familiares, à equipe escolar e a todos que foram
prestigiar esse evento que encerrou as atividades do 1°semestre.

Parabéns a você...

Feliz aniversário para a
secretária de Educação
e Cultura da Prefeitura,
professora Bárbara França
Macedo, a professora Bábi.
Ela comemora mais um
ano de vida no dia 6 de
julho, recebendo o abraço
carinhoso dos familiares e
amigos.

As amigas Priscila, Carolina, Aline, Janaina, Taynara, Andréa e Fernanda
comemoram vitória do Corinthians na Libertadores.

Arquivo pessoal

Felicidade
Para Alexandre Pió pelo
seu aniversário, dia 7 de
julho. Beijos especiais da
esposa Ana Laura, dos filhos,
familiares e amigos.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Toda a felicidade para
Lucivania Santos, que
comemora aniversário no
dia 9 de julho. Ela recebe o
carinho do marido Rodolfo e
da filha Gabi, e abraços dos
demais familiares, amigos
e colegas da Secretaria de
Administração da Prefeitura.

Arquivo pessoal

Feliz aniversário

Apagando velinhas

Toda a felicidade para
Marta Simões, aniversariante
do dia 5 de julho. Familiares
e amigos mandam abraços.
Beijos especiais do
namorado Bruno.

Quem apaga velinhas no dia
8 de julho é Andréa Lourenço,
da Secretaria de Assuntos
Jurídicos da Prefeitura. Seus
familiares, amigos e colegas
de trabalho desejam muita
felicidade.
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Na “Roda do Conhecimento”, pessoas que não concluíram os estudos do Ensino Fundamental podem revisar os conteúdos das disciplinas e se preparem para os exames

Projeto “Roda do Conhecimento”
contribui com estudo de adultos
Trabalho da Casa Fabiano de Cristo representa um reforço nas matérias do Ensino Fundamental

Proﬁssionais da
biblioteca estão
organizando o acervo
A biblioteca Vereador Rômulo Campos D´Arace, no
bairro Bosque, suspendeu o
atendimento ao público durante este mês, no entanto,
os empréstimos continuam
sendo feitos. Os funcionários
estão organizando o acervo
com mais de 35 mil materiais. A organização facilitará o empréstimo para os
usuários.
Para fazer os empréstimos
os munícipes podem procurar uma das seguintes bibliotecas: Maria Bertha César,
em Moreira César, Maria do

Carmo Santos Gomes, na
Vila São Benedito, Araretama, na escola Caic, Castolira e Biblioteca Indústria do
Conhecimento Sesi, próxima
à igreja São Benedito, de segunda à sexta-feira, das 8 às
17 horas.
Caso a obra solicitada esteja na biblioteca Vereador
Rômulo Campos D´Arace os
proﬁssionais da unidade mais
próxima entrarão em contato
com o local e em 24 horas o
interessado poderá retirar o
livro na biblioteca que solicitou.

A organização facilita o empréstimo de livros

Arquivo TN

A Casa Transitória Fabiano de Cristo desenvolve
o projeto “Roda do Conhecimento”, cujo objetivo é
auxiliar as pessoas que não
tiveram a oportunidade de
concluírem seus estudos do
Ensino Fundamental (5ª a 8ª
série – hoje 6º ao 9º ano), e a
revisarem os conteúdos destas séries.
Por não ser um espaço
formal de educação, a Casa
não expedirá certiﬁcados,
mas espera poder auxiliar
os interessados a realizarem

C

as provas de eliminação de
matérias, promovida pelo
CEEJA Cícero de Alvarenga
Monsenhor, de Taubaté.
DISCIPLINAS
COBERTAS
PELO CURSO
Língua Portuguesa
Matemática
História
Geograﬁa
Ciências
Inglês
Arte

rítica
Literária

Se eu pudesse realizar um desejo
literário, se isso não fosse um devaneio, certamente gostaria de ter conhecido pessoalmente Mario Benedetti. Parece uma cobiça insana, mas
ele, além de um autor excepcional,
sempre conseguiu dar voz aos sentimentos humanos.
Benedetti nasceu em Montevidéu,
em 1920. Foi poeta, escritor e ensaísta. Ficou famoso em 1956, ao publicar “Poemas de oﬁcina” e escreveu
mais de 80 livros, sendo traduzido
em aproximadamente 20 idiomas.
Em 1960, escreveu “A trégua”, considerado um dos mais importantes
livros da literatura latino-americana.
Em formato de diário, o livro foi
adaptado para o cinema por Sérgio
Renan e chegou a ser indicado ao
Oscar de Melhor Filme Estrangeiro,
mas não ganhou.
“A trégua” é um livro repleto de
questionamentos e inquietações, que
conta a história de Martín Santomé,
um senhor beirando os 50 anos, que
se apaixona por sua nova funcionária, Laura. Com um texto primoroso,
Benedetti constrói o retrato dos difíceis relacionamentos humanos. Ao
ler o livro, provavelmente você não

Os módulos a serem trabalhados nesta roda são: Língua Portuguesa, Matemática,
História, Geograﬁa, Ciências
Inglês e Arte. Cada módulo
terá a duração de sete sábados, sendo cinco para a abordagem dos conteúdos, um
para avaliação e outro para
revisão. Serão disponibilizadas apostilas como apoio
para estudo em casa. O primeiro módulo, Língua Portuguesa, está previsto para o
dia 13 de julho.
As aulas acontecem aos

sábados, no Departamento
de Assistência Social, das 13
às 15 horas, gratuitamente.
Para participar, os interessados precisam ser maior de
18 anos e procurar, na tarde dos sábados, por Patrícia
Chipoletti, Luciana Ferreira,
Oswaldo Vieira, Carmen Sílvia ou Célia Ascenço na Casa
Transitória (rua Guaratinguetá, 555, Crispim). Acesse o
site www.casatransitoria.org.
br, para conhecer outros trabalhos desenvolvidos pela
Casa Transitória.

FELIPE BRANDÃO
Felipe Brandão é jornalista formado pela Universidade de Taubaté,
blogueiro e leitor compulsivo.

conseguirá se desligar da história facilmente. Os personagens te invadem
e te acompanham por dias. Foi assim
comigo, até que resolvi arriscar numa
nova obra do autor.
Esta semana terminei de ler “O
amor, as mulheres e a vida”, lançado
no Brasil pela Editora Verus, livro que
reúne os melhores poemas de amor
escritos por Benedetti. Poemas cheios
de vida, desamor, que, sobretudo,
mostra a força das mulheres e deste
antídoto contra a morte que só elas
possuem que é o amor. “O amor é um
dos elementos emblemáticos da vida.
Breve ou longo, espontâneo ou minuciosamente construído, é de qualquer
maneira um apogeu nas relações humanas”.
Esta coletânea foi escrita durante 5o anos e resgatada por Benedetti
como ele mesmo gostava de dizer,
como um inventário. Sua escrita sempre revigorante estabelece uma relação afetuosa com os leitores. Alguns
destes poemas tornaram-se canções
no Uruguai e outros permanecem vivos na memória de muita gente. No
poema “Última noção de Laura”, Benedetti resgata seus personagens do
livro “A trégua”. Uma grata surpresa

para os fãs que não conseguem apagar
a amargura e a melancolia de Santomé. Nem mesmo a esperança, ainda
que singela, de Laura.
Minha poesia favorita é sem dúvida “Solidões”, onde ele reconstrói o
vazio e argumenta com o nada. “Eles
têm razão, essa felicidade, pelo menos
com maiúscula, não existe. Ah, mas se
existisse com minúscula, seria semelhante à nossa breve pré-solidão”.
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TN Entrevista
Felipe Brandão:

Um Leitor Compulsivo
Esse jovem jornalista de Pindamonhangaba conseguiu realizar o sonho de ganhar dinheiro fazendo o
que gosta: lendo livros! Colunista da Tribuna, nesta entrevista ele conta como a leitura desde a infância
teve papel fundamental na sua vida e na sua proﬁssão.

Tribuna: Você é jornalista, blogueiro, crítico literário e trabalha numa editora.
Como conseguiu juntar tudo
isso? Uma função complementa a outra ou são coisas
distintas pra você?
Felipe: Na verdade nada
foi muito programado. Tudo
foi acontecendo naturalmente, sem que eu pudesse prever. Na época da faculdade,
pensava em trabalhar em vários veículos e confesso que
nunca pensei numa editora.
Mas a vida não é assim tão
retilínea, não é mesmo? E no
caminho a gente vai trocando
de sonhos e de repente você
olha a sua volta e percebe que
está no lugar certo. Se você
assume uma postura aberta
diante da vida, coisas boas
acontecem. E por trabalhar no
ramo editorial, fui agregando minhas maiores paixões:
blog, livros e escrita.
Tribuna: Mas parece que
a origem de tudo é seu gosto
pela leitura. Quando isso começou?
Felipe: Sempre fui apai-

(POR AIANDRA ALVES MARIANO)

xonado por livros. Não recordo exatamente onde tudo
começou, mas quando penso
na minha infância e adolescência, alguns momentos me
vêm à cabeça. Minha casa
sempre foi cercada de livros,
a leitura sempre foi uma companheira inseparável. Recordo que sempre preferi ganhar
livros em vez de brinquedos.
Gosto do cheiro do livro de
papel. Minha família sempre
foi evangélica, então era natural ler passagens bíblicas
como parte de um ritual diário e o exercício de interpretar
as passagens foram me instigando a ler cada vez mais.
Tribuna: Sabemos que no
Brasil as crianças lêem poucos livros, e poderíamos dizer
que a leitura é pouco incentivada por pais e professores.
Você foi uma exceção? Quem
te apresentou aos livros?
Felipe: Pois é. Uma pesquisa realizada recentemente
pelo Instituto Pró-Livro (IPL)
aponta que o brasileiro lê em
média quatro livros por ano,
sendo que, destes, lê inte-

gralmente apenas 2,1 livros.
É uma triste realidade, mas
acredito que os pais também
devem exercer um papel fundamental no incentivo a leitura. O ideal seria uma ação
conjunta entre pais e professores. Não consigo lembrar
exatamente um momento em
que ganhei meu primeiro livro, mas eles sempre estiveram presentes em minha vida
e tenho certeza que ﬁzeram a
diferença.
Tribuna: Outro fator que
afasta os brasileiros dos livros
é o preço, bastante alto. O que
as editoras vêm fazendo para
driblar isso?
Felipe: O que percebo é
uma mudança de estratégia
no contexto literário brasileiro, os preços estão se popularizando aos poucos, de
acordo com cada público
alvo. As livrarias estão focando nas classes em ascensão e
criando sistemas para atingir
o maior número de pessoas.
Cartões ﬁdelidades, descontos, promoções e etc. O custo
de produção do livro é alto e

por isso, acredito que os preços não devam cair muito.
Mas sempre existem opções:
sebos, e-books, bibliotecas.
Percebo que o livro está cada
vez mais acessível.
Tribuna: E qual é o papel da internet neste contexto
literário brasileiro? Ela ajuda
ou atrapalha?
Felipe: A internet é uma
importante ferramenta para
a divulgação de livros. Faz
parte de toda campanha de
marketing nas editoras, ações
destinadas às mídias digitais.
Em contrapartida, muito se
falou do e-book, do quanto
seria prejudicial para o livro
impresso. Muitos aﬁrmaram
que a internet acabaria com
o livro para sempre. Enganaram-se! Não posso aﬁrmar
que isso não vá acontecer,
mas acredito que ainda temos um longo caminho pela
frente. No entanto, é notório
que todas as editoras estão se
adaptando a essas novas tecnologias. E a internet, neste
contexto, tem feito com que
o mundo editorial se adapte

às novas ferramentas e com
isso quem ganha é o público
leitor.
Tribuna: Nesta semana
está acontecendo a Feira Literária Internacional de Paraty,
a maior festa literária brasileira. Você estará lá. Qual é o
público? Ainda é um evento
para poucos ou o grande público também se interessa?
Felipe: A Flip é um evento imperdível, tão importante
que inseriu o Brasil no circuito dos grandes festivais internacionais de literatura. Acredito que com o passar dos
anos o evento acabou se popularizando mais, que é uma
ótima notícia. Ou seja, estamos vivendo um momento
único e certamente não ﬁcarei
de fora. Pra se ter uma ideia,
este ano as vendas para as
mesas de debates esgotaram-se em menos de 10 minutos.
Isso é extremamente gratiﬁcante. Vale a pena mencionar, que este ano também
acontece a Bienal do Livro de
São Paulo, de 9 a 19 de agosto, no Anhembi.

