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TRIBUNA DO NORTE

previsão do tempo

TEMP. MÍNIMA   12ºC 
TEMP. MÁXIMA  20ºC

Quarta-feira - 18/7

TEMP. MÍNIMA   9ºC 
TEMP. MÁXIMA  20ºC

Quinta-feira - 19/7

TEMP. MÍNIMA   14ºC 
TEMP. MÁXIMA  16ºC

Terça-feira - 17/7

TEMP. MÍNIMA   5ºC 
TEMP. MÁXIMA  22ºC

Sexta-feira - 20/7
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TEMP. MÍNIMA   9ºC 
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Aerocross traz show 
de pilotagem para 

Pindamonhangaba

Pinda leva artesanato 
e culinária para o 
“Revelando São Paulo”

Segundo CadernoO estande sobre a culinária de Pindamonhangaba foi um grande sucesso no evento que reuniu mais de 100 cidades

Fantasmas e 
assombrações 
fazem a festa 
no museu 
durante sarau

Atores encenaram as histórias que povoam 
o imaginário popular divertindo o grande público 
que compareceu ao sarau "Sexta 13, uma noite 
no museu". 

Festival de Férias 
percorre a cidade 
com brincadeiras 
e alegria para todos

Tudo pronto 
para brigar pelo 
bicampeonato

A delegação de Pindamo-
nhangaba, com 510 represen-
tantes, está com tudo pronto 
para brigar pelo bicampeonato 
nos Jogos Regionais do Interior,  
que acontecem a partir desta 
quarta-feira (18), na cidade  de 
Caraguatatuba, no Litoral Norte 
do Estado.  

Pinda sediou e venceu a últi-

ma edição dos Jogos Regionais. 
Este ano  terá atletas disputan-
do em 24 modalidades.

Esportes  8

O parlamentar está sendo um grande parcei-
ro de Pindamonhangaba.

Ricardo Piorino recebe 
deputado durante sessão

Manu Rezende / Supersession.com.br

Akim/Agoravale
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Editorial

O Corpo de Bombeiros do Es-
tado de São Paulo realiza no mês 
de julho, em comemoração ao dia 
do Bombeiro Brasileiro, a 9ª edição 
da Campanha “Bombeiro Sangue 
Bom”, na qual os bombeiros paulis-
tas se engajarão para realizarem o 
maior número possível de doações 
de sangue no período da campa-
nha, até o dia 31 de julho.

Em Pindamonhangaba, a cam-
panha é realizada em parceria com 
o Hemonúcleo de Taubaté e conta 
com apoio de parceiros e colabo-
radores do Corpo de Bombeiros 
da nossa cidade e a Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Saúde.

Neste ano, a campanha será 
no dia 23 de julho, das 8 às 12 
horas, no colégio Bom Jesus Exter-
nato (antigo Externato São José). 
Todos os moradores podem par-
ticipar desde que estejam dentro 
das características necessárias de 
um doador. É importante levar um 
documento com foto.

Para mais informações, entrar 
em contato com o Posto de Bom-
beiros de Pindamonhangaba no 
telefone (12) 3643-1999.

Coruputuba 
realiza 
3º Baile da 
Amizade

Neste sábado (21), será rea-
lizado o “3º Baile da Amizade Co-
ruputubense”. Como nas primeiras 
edições, o evento acontecerá no 
Recinto São Vito, em Moreira Cé-
sar, das 21 às 2 horas.

O ingresso individual custa R$ 
10; o valor da mesa, com quatro 
ingressos, é de R$ 50. A animação 
será da Banda Favorita.

A renda deverá ser totalmente 
revertida para a construção da igre-
ja Santa Rita, no Vale das Acácias.

Venda de ingressos com : 
Homero – 9156-1942
Marli – 3641-1055
Amilton – 9119-1781
Nenê – 9148- 5676
Garrincha- 3641-1411

O Museu Histórico e Peda-
gógico Dom Pedro I e Dona Le-
opoldina abre novas exposições 
ao público. Uma das atrações 
está aberta pela primeira vez, no 
porão, antiga senzala do palace-
te, e remete az lembranças de 
jornalistas e diagramadores que 
fizeram parte da história do jornal 
Tribuna do Norte.

As exposições da antiga sen-
zala serão permanentes, entre 
elas estão expostas as antigas 

máquinas que eram utilizadas 
para impressão do Jornal Tribuna 
do Norte. Prensas, máquinas de 
linotipia e caixas de tipos.

As máquinas fazem parte 
das lembranças dos funcioná-
rios que faziam e fazem parte da 
produção da centenária Tribuna 
do Norte. “Era uma paixão tra-
balhar com aquelas máquinas, 
sinto saudade, penso no que 
passou e tenho vontade de vol-
tar no tempo. É interessante que 

as pessoas conheçam um pouco 
da história do jornal”, disse João 
Waine de Oliveira, diagramador 
da Tribuna do Norte.

Ao visitar a antiga senzala, o 
morador pode viajar no tempo e 
relembrar momentos que ficaram 
marcados na história da cidade.