Tribuna: Há dois meses
você começou a escrever uma
coluna semanal na Tribuna.
Qual tem sido a repercussão
e como você avalia esse novo
espaço?
Felipe: Quando surgiu o
convite para escrever para
o jornal, pensei em algo diferente. Não queria fazer
uma crítica literária rígida,
analisando a obra com técnicas de escrita e conceitos
literários. A ideia original é
chegar mais próximo do leitor não assíduo, indicando
obras, apresentando novos
autores, expondo o meu ponto de vista, sem nenhum preconceito literário. Na coluna
já indiquei grandes nomes
da literatura e outros nomes
que certamente seriam alvos
fáceis de críticos literários.
Meu objetivo é ser um incentivador da literatura, muito
mais um provocador do que
um crítico. Tenho recebido
muitos e-mails de pessoas
que acompanham a coluna
e que a partir daí desenvolveram o interesse pelos livros.
Isso é maravilhoso! Obrigado.
Divulgação
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Aplicativos e games
ajudam a entreter
as crianças nas férias
Cada vez mais conectadas, as crianças aprendem
sozinhas a mexer nos gadgets
dos pais para encontrar novas formas de diversão. Nas
férias de julho, smartphones
e tablets podem entreter o
público infantil durante as

viagens ou nas brincadeiras
em casa.
Uma pesquisa da Nielsen
divulgada em fevereiro deste ano nos Estados Unidos
revelou que sete em cada
dez crianças menores de
12 anos, que têm um tablet
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em casa, usam o aparelho.
Conforme o estudo, 77%
dessas crianças utilizam o
dispositivo para jogar games, enquanto 55% recorrem ao tablet como forma
de entretenimento durante
as viagens.

A saga Sonic 4 continua com o encontro entre Sonic e Tails para um novo modo
de jogo cooperativo por meio de conexão Bluetooth

Veja cinco jogos e aplicativos para crianças:
Talking Tom Cat

Sonic The Hedgehog 4 (Episode II)

No aplicativo, o gato Tom repete tudo
o que o usuário fala, além de interagir
quando o usuário cutuca o seu rosto,
agarra o seu rabo ou entrega um prato de
leite. A empresa já desenvolveu aplicativos com outros animais, como o papagaio Pierre e o cão Ben. O jogo é gratuito
para iOS e Android e pode ser acessado
no Google Play.

A saga Sonic 4 continua com o encontro entre Sonic e Tails para um novo modo
de jogo cooperativo por meio de conexão
Bluetooth. O game se passa por quatro novas zones e usa combinações de movimentos para combater a força unida de Metal
Sonic e Dr. Eggman. Custa R$ 14, para
Android e pode ser acessado no iTunes e
no Google Play.

The Sims Free Play
A versão para celular do game que simula a vida dos Sims permite criar mais de
16 personagens, construir casas, comprar
mobílias, realizar atividades e interagir com
outros jogadores. Gratuito para iOS e Android pelo iTunes e Google Play.

Filme “Oz: Mágico e Poderoso”
ganha primeiro pôster

Tetris

O aplicativo da Turma da Galinha Pintadinha traz vídeos e animações sobre a coleção de músicas infantis. O programa tem
ainda álbuns de imagens para salvar como
papel de parede e colorir. Gratuito para iOS
e Anfroid, mas cada música custa US$ 1,
no iTunes e Google Play.

É um jogo de quebra-cabeça cujo
objetivo é encaixar peças geométricas
diferentes para formar linhas que apagam os blocos anteriores. Gratuito para
Android no iTunes e Google Play.

Sucesso na Rede
Garotinho experimenta pimenta
Divulgação

Divulgação

O ﬁlme Oz: Mágico e Poderoso (The Great and Powerful), prelúdio da Disney
para o clássico O Mágico de
Oz que Sam Raimi dirige,
ganhou seu primeiro pôster
nesta semana.
No ﬁlme, quando Oscar
Diggs (James Franco), um
mágico de circo com uma ética discutível, é carregado do
poeirento Kansas para a vibrante Terra de Oz, ele acha
que tirou a sorte grande fama e fortuna ao seu dispor.
Até que ele encontra três bruxas, Theodora (Mila Kunis),
Evanora (Rachel Weisz) e
Glinda (Michelle Williams),
que não estão convencidas de
que ele é o grande feiticeiro
que todos imaginam.
No elenco estão também
Zach Braff (Scrubs), como
o leal, mas subestimado, assistente de Oscar (e também
como a voz de um macaco
alado que acompanha o mágico), a menina Joey King,
uma bonequinha de porcelana que se torna protegida de
Oscar. A estreia acontece em
8 de março de 2013.

Game ‘Stock Car 2012’ traz novidades
A desenvolvedora de games
Reiza, do Paraná, lançou nesta
semana a edição do game de
corrida de Stock Car que simula
a temporada 2012 da competição. “Stock Car 2012”, game
oﬁcial da competição, para PC é
vendido em formato digital por
R$ 50 no site oﬁcial da empresa.
O game tem um período gratuito
de testes de 60 minutos.
A produtora aﬁrma que
“Stock Car 2012” traz todos os
elementos da temporada 2012
da categoria, com todos os 32
carros e pilotos e os 12 autódromos do Brasil. Ainda, a empresa aﬁrma que aprimorou o

Galinha Pintadinha
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Charlie Sheen
estreia nova
série e anuncia
aposentadoria
Está fazendo sucesso na internet o vídeo
que mostra um garotinho
que experimenta pimenta amarela pela primeira
vez. Um de seus familiares publicou a reação do
menino no YouTube.
Depois de comer a pi-

menta, ele toma bastante água e parece bastante
surpreso. O nome de quem
estava ﬁlmando ou do menino não foram revelados
no vídeo. A cena pode ser
visto sob o título “Little
Cousin Trying a Yellow
Pepper – Original”.

O que rola no cinema
CINEMARK – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
(6/7 A 12/7)
A ERA DO GELO 4 - DUBLADO
12h10 - 14h30 - 17h10 - 19h30 - 21h50 - 00h00
A ERA DO GELO 4 3D - DUBLADO
10h50 - 13h20 - 15h50 - 18h30 - 20h50
E AÍ, COMEU? - NACIONAL
12h20 - 15h00 - 17h30 - 19h50 - 22h10
MADAGASCAR 3: Os Procurados - DUBLADO
11h50 - 14h20 - 16h40
O ESPETACULAR HOMEM ARANHA - DUBLADO
12h00 - 15h10 - 18h20 - 21h30
O ESPETACULAR HOMEM ARANHA 3D - DUBLADO
11h00 - 14h00 - 17h20
O ESPETACULAR HOMEM ARANHA 3D LEGENDADO
20h30 - 23h40
PROMETEUS 3 D - DUBLADO
23h20
SOMBRAS DA NOITE - LEGENDADO
19h00 - 21h40 - 00h10

game, melhorando a simulação dos carros e aumentando a variedade
de conteúdo.
Os jogadores que compraram o game anterior em formato digital
de “Stock Car” podem baixar o novo título e ativá-lo com usando
o mesmo código da compra anterior, podendo usar todos os novos
recursos da versão 2012.

Divulgação

Mais informações no site: http://www.cinemark.com.
br/programacao/sao-jose-dos-campos/center-vale
*Até o fechamento desta edição o Moviecom, cinema
do Taubaté Shopping, ainda não havia atualizado a
programação para o ﬁnal de semana.

O ator Charlie Sheen, que
acaba de voltar à televisão com
a série de humor “Anger Management”, avisou, nesta semana,
que assim que o programa acabar, abandonará a atuação para
se dedicar à família e, segundo
ele, “explorar novos desaﬁos”,
longe dos olhos do público.
Sheen, que já foi o ator mais
bem pago da televisão americana graças ao personagem Charlie
Harper de Two and a Half Men,
trabalho que lhe rendia cerca de
US$ 2 milhões por episódio, disse
que planeja aposentar sua imagem
pública para se dedicar aos quatro
ﬁlhos, viajar e garantir mais tempo
a paixões pessoais, como a dança
e a leitura.
Anger Management, em que
Sheen vive um terapeuta especializado no controle da ira,
estreou nos Estados Unidos no
canal FX com uma audiência de
5,5 milhões de espectadores, um
número signiﬁcativo para a TV
a cabo. A série, que estreia no
dia 19 na América Latina e em
20 de setembro no Brasil, pelo
canal TBS Veryfunny, está perto
de ser renovada oﬁcialmente até
um total de 90 episódios.
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Olimpíada
Voluntário
Gerdau
beneficiará
instituições
locais
A 4ª Olimpíada Voluntário Gerdau vai beneficiar
24 instituições de Pindamonhangaba. O evento se trata
de uma gincana social que
visa estimular e fazer crescer
o trabalho voluntário entre os
colaboradores da empresa.
Para finalizar o cumprimento das tarefas previstas
pela Olimpíada, que tem
como slogan “Unidos pela
Segurança: a vitória é de todos nós”, os voluntários promoverão ações de melhorias
em três escolas, quatro creches, cinco asilos e centros de
convivência para idosos, dois
abrigos para crianças e dez
instituições de assistência social, como a Casa da Amizade; o Centro de Convivência
dos Idosos; a Casa do Caminho; a Entidade Melo de Morais; o Instituto Profissional
Salesiano; o Lar Padre Vita;
o Lar São Judas Tadeu; a Sociedade São Vicente de Paulo;
a APAE; o Lar de Velhos São
Vicente de Paulo; a Apamex;
o Lar da Criança Irmã Júlia;
o Lar da Criança Nova Esperança; o SOS; a Cooperativa Moreira Cesar Recicla;
Creche Escola Durvalina dos
Santos; a escola Professora
Maria Aparecida Camargo de
Souza; a Paróquia São Vicente de Paulo; a Sociedade Balão Mágico; escola Professora
Yvone Apparecida Arantes
Correa; o Centro de Convivência dos Idosos de Moreira
César; CCI Bairro das Campinas; e a EE “Prof. José Pinto Marcondes Pestana”.
Essas instituições foram
indicadas pelos próprios voluntários, que assumiram o
compromisso de planejar e
executar ações que contribuíssem com o aumento da
segurança nas dependências
das entidades. As equipes estão aplicando as soluções de
melhoria identificadas durante as visitas, visando garantir
a segurança dos beneficiados
e de todos os funcionários
das instituições.
A Olímpíada Voluntário Gerdau está mobilizando
mais de 12 mil colaboradores
localizados em operações da
Gerdau em nove países: Brasil, Uruguai, Argentina, Chile,
Peru, Colômbia, Venezuela,
México e Espanha. Em Pindamonhangaba, conta com a
participação de 435 colaboradores voluntários divididos
em 24 equipes. A ação é coordenada pelo Instituto Gerdau,
responsável pelas políticas e
diretrizes de responsabilidade
social da Companhia.
Arquivo TN

Fábrica Gerdau em Pinda

Funcionários trabalham na reparação da camada asfáltica da rodovia SP-62 na região da Fatec

Prefeitura intensifica melhorias
nas vias de Pindamonhangaba
A Prefeitura de Pindamonhangaba está realizando serviços de melhorias em mais dois
trechos da rodovia SP-62. Com
o intuito de melhorar o tráfego
da cidade e a segurança dos pedestres, estão sendo implanta-

das duas lombadas no trecho da
rodovia vereador Abel Fabrício
Dias Pinda/Moreira César, nas
proximidades da Fatec.
O engenheiro responsável
pela obra, Leonardo Felix,
explicou que as melhorias

estão sendo feitas com o objetivo de trazer mais segurança para os estudantes da faculdade, que precisam fazer
a travessia. As obras foram
realizadas na quinta-feira (5).
Além desse trecho, outro

que será contemplado, nesta
sexta-feira (6), fica na Amador Bueno da Veiga, nas proximidades do Araretama e
da rotatória do bairro Cidade
Jardim, onde será colocada
uma sinalização horizontal

para viabilizar o tráfego.
“Nossa preocupação em
instalar as lombadas é reduzir
a velocidade dos veículos para
a segurança da população, evitando os acidentes”, explica o
prefeito João Ribeiro.

Pinda promoverá campanha para coleta de sangue
Akim/Agora Vale

Doador deve evitar esforços físicos por pelo menos 12 horas

Em parceria com o Banco de Sangue da Região, Pindamonhangaba irá
promover mais uma coleta de sangue
na cidade. Este mês, para atender um
número maior de pessoas, haverá dois
pontos de coletas em dias diferentes.
No dia 23 de julho o ponto de doação será no Externato Bom Jesus,
que fica localizado na praça Barão
do Rio Branco, centro, próximo aos
Correios. Já no dia 30, a coleta acontece no Cisas, em Moreira César, na
rua Maria Heloisa Machado Salgado,
151. Os grupos para coleta serão realizados das 8 às 12 horas.
Todo mês o grupo do banco de
sangue passa nas cidades da região
para fazer a coleta e com isso aumentar a disponibilidade de sangue para
quem precisa.
Para doar sangue é necessário levar
um documento oficial de identidade
com foto (RG, carteira de trabalho, Certificado de Reservista, carteira do conselho profissional ou Carteira Nacional
de Habilitação); estar bem de saúde; ter
entre 16 (dos 16 até 18 anos incompletos, apenas com consentimento formal
dos responsáveis) e 67 anos; pesar mais
de 50 Kg; não estar em jejum; evitar
apenas alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação.

Quem não pode doar?
Não pode doar sangue quem teve
hepatite após os 10 anos de idade,
evidência clínica ou laboratorial das
seguintes doenças transmissíveis pelo
sangue: hepatites B e C, Aids (vírus
HIV), doenças associadas aos vírus
HTLV I e II, Doença de Chagas, malária e quem faz uso de drogas ilícitas. Alguns outros impedimentos
também são importantes lembrar, em
caso de resfriado aguardar sete dias
após desaparecimento dos sintomas.
Gravidez, 90 dias após parto normal
e 180 dias após cesariana. As pessoas
tatuadas há mais de um ano podem
doar.
O que fazer após a doação?
Alguns cuidados devem ser tomados após a doação como: evitar
esforços físicos exagerados por pelo
menos 12 horas; aumentar a ingestão
de líquidos; não fumar por cerca de
duas horas; evitar bebidas alcóolicas
por 12 horas; manter o curativo no local da punção por pelo menos quatro
horas; não dirigir veículos de grande
porte, não trabalhar em andaimes, não
praticar paraquedismo ou mergulho.
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O Jiu Jitsu é uma das disciplinas do projeto, contribuindo para melhor qualidade de vida e desenvolvimento do caráter

Projeto “Parceiros do Amanhã” é
homenageado na Câmara Municipal
O projeto “Parceiros
do Amanhã”, do Núcleo
da Polícia Comunitária
de Pindamonhangaba, foi
homenageado na Câmara
Municipal de Vereadores
na segunda-feira (2), com
menção honrosa. A indicação foi da vereadora Dona

Geni, sendo aprovada por
unanimidade.
A homenagem refere-se
aos alunos do projeto que
no mês de maio, na cidade
de Santo Antônio do Pinhal, destacaram-se na mídia regional representando
a cidade no II Torneio da

Liga Vale Paraibana de
Jiu-Jitsu.
O aluno Pedro Henrique conquistou medalha
de ouro; Igor dos Santos,
medalha de prata, e João
Gabriel e Bruno Silva ﬁcaram com o bronze.
“Isto é uma maneira de

reconhecer um trabalho sério e feito com competência, que envolve crianças,
e quando há resultados
positivos temos o dever
de apresentá-lo para a comunidade, como exemplo
de união entre a Polícia
Militar e a comunidade.

Parabéns a todos”, disse a
vereadora Geni.
“O jiu-jitsu é uma das
disciplinas do projeto que
é um movimento voluntário de complemento educacional e tem como objetivo
oferecer a essas crianças
atividades teóricas e práti-

Revista Veja
destaca trabalho de
prevenção na cidade
Pindamonhangaba despertou atenção da revista Veja nos últimos dias. A equipe
de uma das maiores revistas do país entrou em contato
com a Secretaria de Governo/
Departamento de Comunicação, na noite de quarta-feira
(4), solicitando o contato dos
representantes do Coalizão
para produzir um material referente ao trabalho na cidade.
A Veja está produzindo
uma reportagem sobre a utilização de álcool por menores
de 18 anos. Pindamonhangaba despertou a atenção da
equipe devido à publicação
de uma pesquisa que revelou o poder de compra destes
produtos por menores de 18
anos. No Brasil, o índice é de

85% e em Pinda é de 56%, o
que revela um excelente trabalho de prevenção desenvolvido no município.
Os proﬁssionais da Veja
conversaram com o Dr. Ronaldo Laranjeiras, pesquisador e titular da Unifesp, que
indicou a “Princesa do Norte” como cidade-exemplo de
eﬁciência na prevenção do
uso de álcool por menores de
idade e trabalho de conscientização dos comerciantes para a não-venda, desenvolvido
pelo Coalizão com o apoio
da Prefeitura de Pindamonhangaba, CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, Polícia
Militar, entre outros.

De acordo com a presidente do Coalizão, Eliane
Prado Marcondes, a fórmula do sucesso do Coalizão é
enfrentar um problema de
cada vez e o importante é a
união de todos os setores e
membros que participam das
ações.
Os representantes do
Coalizão encontraram com
o repórter da Veja, Rafael
Foltram na tarde de quinta-feira (5) no Bosque da
Princesa. É importante ressaltar que o Coalizão conta apenas com voluntários e
toda a sociedade pode contribuir com as ações, aﬁnal
de contas, o álcool é a porta de entrada para o uso de
drogas lícitas e ilícitas.
Divulgação

Eliane Marcondes e o repórter da Veja, Rafael Foltram

cas, contribuindo para uma
melhor qualidade de vida,
oferecendo oportunidades
para o desenvolvimento
do caráter”, explicou o comandante da unidade da
PM local e coordenador
do projeto, capitão Paulo
Henrique Cavalheiro.
Arquivo TN

O Centro de Especialidades Médicas e o Cisas estarão abertos no período da manhã

Expediente da Prefeitura de
Pinda retorna quarta-feira
Os interessados em resolver
pendências com a Prefeitura,
como: ISS, IPTU, entre outros
assuntos, deverão ﬁcar atentos.
O expediente será encerrado às
17 horas desta sexta-feira (6) e
retornará dia 11 (quarta-feira). O
mesmo acontece com a Subprefeitura.
O dia 9 é feriado estadual,
quando se comemora a Revolução Constitucionalista,
o dia 10 de julho, aniversário
da cidade, é ponto facultativo
e os funcionários já estão pagando as horas.
A farmácia, no Centro
de Especialidades Médicas,
irá atender a população no
sábado, domingo, segunda e
terça-feira das 8 às 12 horas,
fazendo a entrega de medicamentos da atenção básica, os
remédios controlados deverão ser retirados até esta sexta-feira ou na quarta-feira.
O Centro de Especialidades Médicas e o Cisas estarão
abertos apenas no período da
manhã para fazer curativos.
O Pronto-Socorro e o
Pronto Atendimento de Moreira César funcionarão normalmente.
A Junta Militar não vai
abrir neste feriado, volta a

funcionar na quarta-feira a
partir das 8h30.
O atendimento do PAT
encerra nesta sexta-feira
e retoma as atividades na
quarta-feira.

Os demais locais referentes à Prefeitura estarão fechados neste feriado prolongado,
lembrando que os serviços
essenciais serão realizados
normalmente.
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Prefeitura lança Escolinha de Rugby
Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou, na sexta-feira (29) e sábado (30),
evento para comemorar a
abertura da escolinha de rugby na cidade. As atividades
aconteceram no ginásio esportivo do Centro Esportivo
“João do Pulo’, na sexta-feira, e no Centro Esportivo
“Zito”,no sábado.
As aulas de rugby nas

escolinhas de esportes da
Prefeitura terão início no segundo semestre de 2012. Os
treinos acontecerão no campo
de futebol do CE ‘Zito’, em
Moreira César e, até 2013, a
modalidade deverá estar presente nos pólos esportivos do
CE ‘João do Pulo’, Cidade
Nova e Araretama.
As inscrições começam
em julho e os interessados

deverão ter entre 7 e 17
anos de idade; comparecer
à secretaria do CE “Zito”
levando o xérox do comprovante de residência, RG
ou certidão de nascimento,
atestado médico (original) e
duas fotos 3x4.
As aulas acontecerão às
quintas-feiras, das 19 às
21 horas, e sábados, das 8
às 12 horas.
Divulgação

Participações da
equipe em torneios

Equipe de Pinda disputa a
Lisboa Cup em Portugal
A equipe do Independente
FC, categoria sub 16, de Pinda, esteve em Portugal de 24
a 30 de junho, onde disputou
a Lisboa Cup, torneio que
teve a participação de equipes
de vários países do mundo.
De acordo com o treinador

Alexandre, os jogadores ﬁzeram boas partidas, marcaram
2 gols, um do Leonardo e outro do Rawan, ﬁcando com o
bronze, modalidade de classiﬁcação da competição.
A equipe pindense jogou
com os times de Estoril (Portu-

gal sede), Lusaka YSA (Zambia), Charneca CFC (Portugal)
e Salvador FC (Brasil).
A equipe formou com
Caio Perez, Rawan Prudente, Giovanni Oliveira, Matheus Mokarzel, Leonardo
Luan, Willian Rodrigues,

Luiz Felipe Albuquerque,
Gustavo, Victor Guimarães,
Lucas Mota, Maicon Douglas Floriano,William Gomes,
Giuliano Giocondo e João Vitor Zannin. Técnico Alexandre Reginaldo, auxiliar técnico Luiz Rocha.
Fabinha Mota

No domingo (1º/7), o time M14 (13 E 14 ANOS)
participou da IV Etapa Paulista de Rugby Infantil 2012,
em São Paulo, no campo Vila Lobos. A “Leões do Vale”,
como é intitulada a equipe de Pindamonhangaba, soma
3 empates e 1 derrota no circuito.
A equipe M16(15 E 16 ANOS) também participou do
torneio, sendo a primeira vez de uma competição de
SEVENS. No último dia 23 de junho a equipe de Pinda
fez um jogo amistoso contra Jambeiro, perdendo por 25
x 10, na casa do adversário.
Equipe de M14: João Victor França e Silva, Isaac Jesus
de Oliveira, Rhuan Carlos R. Dias, Giuliano Alex Borges
Sanches, Fábio Augusto R. Dutra, Landerson Edivaldo
Brum , Paloma Vitória da Silva e Geovana Generosa
Monteiro
Equipe M16: Bruno Mauricio da Silva, Daniel Marques de
O. Porto, Davi Marques de Oliveira, Rafael Carvalho de
Oliveira Dias, Lucas Rodrigues Saldanha da Costa, Igor
da Silva Jesus, Eduardo Alves Souza, João Lucas dos
Santos, Carlos André Moreira de Melo, Eduardo de Góis
e Igor Dias Dantes

Futebol:

Sub 17 assume a liderança
Jogando em São José dos
Campos no sábado (30), pelo
campeonato da Associação
Paulista de Futebol, a Seleção Sub 17 da Secretaria
de Esportes da Prefeitura de
Pindamonhangaba venceu o
EC Oriente pelo placar de 3
X 1, gols de Ramos, Diego
e Índio.
A equipe já fez quatro jo-

gos na competição e venceu
três, sofrendo uma derrota.
Com a última vitória, Pinda
assumiu o primeiro lugar na
classiﬁcação.
O próximo compromisso da equipe será domingo
(8), em Ilha Bela, quando
enfrentará a equipe daquela cidade em busca de mais
uma vitória.
Divulgação

Garotos do time do Independente FC, de Pindamonhangaba, que estiveram em Portugal

Talita Leite

www.talitaleite.blogspot.com

Pinda volta as atenções para os Jogos Regionais de 2012
A partir desta sexta-feira (6), faltam 11 dias para
o início dos Jogos Regionais de 2012. O principal
evento esportivo do Interior do Estado de São Paulo
será disputado no Litoral Norte, no município de
Caraguatatuba.
Disposta a defender o posto de atual campeã,
Pindamonhangaba volta suas atenções para a
competição.
A equipe de futsal feminino, por exemplo - responsável
por uma das mais de noventa medalhas de ouro
conquistadas pela Princesa do Norte no ano passado –
mira seus esforços na disputa dos Jogos Regionais.
As participações no Campeonato Estadual de Futsal
Feminino das Categorias Principal e Sub 20 foram
interrompidas e só serão retomadas em agosto. Até lá,
foco total e absoluto na competição que acontece no
Litoral Norte.
A preparação da equipe já começou de forma intensa
e já se sabe inclusive, quais serão as atletas que farão
parte do grupo que estará em Caraguatatuba. O futsal
feminino de Pindamonhangaba será representado pelas
goleiras Artemiza Riquelme e Marina Núncio e pelas
jogadoras de linha Marina Loures, Drika Marques,
Francieli Germano, Rafaela Dal´Maz, Jéssica Nayara,
Priscila Ribeiro, Taís Andrade, Tamiris Gonzaga, Camila
Costa, Silvani Oliveira e Thayla Avelar.
Treinadas pelo Técnico Marcos Derrico, as meninas

Talita Leite

Tec. Guina, Ranieri, Diego, Leo Torão, Amendoim,
Leo Rabisco e Renan. Abaixados –Thiaguinho –
Matheus – Índio – Matheus Tiui e Ramos