O museu fica na rua Marechal 
Deodoro, 260, centro, e funciona 
de terça a sábado, das 8 às 17 
horas. Mais informações no tele-
fone 3648-1779.

Uma criança sentada em um 
jardim começa a observar a imen-
sidão do verde na natureza, a gran-
diosidade das árvores, a delicadeza 
das flores, o voar dos pássaros, o 
bailar das borboletas e as cores nas 
roupas das pessoas.

Ao olhar para o chão ela perce-
be algo pequeno e ao mesmo tem-

po grandioso, no meio da grama, 
ela fica admirada com várias for-
migas que seguem uma atrás das 
outras, fazendo um caminho em 
círculos até chegar ao formigueiro.

Ela começa a refletir sobre coi-
sas pequenas que se assemelham 
às formigas. Pensa em alguns 
cupins, em piolhos e carrapatos. 

Mas ela se lembra de um livro que 
sua avó lia para ela, um livro grande 
igual ao formigueiro, mas com letras 
pequenas iguais as formigas.

Quando a criança se aproximou 
do formigueiro, viu uma formiga 
carregando uma enorme folha, e 
pensou... “assim como uma formiga 
carrega uma grande folha, quando 

interpretamos o que estamos lendo, 
estamos carregando conosco um 
grande conhecimento.” 

 

Pedagoga: Fabíola
http://ventaniado-

saber.blogspot.com

Formigas

Bombeiros realizam campanha de doação de sangue

Exigências
- Estar bem de saúde;
- Ter entre 16 (dos 16 até 18 anos incompletos, 
apenas com consentimento formal dos respon-
sáveis) e 67 anos, 11 meses e 29 dias;
- Pesar mais de 50 Kg;
- Não estar em jejum; evitar apenas alimentos 
gordurosos nas quatro horas que antecedem 
a doação

 
impEdimEntos tEmporários
- Febre
- Gripe ou resfriado
- Gravidez
- Pós-parto: parto normal, 90 dias; cesariana, 180 dias
- Uso de alguns medicamentos
- Pessoas que adotaram comportamento de risco para 
doenças sexualmente transmissíveis

intErvalos para doação
- Homens: 60 dias (até 4 doações por ano)
- Mulheres: 90 dias (até 3 doações por ano)

Museu expõe antigas máquinas da Tribuna

A comunidade religiosa de São 
Cristóvão, da Cidade Nova,  vai 
realizar, de 20 a 29 deste mês, a 
novena preparatória para a festa 
de São Cristóvão. O tema será:  
“Com São Cristóvão celebrar a 
vida, coroamento da Ressurreição” 
e o lema:  “Eu vim para que todos 
tenham Vida e a tenham em abun-
dância”. As missas serão às 19h30, 
em dias de semana, e 19 horas, 
nos finais de semana. Todos os 
dias após as celebrações haverá 
quermesse ao lado da igreja.

Cidade Nova 
realiza festa 
do padroeiro

Divulgação

Divulgação

Dentro das comemorações dos 307 anos de eman-
cipação político-administrativa de Pindamonhangaba, 
o Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina anuncia que tem novas exposições para en-
cantar os seus visitantes.

Entre elas, uma chama atenção porque resgata um 
pouco da história da imprensa na Princesa do Norte, e 
como não poderia deixar de ser, da história do jornal 
Tribuna do Norte, que este ano completou 130 anos de 
atividades.

O museu abre seus porões pela primeira vez, e en-
tre outras peças muito interessantes lá expostas, os 
visitantes poderão ver uma linotipo, máquina utilizada 
para confeccionar jornais compondo linha por linha em 
chumbo, que ficava em estado líquido na parte superior 
da grande máquina de escrever, que no final das contas 
é o que ela parece.

Depois de compostas (literalmente datilografados) 
pelos linotipistas, as várias linhas formavam as matérias, 
que pelas mãos dos “paginadores”, os diagramadores 
daqueles idos, transformavam-se em pesadas páginas 
de jornal. Pesadas não só pelas poucas imagens que 
traziam, hoje se costuma dizer que as imagens deixam 
as páginas mais leves, mas porque depois de presas 
pelas “ramas” (molduras de ferro que prendiam as linhas 
de chumbo que formavam a página) chegavam a pesar 
30 quilos ou mais.

Mas as linotipos ainda são modernas diante das 
caixas de “tipos” que também podem ser vistas pelos 
visitantes. Afinal, a linotipo já era uma modernidade, 
porque, antes, os compositores compunham os textos 
unindo letra após letra. 

Era um tempo onde fazer jornal exigia não só idealis-
mo, mas também muita determinação e paciência, pois 
de fato nada era fácil.

Hoje a Tribuna do Norte é composta a partir dos 
mais modernos programas gráficos instalados em rá-
pidos computadores. Depois de pronta, é impressa em 
sistema Off-Set de alta qualidade, que propicia fotos co-
loridas e muito nítidas, como o caro leitor tem conferido.

Mas neste mês de aniversário da cidade da cidade, a 
equipe da Tribuna do Norte se sente honrada em poder 
registrar uma exposição que fala do seu passado, da 
sua história, que é feita de registrar a história da cidade, 
das pessoas que moram e que já moraram por aqui.