Futsal Feminino é esperança de medalha nos
Jogos Regionais
ainda contarão com o apoio de João Vitor (preparador
de goleiras), Rodrigo Rabelo (ﬁsioterapeuta) e Vinícius
Viterbo (preparador físico).
Em 2011, Pindamonhangaba sagrou-se campeã dessa
modalidade ao derrotar São José dos Campos em uma
ﬁnal de tirar o fôlego. O confronto cheio de rivalidade
foi realizado na Associação Atlética Ferroviária e acabou
com vitória das donas da casa pelo placar de 2 a 1.
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VAI, CURINTIÁ!
Eu sei que minha função aqui é falar sobre trova,
divulgar notícias do gênero; dizer, por exemplo, que a
UBT de Pindamonhangaba e José Valdez Castro Moura
estão completando, neste 07 de julho, vinte anos de produtivas realizações, com pomposa solenidade no Hotel
Colonial Plaza a partir das 19h30 com entrada gratuita
para os amantes de poesia...
Eu sei que deveria dizer, por exemplo, que há 94
anos (30 de junho de 1918) nascia o sempre lembrado professor/jornalista/poeta João Martins de Almeida,
maior divulgador de antologias da cidade e primeiro
dirigente da Trova neste município, no início da década de 60, tempo em que a entidade ainda se chamava
GBT: Grêmio Brasileiro de Trovadores (a UBT nasceu
em 1966, fruto de uma dissidência com a entidade primeira. João Martins morreu no ano de 1978, no auge
de seus sessenta anos. Em Pinda temos uma tradicional
escola que leva seu nome.
E sei também (e principalmente) que devo partilhar
com vocês trovas do calibre destas:
Na feira do amor-criança
fui comprar felicidade;
paguei com cheque-esperança
e o troco veio em saudade!
PEDRO ORNELLAS - premiada em São Paulo - 		
1988
Festa no asilo. E contesta
o velhinho, com razão:
- Depois de um dia de festa,
um ano de solidão!
WALTER WAENY - premiada em Niterói - 1991
Nós tanto nos pertencemos,
nosso amor vai tão além...
Que nós dois já nem sabemos
qual de nós é mais de quem!
ALMERINDA LIPORAGE - 1º lugar em Nova Fri
burgo - 1984
Mas... a todo momento, uma vozinha insistente fica
martelando em meu íntimo: “VAI, CURINTIA”!
Pois é: 04 de julho de 2012, com dois gols de Émerson Sheik, com passe (à La Sócrates) de Danilo, o Corinthians derrotou, no Pacaembu, por dois a zero, o temível Boca Juniors, sagrando-se, pela primeira vez, de
forma invicta, campeão da “Copa Libertadores”.
Desculpem-me os adeptos da Trova, mas é emoção
demais. Se eu não der passagem para essa vozinha que
fica buzinando em meu cérebro, posso sofrer as consequências. Portanto, hoje, diferentemente de todas as
semanas, vou encerrar com um: “VAI, CURINTIA”!

LEI N.º 5.419, DE 05 DE JULHO DE 2012.
Dispõe sobre o repasse à Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, visando a execução do Programa Estadual “Pró Santa Casa II”.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber
que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder repasse à Santa
Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, entidade sem fins lucrativos, visando
à execução do Programa Estadual “Pró Santa Casa II, em conformidade com Plano
Operativo elaborado pelo Colegiado de Gestão Regional de Saúde que estabelece
metas quantitativas e qualitativas dentro do “Programa Pró Santa Casa” e nos termos
da Lei Municipal nº 5.061, de 23 de junho de 2010.
Art. 2º - O valor do repasse pelo Município é de R$ 43.828,63 (quarenta e três mil e
oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos) mensais, pelo período de
12 (doze) meses.
Art. 3º - As despesas com a execução desta lei onerarão a dotação
orçamentária 11.13.3.3.50.43.10.302.0028.01.310000 ficha 347.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de julho de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ana Emília Gaspar
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/Projeto de Lei nº 104 / 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 23.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 28.06.2012.
Às dez horas do dia vinte e oito de junho de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
para, em sua sede, realizar a Vigésima Terceira Sessão Extraordinária 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 24.ª Sessão Ordinária, realizada em
26.06.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso
1-0088/12 Cirineu Moreira, Recurso 1-0092/12 Elzio José Maximiano. II – RELATOR:
Sr. Ivair Marcos da Silva: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0112/12
Carlos Custodio dos Santos, Recurso 1-0121/12 Eunice Gomes Vilela de Souza.
III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação
unânime: Recurso 1-0090/12 Alex Paiva Rodrigues, Recurso 1-0114/12 Maria Aparecida da Silva.
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, 28 de Junho de 2012.

José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhanbense de Letras) Cadastre-se no site www.falandodetrova.com.br (o seu portal de
trovas na Internet)

Comece o dia buscando saúde!

Todos os dias somos bombardeados por excesso de trabalho,
stress emocional e físico. Após um dia estressante, não vemos
a hora de chegar em casa, tomar um belo banho e cair na cama.
É amigo, a vida moderna tem dessas coisas e acompanha-la,
muitas vezes, resulta em menos força e muito cansaço.
Para minimizar os efeitos da vida moderna, precisamos estar
atentos com a nossa saúde. E esta atenção deve ser cultivada logo
pela manha!
Por isso, separei algumas dicas, que se colocadas em pratica,
certamente farão diferença no final de cada dia.
Beba água logo pela manhã: A água em jejum, em contato
com o estômago, produz ondas peristálticas que estimulam o funcionamento do intestino. A água é diurética e auxilia na eliminação de toxinas do corpo e limpeza dos rins.
Alimente-se bem! Evite alimentos gordurosos, prefira frutas,
vegetais e cereais integrais. Melhore seu humor introduzindo alimentos fontes de serotonina: leite e iogurtes desnatados, queijo
branco, banana, pães integrais, frutas e mel.
Pratique atividade física: Escolha uma atividade física que lhe
dê prazer. As pessoas ativas têm uma melhor qualidade de vida e
também apresentam mais resistência a doenças.
Equilíbrio nas atividades: O ritmo da manhã costuma dar o ritmo do dia. Quem acorda sob estresse costuma viver sob estresse.
É bom cultivar uma rotina de horários e hábitos, desde que sejam
saudáveis!
E por últimos, tenha um sono tranqüilo: Quem dorme menos
do que o necessário tem menor vigor físico e envelhece mais precocemente. O sono repara as energias gastas durante o dia.
Portanto, Mexa-se!
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 24.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 26.06.2012.
Às nove horas do dia vinte e seis de junho de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
para, em sua sede, realizar a Vigésima Quarta Sessão Ordinária do corrente ano,
sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio
Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro
titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 22.ª Sessão Extraordinária, realizada em 21.06.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos:
I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime:
Recurso 1-0086/12 Benedito Pereira do Carmo, Recurso 1-0089/12 Cirineu Moreira.
II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva: DEFERIDO, por votação unânime: Recurso
1-0100/12 Antonio Carlos Barbosa de Souza; INDEFERIDO, por votação unânime:
Recurso 1-0106/12 Marciel Laurinda da Silva. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante
de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0099/12 Maximiano
Rabelo Salgado, Recurso 1-0105/12 Edmundo Simões dos Santos. IV – EXPEDIENTE: Ofício 030/12 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação. V – CETRAN: Recebimento dos Recursos:
1-0493/09 a 1-0495/09 Jarbas da Silva, 1-0918/10 e 1-0919/10 Maristela Quintino
Ribeiro julgados 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, 26 de Junho de 2012.

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
P O R T A R I A Nº 063 / 2012
Exonera Assessor Parlamentar II
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por
esta Portaria
RESOLVE:
Art 1º- Exonerar LIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA do emprego de ASSESSORA
PARLAMENTAR NÍVEL II, do quadro de pessoal de provimento em comissão da
Câmara de Pindamonhangaba, criado pela Lei nº 5.183 de 18 de abril de 2011, em
02 de julho de 2012.
Art 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 02 de julho de 2012.
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador Abdala Salomão Neto
1 º Vice-Presidente
Vereador Martim Cesar
2º Vice-Presidente
Vereador Janio Ardito Lerario
1° Secretário
Vereador Isael Domingues
2° Secretário
Publicada no DRH.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900
- Pindamonhangaba - SP
PABX (12) 3644-2250 rh@camarapinda.sp.gov.br http://www.camarapinda.sp.gov.br/

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

Esta é minha mãe

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

P O R T A R I A Nº 064 / 2012
Exonera Assessor Parlamentar I
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por
esta Portaria
RESOLVE:
Art 1º- Exonerar RUBENS HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA do emprego de
ASSESSOR PARLAMENTAR NÍVEL I, do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, criado pela Lei nº 5.183 de 18 de abril de
2011, em 02 de julho de 2012.
Art 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 02 de julho de 2012.
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador Abdala Salomão Neto
1 º Vice-Presidente
Vereador Martim Cesar
2º Vice-Presidente
Vereador Janio Ardito Lerario
1° Secretário
Vereador Isael Domingues
2° Secretário
Publicada no DRH.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900
- Pindamonhangaba - SP

PORTARIA GERAL Nº 3.876, DE 05 DE JULHO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, EXONERA, a pedido, a Sra. Magda Felix de Paiva Leme, do emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, a partir de 03 de julho de 2012.
¬
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 03
de julho de 2012.
Pindamonhangaba, 05 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 05 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Interno nº 19728/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL Nº 3.877, DE 05 DE JULHO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 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 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 disposições constantes da Legislação supra mencionada sob pena de responsabilidade funcional.
– Cinthia Marcondes Moreira Muniz
¬– Fernanda Helena Silva
– Lisa Maria Cortez Cavalheiro
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Pindamonhangaba, 05 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 29 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Processos Externos nºs 19446/2012, 19629/2012 e 19710/2012.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 202/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a SENHORA LUCIA A. A.
CONSTANTINO E OUTROS, responsável pelo imóvel situado a Rua Dr. Eloy Chaves – Alto do Tabau, inscrito no município sob a sigla NE11.14.09.074.00, para que
efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo
1º item I.
Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 203/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o SENHOR GABRIEL ANGELO DE ANDRADE, responsável pelo imóvel situado a Rua Juó Bananere – Alto do
Cardoso, inscrito no município sob a sigla SO11.12.13.013.00, para que efetue a
limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 204/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o GUTEMBERG PEREIRA RAMOS, responsável pelo imóvel situado a Rua Haildo de Oliveira Marques – Laerte
Assumpção, inscrito no município sob a sigla NE15.11.04.012.00, Lote 33, Quadra
K, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 205/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a EMPRESA ARAGUAIA CONSTR. BRASILEIRA DE ROD. S/A, responsável pelo imóvel situado a Rua Laudelino
Leite Sobrinho – Mantiqueira, inscrito no município sob a sigla NE35.12.05.024.00,
Lote 1014, Quadra 31, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07
dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela
Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 206/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o SENHOR PATRICK AYRIVIE
DE ASSUMPÇÃO, responsável pelo imóvel situado a Rua Amâncio Domingos Alves
– Laerte Assumpção, inscrito no município sob a sigla NE15.11.04.001.00, Lote 23,
Quadra K, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379
de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 207/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o SENHOR ROBERSON MARCELO LEAL CAMILO, responsável pelo imóvel situado a Rua Benedito Bicudo Siqueira – Laerte Assumpção, inscrito no município sob a sigla NE15.21.10,044.00
Lote 25, Quadra O, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias
a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 208/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o SENHOR MAICON TEÓFILO RUTTER, responsável pelo imóvel situado a Rua Benedito Marcelino da Silva
– Laerte Assumpção, inscrito no município sob a sigla NE15.07.06,017.00 Lote 11,
Quadra A, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379
de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

LICENÇA DA CETESB
TOTAL Lubrificantes do Brasil Ltda, torna publico que requereu na CETES a Renovação da Licença de Operações para Indústria de Lubrificantes, sito a Av. Tobias
Salgado, 45, Distrito Empresarial, Pindamonhangaba-SP”.
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CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
P O R T A R I A Nº 065/ 2012
Nomeia Assessor Parlamentar II
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por
esta Portaria
RESOLVE:
Art 1º – Nomear FLAVIA SALGADO CORREIA para o emprego de ASSESSORA
PARLAMENTAR NIVEL II do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, nos termos da Lei nº 5.183, de 18 de abril de 2011, a
partir do dia 03 de julho de 2012, com salário de R$ 2.407,82 (dois mil e quatrocentos
e sete reais e oitenta e dois centavos), devendo cumprir oito horas diárias de trabalho
de segunda a sexta-feira.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 02 de julho de 2012.
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador Abdala Salomão Neto
1 º Vice-Presidente
Vereador Martim Cesar
2º Vice-Presidente
Vereador Janio Ardito Lerario
1° Secretário
Vereador Isael Domingues
2° Secretário
Publicada no DRH.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900
- Pindamonhangaba - SP

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
P O R T A R I A Nº 066 / 2012
Exonera Assessor Parlamentar II
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por
esta Portaria
RESOLVE:
Art 1º- Exonerar DURIVAL DOS SANTOS JÚNIOR do emprego de ASSESSOR
PARLAMENTAR NÍVEL II, do quadro de pessoal de provimento em comissão da
Câmara de Pindamonhangaba, criado pela Lei nº 5.183 de 18 de abril de 2011, em
03 de julho de 2012.
Art 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 02 de julho de 2012
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador Abdala Salomão Neto
1 º Vice-Presidente
Vereador Martim Cesar
2º Vice-Presidente
Vereador Janio Ardito Lerario
1° Secretário
Vereador Isael Domingues
2° Secretário
Publicada no DRH.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900
- Pindamonhangaba - SP

DECRETO Nº. 4.865, DE 28 DE JUNHO DE 2012.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
REGINALDO FABIANO DE JESUS, de nacionalidade brasileira,
profissão montador de ferramentas, estado civil solteiro, de 33 anos
de idade, nascido em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 13 de
julho de 1978, residente e domiciliado Rua Irene de Oliveira nº 310,
fundos, bairro das Campinas, nesta cidade, filho de CLAUDIONOR
SILVA DE JESUS e MARIA DA PENHA DE JESUS.
CRISTIANA APARECIDA DE GODOY, de nacionalidade brasileira,
profissão do lar, estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 26 de dezembro
de 1984, residente e domiciliada Rua Irene de Oliveira nº 310, fundos, bairro das Campinas, nesta cidade, filha de DOMINGOS REIS
DE GODOY e MARIA BENEDITA DE GODOY. 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, 3 de julho de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ CESARIO DOS SANTOS FILHO, de nacionalidade brasileira,
profissão funcionário público, estado civil solteiro, de 42 anos de
idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia
19 de outubro de 1969, residente e domiciliado Rua Dr. Eugênio
Fortes Coelho nº 157, Bosque da Princesa, nesta cidade, filho
de LUIZ CESARIO DOS SANTOS e PUREZA RODRIGUES DOS
SANTOS.
GIOVANA MARCONDES DE MELLO, de nacionalidade brasileira, profissão comerciária, estado civil solteira, de 38 anos de idade,
nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 22 de
agosto de 1973, residente e domiciliada Rua Félix Samahá nº
99, Santana, nesta cidade, filha de BENEDICTO DE MELLO e
NAIR MARCONDES DE MELLO. 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, 5 de julho de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCOS ISSAMU ANDO, de nacionalidade brasileira, profissão
engenheiro eletricista, estado civil divorciado, de 52 anos de idade,
nascido em Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, no dia 5 de
dezembro de 1959, residente e domiciliado Rua José Luiz Marcondes nº 186, Mombaça, nesta cidade, filho de HARUO ANDO e
KIMIA ANDO.
LUCIANE RIBEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 3 de abril
de 1980, residente e domiciliada Rua José Luiz Marcondes nº 186,
Mombaça, nesta cidade, filha de JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS
e MARIA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 5 de julho de 2012.

Retifica o Decreto nº 4.810, de 09 de março de 2012, que declara de utilidade pública, área de
terreno urbano para construção de um Anel Viário no Município.
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 e 10 do Decreto Federal nº.
3.365, de 21 de junho de 1941,
D E C R E T A :Art.1º. Retifica a área descrita no art. 1º do Decreto nº 4.810, de 09 de março de 2012, de
propriedade de Maria Célia dos Santos Braga e Luiz Fernando de Carvalho Braga, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
“ÁREA DESMEMBRADA “2” da ÁREA “A” DA FAZENDA CAMPO GRANDE, situado nesta cidade no bairro da Água Preta, com as seguintes medidas e confrontantes: tem inicio no ponto
A01A, situado no lado direito da Avenida Professor Manoel César Ribeiro no sentido da Rodovia
Presidente Dutra – Centro e distante 115,40m (cento e quinze metros e quarenta centímetros) do
ponto A01, originário da matricula nº 40428 e a 129,60m (cento e vinte e nove metros e sessenta
centímetros), do eixo da ponte sobre o Ribeirão do Curtume; do ponto A01A, segue com rumo
71º53’39” NE uma distância de 23,00m (vinte e três metros) até o ponto A01B, sendo a ligação
do ponto A01A ao ponto A01B uma curva com raio externo a área de 52,04m (cinqüenta e dois
metros e quatro centímetros), desenvolvimento de 23,20m (vinte e três metros e vinte centímetros) e ângulo central de 25º32’31”; deste ponto segue com rumo 43º47’32” NE uma distância
de 210,15m (duzentos e dez metros e quinze centímetros) até o ponto A01C; deste ponto segue
com rumo 67º00’25” NE uma distância de 132,41m (cento e trinta e dois metros e quarenta e
um centímetros) até o ponto A01D, sendo a ligação do ponto A01C ao ponto A01D uma curva
com raio interno a área de 177,90m (cento e setenta e sete metros e noventa centímetros),
desenvolvimento de 135,67m (cento e trinta e cinco metros e sessenta e sete centímetros) e
ângulo central de 43º41’46”; deste ponto segue com rumo 89º48’27”SE uma distância de 96,74m
(noventa e seis metros e setenta e quatro centímetros) até o ponto A01E; deste ponto segue
com rumo 51º35’03” NE uma distância de 93,80m (noventa e três metros e oitenta centímetros)
até o ponto A01F, sendo a ligação do ponto A01E ao ponto A01F uma curva com raio externo
a área de 72,53m (setenta e dois metros e cinqüenta e três centímetros), desenvolvimento de
102,00m (cento e dois metros) e ângulo central de 80º34’33”; deste ponto segue com rumo
12º28’32” NE uma distância de 82,07m (oitenta e dois metros e sete centímetros) até o ponto
A01G; confrontando do ponto A01A ao ponto A01G com a Área Desmembrada “1” da Área “A”
da Fazenda Campo Grande, do ponto A01G segue com rumo 80º30’06”SE uma distância de
31,02m (trinta e um metros e dois centímetros) até o ponto A01H, confrontando com a faixa
de domínio do leito da Estrada de Ferro Central do Brasil , sem registro; do ponto “A01H” segue com rumo 12º28’32”SW, uma distância de 83,63m (oitenta e três metros e sessenta e três
centímetros) até o ponto “A01I”; deste ponto segue com rumo 13º44’18”SE, uma distância de
70,00m (setenta metros) até o ponto “A01J”; deste ponto segue com rumo 38º45’42”SW, uma
distância de 33,65m (trinta e três metros e sessenta e cinco centímetros) até o ponto “A01K”;
deste ponto segue com rumo 72º33’18”NW, uma distância de 62,20m (sessenta e dois metros
e vinte centímetros) até o ponto “A01L”; deste ponto segue com rumo 80º06’23”SW, uma distância de 40,94m (quarenta metros e noventa e quatro centímetros) até o ponto “A01M”, sendo
a ligação do ponto “A01L” ao ponto “A01M”, uma curva com raio interno a área de 103,51m
(cento e três metros e cinqüenta e um centímetros), desenvolvimento de 41,22m (quarenta e um
metros e vinte e dois centímetros) e ângulo central de 22º48’51”; deste ponto segue com rumo
89º48’27”NW, uma distância de 96,48m (noventa e seis metros e quarenta e oito centímetros)
até o ponto “A01N”; deste ponto segue com rumo 67º00’37”SW, uma distância de 108,00m
(cento e oito metros) até o ponto “A01O”; sendo a ligação do ponto “A01N” ao ponto “A010”,
uma curva com raio externo a área de 146,92m (cento e quarenta e seis metros e noventa e dois
centímetros), desenvolvimento de 110,65m (cento e dez metros e sessenta e cinco centímetros)
e ângulo central de 43º08’58”; deste ponto segue com rumo 43º47”32”SW, uma distância de
210,15m (duzentos e dez metros e quinze centímetros) até o ponto “A01P”; deste ponto segue
com rumo 14º35’05”SW, uma distância de 22,13m (vinte e dois metros e treze centímetros) até o
ponto “A01Q”, sendo a ligação do ponto “A01P” ao ponto “A01Q”, uma curva com raio externo a
área de 22,68m (vinte e dois metros e sessenta e oito centímetros), desenvolvimento de 23,12m
(vinte e três metros e doze centímetros) e ângulo central de 58º23’53”, confrontando do ponto
“A01H” ao ponto “A01Q” com a Área Remanescente da Área “A” da Fazenda Campo Grande;
deste ponto segue com rumo 47º16’13”NW, uma distância de 52,62m (cinqüenta e dois metros
e sessenta e dois centímetros) até o ponto inicial “A01A”, confrontando com a Avenida Professor
Manoel César Ribeiro; encerrando uma área de 23.396,19m² (vinte e três mil trezentos e noventa e seis metros quadrados e dezenove decímetros quadrados).”
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 28 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 28 de junho de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Processo PMP/SAJ nº 883/99 – Memo nº 50/2012-DAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
P O R T A R I A Nº 067 / 2012
Exonera Assessor Parlamentar III
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por
esta Portaria
RESOLVE:
Art 1º- Exonerar JOSÉ CARLOS DE SOUZA do emprego de ASSESSOR
PARLAMENTAR NÍVEL III, do quadro de pessoal de provimento em comissão da
Câmara de Pindamonhangaba, criado pela Lei nº 5.183 de 18 de abril de 2011, em
03 de julho de 2012.
Art 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 02 de julho de 2012.
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador Abdala Salomão Neto
1 º Vice-Presidente
Vereador Martim Cesar
2º Vice-Presidente
Vereador Janio Ardito Lerario
1° Secretário
Vereador Isael Domingues
2° Secretário
Publicada no DRH.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900
- Pindamonhangaba - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
CONVOCAÇÃO

Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade/curso técnico conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 16/07/2012 às 14:00 horas
FISCAL SANITÁRIO
6º FABIANA MARIA CINTRA DE SOUZA
AVENIDA ALBUQUERQUE LINS, 545 - CENTRO
PINDAMONHANGABA - SP
CEP 12410-030
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA A 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDAMONHANGABA - 2012
Ficam os (as) Srs. (as) Conselheiros (as) titulares e respectivos suplentes do CMAS – Conselho
Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem na 7ª reunião Ordinária de 2012,
a realizar - se:
Dia: 		
11/07/2012
Horário: 17h00
Local:
CRAS Centro
PAUTA:
•
INFORMES
•
LEITURA DE ATAS
•
RETIFICAÇÃO DE VALORES DO DEMONSTRATIVO MDS 2010
•
TELECONFERÊNCIAS MDS
•
OUTROS ASSUNTOS
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: cmaspinda@gmail.com
ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br
“A PARTICIPAÇÃO DE TODOS É IMPRENSCINDÍVEL PARA
A EFETIVAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL”
Maria Conceição Bispo - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 4.869, DE 03 DE JULHO DE 2012
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 5.414, de 03 de julho de 2012,
D E C R ETA
Art. 1º.
Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no
valor de R$ 1.330.000,00 (Um milhão trezentos e trinta mil reais), no Departamento Pedagógico/ Serv. Atend. Criança - Creches, na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao termo
de compromisso PAC nº. 200858/2011 firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação FNDE, para construção de uma creche no Residencial Liberdade. A classificação
orçamentária será:
12.00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.33
Departamento Pedagógico / Serv. Atend. Criança - Creches
1 007			
Constr. Manutenção de Creches
12 365 0016.5
4.4.90.51 – Obras e Instalações
R$ 1.330.000,00
Art. 2º.
O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE .
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 4.870, DE 03 DE JULHO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 5.415, de 03 de julho de 2012:
D E C R ETA
Art. 1º.
Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial
no valor de R$490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), no Departamento Pedagógico/
Ensino Fundamental, na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao contrato de repasse
nº. 201121/2011, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, para
construção de quadra esportiva escolar coberta no Loteamento Mantiqueira. A classificação orçamentária será:
12.00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.31
Departamento Pedagógico / Ensino Fundamental
1 005		
Prédios Escolares e Áreas de Lazer
12 361 0018.5
4.4.90.51 – Obras e Instalações
R$ 490.000,00
Art. 2º.
O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE.
Art. 3º.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

Prefeito Municipal de Pindamonhangaba
DECRETO Nº 4.867, DE 03 DE JULHO DE 2012
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 5.412, de 03 de julho de 2012,
D E C R ETA
Art. 1º.
Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial
no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), no Departamento Pedagógico/ Ensino Fundamental,
na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao contrato de repasse nº. 0336168-28/2010,
firmado com o Ministério do Esporte, para construção de quadra poliesportiva nas dependências
da Remefi do Residencial Liberdade. A classificação orçamentária será:
12.00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.31
Departamento Pedagógico / Ensino Fundamental
1 005			
Prédios Escolares e Áreas de Lazer
12 361 0018.5
4.4.90.51 – Obras e Instalações
R$ 100.000,00
Art. 2º.
O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pelo
Ministério do Esporte.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

Prefeito Municipal de Pindamonhangaba
DECRETO Nº 4.868, DE 03 DE JULHO DE 2012
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 5.413, de 03 de julho de 2012,
D E C R ETA
Art. 1º.
Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar
no valor de R$ 2.410.000,00 (dois milhões, quatrocentos e dez mil reais), na Secretaria de
Obras e Serviços, em função do superávit financeiro apurado em 2011 e de adequações de
investimentos neste exercício, a saber:
08.00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
		
08.20
Departamento de Obras e Viação
1028
Pavimentação de Vias Urbanas
		
15.451.0007.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (177)R$
2.410.000,00
Art. 2º.
O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011, de acordo com o
artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou
2011 com o valor de R$ 100.808.109,15 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o
valor de R$ 34.901.992,11, resultando o Superávit no valor de R$ 65.906.117,04.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 4.871, DE 03 DE JULHO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos termo da Lei nº 5.417, de 03 de julho de 2012,
D E C R ETA
Art. 1º.
Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar
no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), na Secretaria de Juventude, Esporte
e Lazer, em função do superávit financeiro apurado em 2011 e de adequações de investimentos
neste exercício, a saber:
13.00
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
13.10
Gabinete do Secretário 		
2004
Manut. da Administração de Órgãos Afins		
27.812.2004.1
3.3.90.39 – Outros Serv.de Terceiros – P.Jurídica (536) R$ 350.000,00
Art. 2º.
O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011, de acordo com o
artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou
2011 com o valor de R$ 100.808.109,15 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o
valor de R$ 34.901.992,11, resultando o Superávit no valor de R$ 65.906.117,04.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

Prefeito Municipal de Pindamonhangaba

LEI N.º 5.418, DE 03 DE JULHO DE 2012
Dispõe sobre a doação de área para a sociedade empresarial ZODIAC PRODUTOS FARMACÊUTICOS SA, e dá outras providências.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a doar à ZODIAC PRODUTOS FARMACÊUTICOS SA, uma gleba de terra com área da Quadra “A”, lote 01, do Loteamento Industrial
Água Preta, na Avenida Arthur dos Santos (Antiga Avenida 01), conforme descrições a seguir:
“LOTE 01- Mede de frente para a Avenida Arthur dos Santos (Antiga Avenida 01), 24,83 m, em
linha reta; mais 77,41m em linha curva de raio de 133,70m, mais 3,59m em linha reta; do lado
direito de quem da referida Avenida o terreno olha, mede 167,04m, confrontando com a propriedade de Zodiac Produtos Farmacêuticos S/A, com ângulo interno 85º06’51; do lado esquerdo
mede 155,13m, confrontando com o lote 2, com ângulo interno de 111°03’36” e nos fundos mede
54,78m, com ângulo interno à direita de 117º00’00” e à esquerda de 80º00’00” confrontando com
a propriedade da família Yassuda, encerrando a área de 12.667,57m².”
Parágrafo único. As áreas de terreno descritas no caput serão doadas com o objetivo único de
ampliação das instalações da ZODIAC PRODUTOS FARMACÊUTICOS SA.
Art. 2º. A Empresa donatária obriga-se a dar início às obras de implantação em 06 (seis) meses,
a partir da outorga da escritura, e a concluir a instalação no prazo estabelecido no cronograma
físico-financeiro de obras, sob pena de assim não procedendo, reverter a área doada ao patrimônio municipal, independentemente de indenização a qualquer título ou de qualquer providência
judicial ou extrajudicial.
Parágrafo único: A área a ser construída será de 1.300,00 m² (mil e trezentos metros quadrados), conforme cronograma apresentado.
Art.3º. Paralisadas as atividades da empresa por 06 (seis) meses, consecutivos ou não, reverterá a área doada ao patrimônio municipal, independentemente de indenização a qualquer título
ou de qualquer providência judicial ou extra-judicial.
Art.4º. Da escritura de doação deverá constar cópia integral desta Lei, sendo que a doação far-se-á de
acordo com o que preceitua a Lei nº 5.344, de 13 de março de 2012, e seus respectivos regulamentos.
Art.5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Muncipal
Alvaro Staut Neto - Secretário de Desenvolvimento Econômico
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 98/2012

LEI Nº 5.412, DE 03 DE JULHO DE 2012
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da
Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), no Departamento Pedagógico/ Ensino Fundamental, na Secretaria de Educação e Cultura, referente ao
contrato de repasse nº. 0336168-28/2010, firmado com o Ministério do Esporte, para construção
de quadra poliesportiva nas dependências da Remefi do Residencial Liberdade. A classificação
orçamentária será:
12.00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.31
Departamento Pedagógico / Ensino Fundamental
1 005			
Prédios Escolares e Áreas de Lazer
12 361 0018.5
4.4.90.51 – Obras e Instalações
R$ 100.000,00
Art. 2º.
O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pelo
Ministério do Esporte.
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 89/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

LEI Nº 5.413, DE 03 DE JULHO DE 2012
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da
Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de
R$ 2.410.000,00 (dois milhões, quatrocentos e dez mil reais), na Secretaria de Obras e Serviços, em função do superávit
financeiro apurado em 2011 e de adequações de investimentos neste exercício, a saber:
08.00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
08.20
Departamento de Obras e Viação		
1028		
Pavimentação de Vias Urbanas		
15.451.0007.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (177) R$
2.410.000,00
Art. 2º.
O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011, de acordo com o
artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou
2011 com o valor de R$ 100.808.109,15 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o
valor de R$ 34.901.992,11, resultando o Superávit no valor de R$ 65.906.117,04.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 99/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

LEI Nº 5.414, DE 03 DE JULHO DE 2012
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da
Art. 1º.
Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 1.330.000,00 (Um milhão trezentos
e trinta mil reais), no Departamento Pedagógico/ Serv. Atend. Criança - Creches, na Secretaria
de Educação e Cultura, referente ao termo de compromisso PAC nº. 200858/2011 firmado com
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, para construção de uma creche no
Residencial Liberdade. A classificação orçamentária será:
12.00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.33
Departamento Pedagógico / Serv. Atend. Criança - Creches
1 007			
Constr. Manutenção de Creches
12 365 0016.5
4.4.90.51 – Obras e Instalações
R$ 1.330.000,00
Art. 2º.
O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE .
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

LEI Nº 5.415, DE 03 DE JULHO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da
Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$490.000,00 (quatrocentos e noventa
mil reais), no Departamento Pedagógico/ Ensino Fundamental, na Secretaria de Educação e
Cultura, referente ao contrato de repasse nº. 201121/2011, firmado com o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação FNDE, para construção de quadra esportiva escolar coberta no
Loteamento Mantiqueira. A classificação orçamentária será:
12.00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.31
Departamento Pedagógico / Ensino Fundamental
1 005			
Prédios Escolares e Áreas de Lazer
12 361 0018.5
4.4.90.51 – Obras e Instalações
R$ 490.000,00
Art. 2º.
O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE.
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 101/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

LEI Nº 5.417, DE 03 DE JULHO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da
Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de
R$ 350.000,00 (trezentos
e cinquenta mil reais), na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, em função do superávit
financeiro apurado em 2011 e de adequações de investimentos neste exercício, a saber:
13.00
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
13.10
Gabinete do Secretário 		
2004
Manut. da Administração de Órgãos Afins		
27.812.2004.1
3.3.90.39 – Outros Serv.de Terceiros – P.Jurídica (536) R$ 350.000,00
Art. 2º.
O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011, de acordo com o
artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou
2011 com o valor de R$ 100.808.109,15 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o
valor de R$ 34.901.992,11, resultando o Superávit no valor de R$ 65.906.117,04.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 103/2012

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 6 de julho de 2012

EDITAL PARA CITAÇÃO DE OTTONI LUIS CARDOSO DOS SANTOS
COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1418/2009 QUE LHE MOVE
O MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), OTTONI LUIS CARDOSO DOS SANTOS,
com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da
SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, processo nº 1418/2009, que lhe move a MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 19/11/2009, conforme
petição inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão de dívida ativa 00012054.Deu-se
á causa o valor de R$ 298,63 em 13/10/2009. Pelo presente edital fica o
executado (s), OTTONI LUIS CARDOSO DOS SANTOS, devidamente
CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo
da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento
de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao
conhecimento do executado que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, aos 4 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE BENEDITO DE JESUS COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1218/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), BENEDITO DE JESUS, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo
Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº
1218/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 04/11/2010, conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade
da certidão de dívida ativa 01340403015000.Deu-se á causa o valor de R$
893,06 em 25/10/2010. Pelo presente edital fica o executado (s), BENEDITO DE JESUS, devidamente CITADO para todos os atos e termos da
ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco)
dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de
que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias,
a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executada que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 4 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE ARTUR MAGALHÃES PINTO COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 2888/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), ARTUR MAGALHÃES PINTO, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor
de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL,
processo nº 2888/2007, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 05/03/2004, conforme petição inicial, referente a valores de IPTU, na conformidade da
certidão de dívida ativa NE16091103802.Deu-se á causa o valor de R$
446,70 em 27/01/2004. Pelo presente edital fica o executado (s), ARTUR
MAGALHÃES PINTO, devidamente CITADO para todos os atos e termos
da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e
advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30
(trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e
que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos,
presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executada que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que
será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos
4 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE RUBENS DE PAULA COM PRAZO
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1238/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), JOSE RUBENS DE PAULA, com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo
Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº
1238/2007, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 29/11/2001, conforme petição inicial, referente a valores de ASFALTO, na conformidade da certidão
de dívida ativa SO22141101800.Deu-se á causa o valor de R$ 454,81
em 13/09/2001. Pelo presente edital fica o executado (s), JOSE RUBENS
DE PAULA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida
de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias,
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que
o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a
contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executada que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 4 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE IND.PAPEL DE PINDAMONHANGABA
COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 3387/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), IND.PAPEL DE PINDAMONHANGABA,
com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 3387/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 17/11/2010,
conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL,
na conformidade da certidão de dívida ativa 01111303001007.Deu-se á
causa o valor de R$ 835,22 em 25/10/2010. Pelo presente edital fica o
executado (s), IND.PAPEL DE PINDAMONHANGABA, devidamente CITADA para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da
petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento
do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de
eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora
a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao
conhecimento do executada que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, aos 4 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE GUILHERME JOSE GAMA PESTANA COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 5369/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), GUILHERME JOSE GAMA PESTANA, com
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor
de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL,
processo nº 5369/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 25/11/2010, conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade da certidão de dívida ativa 03110911080000.Deu-se á causa o
valor de R$ 956,72 em 08/11/2010. Pelo presente edital fica o executado
(s), GUILHERME JOSE GAMA PESTANA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial
supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora
é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos
autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores
termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente,
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do

executado que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital
que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos
19 de junho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE PINDA COMERCIO DE UTILIDADES E
PRESENTES LTDA ME COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS
AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 13418/2007
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), PINDA COMERCIO DE UTILIDADES E
PRESENTES LTDA ME, com endereço incerto e não sabido, que por
este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de
Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 13418/2007, que lhe move a
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta
serventia em 07/11/2006, redistribuída em 18/07/2007, conforme petição
inicial, referente a valores de ALVARA/TAXAS E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão de dívida ativa 00012732.
Deu-se á causa o valor de R$ 644,78 em 19/10/2006. Pelo presente edital
fica o executado (s), PINDA COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA ME, devidamente CITADA para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida
de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias,
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que
o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a
contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executada que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 19 de junho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE ROBERTO BARBOSA DE CASTRO COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 5458/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), ROBERTO BARBOSA DE CASTRO, com
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor
de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL,
processo nº 5458/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 25/11/2010,
conforme petição inicial, referente a valores de PARCELAMENTO IPTU,
na conformidade da certidão de dívida ativa 03110602023001.Deu-se á
causa o valor de R$ 5.161,36 em 08/11/2010. Pelo presente edital fica o
executado (s), ROBERTO BARBOSA DE CASTRO, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da
petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento
do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de
eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora
a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado que não poderá alegar ignorância, expediu-se o
presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, aos 19 de junho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE NINCK & SOUZA ESCAPAMENTOS LTDA
ME COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 7559/2010 QUE LHE MOVE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), NINCK & SOUZA ESCAPAMENTOS LTDA
ME, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório
da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 7559/2010, que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em
07/12/2010, conforme petição inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO/ ISSQN, na conformidade da certidão de dívida ativa 00010120.Deu-se á causa o valor de R$ 2.625,03 em 23/11/10.
Pelo presente edital fica o executado (s), NINCK & SOUZA ESCAPAMENTOS LTDA ME, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida
de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias,
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que
o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a
contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 19 de junho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE ELIESITA FRANCISCA DA CUNHA ME
COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 7568/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), ELIESITA FRANCISCA DA CUNHA ME, com
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor
de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL,
processo nº 7568/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 07/12/2010, conforme petição inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão de dívida ativa 00010314.Deu-se
á causa o valor de R$ 1.345,77 em 23/11/10. Pelo presente edital fica o
executado (s), ELIESITA FRANCISCA DA CUNHA ME, devidamente CITADA para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da
petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento
do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de
eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora
a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executada que não poderá alegar ignorância, expediu-se o
presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, aos 19 de junho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE ANA MARIA DOS SANTOS COM PRAZO
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 8397/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), ANA MARIA DOS SANTOS, com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo
Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº
8397/2007, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 27/11/2006, conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade
da certidão de dívida ativa 0116130901500.Deu-se á causa o valor de R$
738,63 em 20/10/2006. Pelo presente edital fica o executado (s), ANA MARIA DOS SANTOS, devidamente CITADA para todos os atos e termos da
ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco)
dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de
que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias,
a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executada que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 4 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE ELIAS FARAH COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS
SOB Nº 667/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), ELIAS FARAH, com endereço incerto e não
sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 667/2010,
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA,
distribuída a esta serventia em 15/10/2010, conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade da certidão de
dívida ativa 02111506040000.Deu-se á causa o valor de R$ 644,27 em

15/09/2010. Pelo presente edital fica o executado (s), ELIAS FARAH, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme
resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para
pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia
da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação
da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á
os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos
articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que
chegue ao conhecimento do executado que não poderá alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 4 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE OSWALDO MARCONDES AZEREDO COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 2617/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), OSWALDO MARCONDES AZEREDO, com
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor
de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL,
processo nº 2617/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 12/11/2010, conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade da certidão de dívida ativa 01160909033000.Deu-se á causa o
valor de R$ 884,83 em 25/10/10. Pelo presente edital fica o executado (s),
OSWALDO MARCONDES AZEREDO, devidamente CITADO para todos
os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando
ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora
é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos
autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores
termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente,
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do
executado que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital
que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos
4 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARCIO APARECIDO GARCIA PINDA ME
COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 9777/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), MARCIO APARECIDO GARCIA PINDA ME,
com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 9777/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 13/12/2010,
conforme petição inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão de dívida ativa 00009682.
Deu-se á causa o valor de R$ 1.922,49 em 23/11/2010. Pelo presente edital fica o executado (s), MARCIO APARECIDO GARCIA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da
petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento
do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de
eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora
a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado que não poderá alegar ignorância, expediu-se o
presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, aos 4 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE PAULO CESAR RAMOS COM PRAZO DE
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 13317/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), PAULO CESAR RAMOS, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo
Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº
13317/2007, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 07/11/2006, conforme petição inicial, referente a valores de ALVARA/TAXAS, na conformidade da
certidão de dívida ativa 00012146.Deu-se á causa o valor de R$ 714,16
em 19/10/2006. Pelo presente edital fica o executado (s), PAULO CESAR
RAMOS, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de
que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias,
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que
o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a
contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 4 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARIA MOREIRA COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 6698/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), MARIA MOREIRA, com endereço incerto e
não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº
6698/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 30/11/2010, conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade
da certidão de dívida ativa 04111503023001.Deu-se á causa o valor de R$
1.015,48 em 18/11/10. Pelo presente edital fica o executado (s), MARIA
MOREIRA, devidamente CITADA para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida
de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias,
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que
o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a
contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executada que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 4 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE FRANCISCO SEBASTIÃO PEREIRA COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 7208/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), FRANCISCO SEBASTIÃO PEREIRA, com
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor
de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL,
processo nº 7208/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 02/12/2010, conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade da certidão de dívida ativa 04110708011002.Deu-se á causa o
valor de R$ 869,17 em 18/11/10. Pelo presente edital fica o executado (s),
FRANCISCO SEBASTIÃO PEREIRA, devidamente CITADO para todos
os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando
ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora
é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos
autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores
termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente,
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do
executado que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital
que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos
4 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE PAULO CESAR LEITE COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 4477/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), PAULO CESAR LEITE, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo

19

Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº
4477/2007, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 27/11/2006, conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade
da certidão de dívida ativa 0115120603300.Deu-se á causa o valor de R$
826,82 em 20/10/2006. Pelo presente edital fica o executado (s), PAULO CESAR LEITE, devidamente CITADO para todos os atos e termos
da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e
advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30
(trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e
que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos,
presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que
será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos
4 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE GERALDO GOMES DE ANDRADE COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 4799/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), GERALDO GOMES DE ANDRADE, com
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 4799/2007, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 28/11/2006,
conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na
conformidade da certidão de dívida ativa 03120605020000.Deu-se á causa o valor de R$ 1.327,75 em 27/10/2006. Pelo presente edital fica o
executado (s), GERALDO GOMES DE ANDRADE, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da
petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento
do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de
eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora
a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em
seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao
conhecimento do executado que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, aos 4 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE AGENOR FERREIRA COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1697/2009 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), AGENOR FERREIRA, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo
Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo
nº 1697/2009, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 11/12/2009, conforme
petição inicial, referente a valores de PARCELAMENTO IPTU, na conformidade da certidão de dívida ativa 03120605005000.Deu-se á causa
o valor de R$ 3.032,37 em 30/11/2009. Pelo presente edital fica o executado (s), AGENOR FERREIRA, devidamente CITADO para todos os
atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra
transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado
é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando
ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora
é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos
autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores
termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente,
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento
do executado que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, aos 4 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE ANA ELISA DE AZEVEDO CESAR CARVALHAES COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 9368/2010 QUE LHE
MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO
SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), ANA ELISA DE AZEVEDO CESAR CARVALHAES, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório
da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 9368/2010, que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em
10/12/2010, conforme petição inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão de dívida ativa
00006534.Deu-se á causa o valor de R$ 1.041,25 em 23/11/10. Pelo presente edital fica o executado (s), ANA ELISA DE AZEVEDO CESAR CARVALHAES, devidamente CITADA para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida
de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias,
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o
prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo,
prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 4 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE OTTONI LUIS CARDOSO DOS SANTOS
COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1418/2009 QUE LHE MOVE
O MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), OTTONI LUIS CARDOSO DOS SANTOS,
com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da
SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, processo nº 1418/2009, que lhe move a MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 19/11/2009, conforme
petição inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão de dívida ativa 00012054.Deu-se
á causa o valor de R$ 298,63 em 13/10/2009. Pelo presente edital fica o
executado (s), OTTONI LUIS CARDOSO DOS SANTOS, devidamente
CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo
da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da
publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação
da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á
os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos
articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que
chegue ao conhecimento do executado que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma
da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 4 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE BENEDITO DE JESUS COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1218/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), BENEDITO DE JESUS, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo
Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº
1218/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 04/11/2010, conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade
da certidão de dívida ativa 01340403015000.Deu-se á causa o valor de
R$ 893,06 em 25/10/2010. Pelo presente edital fica o executado (s), BENEDITO DE JESUS, devidamente CITADO para todos os atos e termos
da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e
advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30
(trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e
que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos,
presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executada que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que
será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos
4 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
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Tribuna do Norte

ClassificadosTN
Pindamonhangaba, sexta-feira, 6 de julho 2012

VENDER - ALUGAR - COMPRAR - TROCAR - EMPREGOS

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

AJUDANTE DE
ELETRICISTA (com
curso na área de
elétrica)
ARMADOR DE
FERRAGENS
ASSISTENTE
CONTÁBIL
ARTE-FINALISTA
ATENDENTE DE
FARMACIA
AUXILIAR DE
ENFERMAGEM
CABELEIREIRO
CARPINTEIRO DE
OBRAS
CONSULTOR DE
VENDAS
CORRETOR DE
IMOVEIS
COSTUREIRA
(Máquina Industrial
Overloque e Reta,
Exp c/ enxoval e
roupas de bebê)

ELETRICISTA DE
MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
ENCANADOR
ENCARREGADO
DE OBRAS
ESTETICISTA
MANICURE
MECÂNICO DE
MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
MECÂNICO DE
MOTOR DIESEL
OPERADOR DE
IMPRESSORA
FLEXOGRÁFICA
OPERADOR DE
MAQUINA NA
FABRICAÇÃO DE
BLOCOS
PEDREIRO
SERVENTE DE
OBRAS
TÉCNICO EM
INFORMÁTICA

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

SERVIÇOS
Fazemos Limpeza
em caixas d’água.
Tel 8213-3965
Procura-se, emprego
como acompanhante de
idoso no período noturno.Tel 9205-5501
DIVERSOS
Balcão e paneleiro
Itatiaia, novo, R$300,
Tel 3643-1152 ou 91677277
Banheira hidromassagem, com bomba, usada, R$ 450. Tel 36488395 ou 9790-7954
Bicicleta Poty, média, pink, 21 marchas, cetinha, R$130.
Tel 3645-6305
Caiaque de fibra, remo
de alumínio, colete salva vidas. Tel 3643-1250
ou 9124-5064
Cabo de aço, 80 m, 1/2
polegada; 12 blocos de
vidro, 20 x 20 , novos. Tel
9115-9942
Cama de solteiro, tubular, R$ 70. Tel 8839-7211
Cama de solteiro,
ótimo estado de conservação; vitraux de
alumínio anodizado c/
vidro, 60 x 60, novo. Tel
9115-9942
Cama de solteiro, madeira maciça, R$ 100;
Colchão de mola, R$ 50
e mesa p/ computador,
R$ 80. Tel 3642-4094
Carrinho berço Love,
azul e cinza, seminovo,
R$ 150. Tel 9757-6730
Carrinho de bebê, Galzerano, em ótimo estado de conservação, R$
150,00. Tel 3522-4589
Celular samsung chat
335, seminovo, acesso
a internet. Tel 8839-7211
Climatizador, Consul,
novo, R$ 399 vendo por
R$ 250. Tel 3522-9582
ou 9114-3566
Conjunto de máquinas
e ferramentas para retíficas, broqueadora de
cilindro, mandriladora de

carcaças do motor VW,
com bolacha completa e
cavalete. Tel 3642-2524
ou 8179-6967Computador,
Processador
AMD Phenom X4, placa mãe Asus, 2 Gb memória, HD 500 Gb. Tel
9104-4537
Computador com impressora Multifuncional, em bom estado de
conservação Tel 81377896 / 9229-7965 ou
3522-1028
Exaustor Continental
“Massimo”, seminovo. Tel 3643-1250
Refrigerador, Consul,
degelo seco, 110V, branco, R$ 400; pia + gabinete, branco, R$150; mesa
+ 4 lugares, R$120; impressora fiscal térmica,
Daruma FS700 c/ serrilha preta, R$ 1.100. Tel
8877-4220 ou 9110-6706
Fogão, novo, inox, 4
bocas, electolux, Tel
8839-7211
Geladeira Consul, seminova, R$ 300. Tel
3643-1152 ou 91677277
Geladeira, balcão expositor, estufa para salgados, bicicletas, arquivo de aço, camas. Tel
8213-3965
Guarda-roupa mogno, solteiro ; rack, R$
250. Tel 3522-4589
Guarda-roupas,
R$
300. Tel 8814-6514
Jaqueta de Couro,
preto, feminino,
tamanho M, R$ 50. Tel
3642-3740
Jogo de sofá 2 e 3 lugares, seminovo, R$
250. Tel 3523-3521 ou
9114-3560
Máquina
de
lavar
roupas, Eletrolux 7 kl,
R$400 e lavadora enxuta,
R$100. Tel 9139-2671.
Mesa de som Oneal,
com 8 canais, seminova; video cassete Hi-Fi
MTS Stereo 4 cabeça

Sharp. Tel 3642-2427
Moto elétrica infantil.
Tel 9115-8884
Playstation 2 Sony,
novo, 2 controles, cartão memória e na garantia. Tel 3645-3119
ou 9168-7195
Pia de cozinha, usada, cuba de inox, 2 metros. Tel 3643-1250
Porta de aço de 3 x
3m, bom estado de
conservação, R$ 600.
Tel 9115-9942
Refrigerador; freezer
Eletrolux, bom estado
de conservação, R$
550,00. Tel 3648-4890
ou 9771-6431
Suporte para teto de
carro p/ bicicleta; suporte de engate para Uno;
Tel 9115-9942
Smartphone HTC, câmera 5 Mg, novo, andrad 2.2. Tel 3645-7567
Teclado Mod PSR
510, Yamaha, efeito
Ecohotronic Staner. Tel
3642-2427
Título Ferroviária. Tel
9105-0366
Topia, desempenadeira, furadeira de
bancada,
lixadeira de bancada. Tel
9710-9774
TV Phillips, nova, R$
380; ventilador Arno,
novo, R$ 80; sofa 3 e
2 lugares, seminovo,
R$250. Tel 9114-3566
ou 3522-3521
Tv Philips, 21 polegadas, tela plana, seminova. Tel 9110-1180
Ventilador Arno, novo,
220v, de R$ 120 por R$
80. Tel 3522-9582 ou
9114-3566
Várias embalagens p/
cerveja; rádio AM, FM,
toca cd para carro; rodas montadas, pneus
175x70 x13; macaco
hidráulico; geladeira;
estufa para salgados.
Tel 9708-5107
COMPRA-SE
Serra circular, cortador
de grama, Serra mármore, vasilhames em
geral. Tel 8213-3965
TROCA-SE
Geladeira 160L, consul
por uma bike de aluminium tratar 3522-4589
VEÍCULOS
VENDEM-SE
Celta 2003, preto,
abaixo da tabela. Tel
9104-8554
Corsa Sedan, 2000,
vidro e trava elétrica,
precisa fazer o motor,
R$ 8 mil. Tel 3637-5918
ou 9120-1790
Corsa Wind 1. 0, 2000/
2001, branco, 4 portas.
Tel 3643-2714
Corsa Sedan GL 1.6 ,
97/97, verde, completo, R$ 12.100,00 . Tel
3643-1612
Corsa Sedan 2008,
Classic Life , R$ 1.000
abaixo da tabela, único
dono. Tel: 3648-8238
D20, 92, com carroceria de madeira, tabela.
Tel 3522-7900
Escort Hobby 1.0, 94,
prata. Tel 9110-1180
Eco Sport XLS 2006,
completa, único dono,
R$1.000 abaixo da tabela. Tel 3648-8238 ou
9163-1205
Fiesta 97, vermelho,
Tel 8202-0035
Fiorino 2001, pneus
novos. Tel 8207-6468
ou 9627-0567
Fox 2008, 4 portas,
cinza, vidro, trava eletrica, R$ 24 mil. Tel
3641-1172
Fusca 79, 1300, R$
3.000. Tel 3643-4173
ou 8119-4264
Gol 96, trava elétrica, alerme e som. Tel
3642-1165
Gol 90, álcool, branco.
Tel 3643-1745
Gol 1000i plus, Ano
1995, Branco, completo, rodas liga leve. Acei-

VENDE-SE

Jardim Imperial, apartamento, 2 dormitórios
e demais dependências, garagem coberta.
Tel 9174-0951 ou 8216-6194

to troca por carro mais
novo. Tel 9148-9926
Kombi ano 2.010, Tel.
9746-4352
Monza SL/E, completo, 91, vinho, c/ kit gás.
Tel 9136-1500
Palio
Fire
2007,
branco, único dono,
R$ 18.000. Tel 36483000 / 9191-6767
Pálio Weekend Treeking 2010, cinza caromo, completissima. Tel
9782-1158 / 9191-3300
Parati, 1.8 CL, ano 95,
R$ 8.300 mil + R$ 3 mil
de documentação. Tel
3648-8395 ou 97957954
Peugeot 307, Feline
2003, abaixo da tabela.
Tel 9781-0235
Perua
Kombi
97,
bege. Tel 9768-5533
Renault Clio 2003/
2004, prata, 4 portas, 2
airbag, por R$ 13.900.
Tel 3642-8311
Renault Clio Hatch,
4ª geração, vid. trava
elét., fim, cd-mp3, calefação, abaixo da tabela ou troco por veículo
chevrolet (maior valor).
Tel 977-11544
Renault Sandero Expression, 1.0, 16v, Hiflex, 2009/2010, prata,
19.000Km, tabela. Tel
8204-8088
Santana GLS 2.0, ano
93, completo, grafite,
R$ 7 mil + documentação. Tel 3522-4589
Siena ELX 1.0, 16V,
2001, trav vidr elétr.,
dir hidr, R$ 13.800. Tel
9137-3792
Siena 2005, vidros elétricos, dir hidr, alarme,
tabela. Tel 9179-0817
Trator ford 74, 65 CV,
diesel, com carreta
basculante, R$ 15 mil.
Tel 3642-2268
Uno Mille 1.0, 2000,
todo original, prata. Tel
9173-0682 / 9709-1715
Uno Mille, ano 95/4
portas, vinho, R$ 5 mil.
Tel 9212-2263
TROCA-SE
Apollo 1.8, motor AP,
92, por Uno 98/99,
valor de R$ 8.000. Tel
3645-8776
MOTOS
Green Safari 150 (Garini), ano 2008. TEl
8182-8506 / 3642-3679
Honda Biz 100, 2005,
azul. Tel 9162-1170
Honda Biz, 2012, preta, alarme, completa.
Tel 9173-0682
KANSAS, 98/99, preta,
abaixo da tabela, moto.
Tel 9120-8138
Suzuki Intruder 2007,
seminova, 6500 km.
Tel 8115-5196
YBR ED 2007/08, completa, vermelha, R$
3.000 ou troca-se. Tel
9226-9424
IMÓVEIS
VENDEM-SE
CASAS
Araretama, 2 dorm, e
dem. dep., R$ 55 mil.
Tel 3642-3027
Araretama, 2 dorm, e
dem. dep. Financio. Tel
3642-8084
Alto do tabaú, 2 dorm,
close, e dem, dep, gar,
quint, rua Gal Júlio Salgado, 790. Tel 3642-2951
Avenida Abel C. Guimarães, apart. 2 dorm,
sala 2 ambientes, banh
social. Tel 9775-8200
Beta, a/t 250m² com
duas casas, 2dorm,
e dem dep, R$ 80 mil
cada. Tel 8126-7087
Bela Vista, 2 dorm, e
dem. dep, 300m², R$

Boa Vista, sobrado,
a/c 209m², 4 dorm, na
rua José Alves Paloma,
67. Tel 8112-4379 ou
3642-4379
Bosque, 2 casas independentes, R$ 130.000,
Tel (13) 9115-8107
Campo
Alegre,
2
dorm., e dem. dep., garagem coberta ou troco
por terreno, aceito financiamento. Tel 36431770 ou 9123-4503
Campo Belo, 2 dorm,
1 suite, edícula, R$
250.000. Tel 88397465 / 8803-4573
Campo Belo, apartamentos, novo, 2 dorm,
sendo 1 suite, dem
dep, gar, R$ 170 mil. Tel
3642-3740
Cidade Jardim, edícula,
terreno de 250 m², R$ 75
mil. Tel 9181-0245
Crispim, 240 m², 2
quartos,dem dep, gar,
lav e 1 quarto e banh nos
fundos.Tel 3642-2470
Crispim, 3 quartos,
edícula e demais dependências. R$ 190
mil. Tel 8839-7211
Jardim Aurora, sobrado 3 dorm. (1 suite),
sala 2 amb, coz americana, ampla área exterma. Tel 3642-1124
ou 9772-5171
Jardim Aurora, divisa com o Campo Belo,
nova, 2 dorm. (1 suíte),
dem. dep., gar, Aceita
financiamento. Tel 36431770 ou 9123-4503
Jardim Rezende, sobrado, 93m², novo, 2 dorm, e
dem dep, 2 banh, gar, R$
135.000. Tel 3648-5776
ou 9127-5485
Jardim Regina, 2
dorm., e dem dep, toda
muradaantiga, rua 12.
Tel 3637-6210
Lessa, 120m², desocupada, R$ 290 mil. Tel
9167-7277 ou 36431152
Vila São João, suite,
quarto, banheiro social,
coz, sala, R$150 mil.
Tel 9114-0847
Maricá, 2 dorm, dem.
dep, R$ 140 mil. Tel 91564167
Moreira César, CDHU
Ipê II, 1 dorm, dem
dep, gar, R$ 38.000.
Tel 9110-1180
Moreira César, CDHU
Ipê II, 3 dorm, dem
dep, gar, quitada. Tel
9173-0682
Moreira César, próximo
à praça São João, sobrado, 2 dorm., sendo 1
suite, e dem dep., com
ponto comercial, R$ 140
mil. Tel 9153-7933
Morumbi, 3 dorm, sendo 1 suite e dem dep, R$
190.000. Tel 3643-4242
Mombaça, seminova,2
dorm e dem. dep, R$ 130
mil. Tel 3643-1783 / 91191656
Mombaça, 3 cômodos,
R$ 78.000. Tel 97744108
Mombaça, 2 dorm. R$
140.000. Tel 3642-3027
Mombaça, apartamento, 2 dorm e dem dep,
R$150 mil. Tel 36431783 / 9119-1656
Ouro Verde, c/ 2 lotes,
2 dorm, dem dep, ponto comercial. aceita-se
troca. Tel 3527-9498
Parque das Palmeiras, 3 dorm, sendo 1
suite, dem dep, jardim
de inverno, coz americana, gar 2 carros,
quintal e cerca elétrica, A/T 200 m² - A/C
100m². Tel 9107-4318
Pq. São Domingos,
sobrado, 3 dorm e

dem dep, 4 banh, ár/
ser, quartinho no fundo
e gar, rua Cap Vitório
Basso, R$ 250.000. Tel
3522-4589
Próximo ao Pão de
Açúcar, Ed. Juliana,
apartamento (72 m²)
2 quartos, sala, coz,
ban, uma vaga, c/ móveis plan Italinea, R$
135.000,
condomínio
R$ 75,00. Tel 9184-7669
Real Ville, ou aluga-se,
3 dorm.,2 suites, com
hidromassagem,pla-car
solar, banheiro social,
lavabo, sala de estar,
sala de TV, cozinha,
despensa, área de lazer, 2 sacadas, var, qun,
canil, gar coberta para 2
carros. Tel 3642-3740
Taubaté, sobrado, 2
suítes + 2 dorm. e dem
dep., A/T 290m² e A/C
208m². Aceita imovel
como parte do pagnto. Tel 8146-4313 ou
8116-7386
Ubatuba, próxima da
praia. Tel 9768-5533
Ubatuba, Chalé de 30m²,
a/c 1200m², R$40.000.
Tel 9768-5533
Vila São Benedito, 2
casas construídas no
mesmo terreno, toda
de laje piso frio, área
de serviço e garagem,
bem localizadas, totalmente independentes,
inclusive água e luz.
Cel. 9154-0918
ALUGAM-SE
Rua João Gama, centro, apartamento com
68m². Tel 8186-0868
Ubatuba, 1 dorm, a
30m da Praia Maranduba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada,
casa nova, mobiliada,
a 100 metros da praia,
reservas com antecedência.Tel. 3642-3740
ou 9736-7019
TROCA-SE
São José dos Campos,
casa, centro por casa
em Pinda, na região
central ou vendo R$ 170
mil.Tel 8141-3359
COMERCIAL
kitnetes, 2 dorms, 1
vaga na garagem. Tel
9746-6193
Loja de roupas , artigos de couros e acessórios, valor a combinar. Tel 3527-1203 ou
9229-9787
Quartos para moças,
individual, com banheiro em São José dos
Campos, R$ 200. Tel
8141-3359
Padaria e confeitaria,
ótima localização, com

moradia. Tel 9141-1700
Ponto comercial, no
centro, passo parcelado e aceito carro. Tel
9196-7993 / 8838-8225
Salas comerciais perto do Bosque. Tel
9765-9995
Sala comercial, Travessa Rui Barbosa, 34, centro, 44m². Tel 9707-1591
Salas comerciais, com
banheiro e sacada, na
Vila São Benedito. Tel
8112-5697 ou 9220-1831
Salão de beleza, vendo, na praça Santa
Luzia, funcionando há
2 anos, lugar para 4
profissionais. Tel 91048071 ou 8207-5158
CHÁCARA
VENDEM-SE
Goiabal, 1.100m², cercada com alambrado, R$
43 mil. Aceito troca.Tel
3648-8395 / 9790-7954
Lagoinha, 11 alqueires,
c/ 3 casas R$ 250.000
ou troco c/ casa no centro. Tel 9719-9362
Lagoinha, sítio c/ casas, 7 alqueires, 7 km
da cidade R$190.000
Tel 3645-5896
Mandu, estrada do Tra-

biju, fins de semanas,
aniver e casamento,
galpão p/ jogos, quiósque c/ churr, banh, piscinas. Tel 9620-8641.
dorm e dem dep, a/t
21.000m², R$ 300 mil.
Tel 3643-4242
Ribeirão
Grande,
4500m², com casa,
quiosque, água corrente, lago, R$ 200 mil. Tel
3642-3027
Shangri-lá, 2.100m² .
Tel 3643-1745
TERRENOS
Na cidade de Cunha,
12.000m² c/ mata, R$
36 mil. Tratar na rua
Aracajú, 100 - Terra
dos Ipês.
Bom Sucesso, ótima
localização. Tel 97342869
Cruz Grande, com rio,
15.000m², R$ 150 mil.
Tel 3643-4242
IpêII, com escritura.
Tel 3637-1494 / 91730682
Mombaça, meio lote,
murado c/ 2 cômodos,
R$ 70 mil. TEl 91171439
Yassuda, 250m² todo
murado. Tel 9111-3609