Seria impróprio terminar este editorial sem uma 
saudação especial a todos os trabalhadores que já 
passaram pelo jornal Tribuna do Norte, um verdadeiro 
patrimônio da Princesa do Norte, onde sua história vem 
sendo registrada a mais de um século.

Obrigado a todos que fazem e que já fizeram a his-
tória da Tribuna do Norte, tão rica e bonita. Obrigado a 
quem fez jornal tipo após tipo, a quem fez nas linotipos, 
a quem fez nas máquinas elétricas que antecederam 
os computadores e a todos os atuais funcionários que, 
com a mesma garra, continuam a perpetuar nas páginas 
da Tribuna os fatos e acontecimentos da aniversariante 
Pindamonhangaba. 

Exposição
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Os moradores do bair-
ro Araretama receberam no 
sábado (14), domingo (15) 
e segunda-feira (16), shows 
com bandas da região, em 
comemoração ao aniversário 
de 307 anos de Pindamo-
nhangaba. As apresentações 
gratuitas foram promovidas 
pela Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do De-
partamento de Cultura, na 

praça José Ezequiel da Silva.
A diversão fi cou por con-

ta da dupla Antônio Marcos e 
Rian, da Banda Ômega e da 
Banda Gold. O público mar-
cou presença nos três dias de 
shows e fi cou satisfeito com 
as apresentações.

O repertório das bandas foi 
direcionado para todos os pú-
blicos apresentando os maio-
res sucessos da atualidade.

A programação do aniver-
sário da cidade segue até o fi -
nal do mês. Nesta sexta-feira 
(20) e sábado (21), será a vez 
do bairro Vila São Benedito 
receber a apresentação gra-
tuita das bandas Faroeste e 
Multi Band Show.

Toda a programação de 
aniversário da cidade está no 
site da Prefeitura www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br.

Shows no Parque 
da Cidade 

encantam público 
da cidade e região

Araretama recebe diversos shows em 
comemoração ao aniversário da cidade

Grupo Fundo de Quintal

Flávio Venturine, do 14 Bis

Falamansa foi o primeiro dos grandes nomes a se apresentar no Parque da Cidade

Eventos de 
aniversário 
agradam 
artista e 
visitantes

Após as comemorações 
de aniversário da cidade, o 
Departamento de Eventos da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba recebeu uma carta de 
agradecimento da produção 
da cantora Vanessa da Matta. 
“Gostaria de registrar meu 
agradecimento em nome de 
toda a nossa equipe, pelo 
profi ssionalismo e simpatia 
com que fomos tratados em 
sua cidade. Vanessa saiu de 
Pinda com a melhor das im-
pressões e eu, pessoalmente, 
saí com aquela sensação de 
que se todas as prefeituras 
fossem como a de Pinda, 
nossa vida seria bem mais 
tranqüila. Muito obrigado. 
Vasco – produtor”

Queridos amigos, que 
saudade de vocês!!!! Estou 
na correria aqui da TV e 
mando esse email para para-
benizá-los pela organização 
do aniversário de Pinda.

Estive no Parque da Ci-
dade no domingo e na se-
gunda e não vi brigas, gente 
bêbada, confl ito, nada. Pelo 
contrário, muita família reu-
nida, carros com placas de 
cidades vizinhas, PM, Coali-
zão e demais orgãos compe-
tentes atentos a tudo! Minha 
família adorou o evento, as 
músicas, as comidas, enfi m, 
tudo! 

Parabéns mesmo! Mando 
esse email para vocês por 
que posso imaginar a corre-
ria que deve ter sido promo-
vê-lo! Que continuem assim!

Beijo no coração de vo-
cês. Fiquem com Deus e pa-
rabéns a todos os envolvidos, 
direta ou indiretamente!

Fernanda Rocha
Produção - 

TV | Vale do Paraíba

REPERCUSSÃO

Vanessa da Mata 
se apresentou 
no dia 10, 
aniversário de 
Pindamonhangaba

16,  13 às 17 horas 
Festival de Férias - Eventos  

Escola Prof. Elias Bargis

17 e 18  
 

Esportivos e Culturais 
 

Mathias - Araretama

19 e 20 13 às 17 horas 
Festival de Férias - Eventos  

Escola João

 
 

 
Esportivos e Culturais 

 
Cesáreo - Feital

20 20 horas  
Show Banda Faroeste 

 
Vila São Benedito

21 20 horas  
Show Multi Band Show  

Vila São Benedito

21 e 22 13 às 17 horas 
Festival de Férias - Eventos  

Bosque - R. Tenente Cel.

 
 

 
Esportivos e Culturais 

 
Alexandre M. Ribeiro

22 8 às 18 horas Enduro FIM Etapa Paulista   
Parque da Juventude

22 20 horas  
Show Geração Anos 80  

Praça  Santa Rita de 

 
 

 
 

 
 

 
Cássia - V. das Acácias

25 A partir das Dia da Cultura e da Paz 
 

Praça Monsenhor

 
10 horas  

 
 

 
 

Marcondes

27 18 horas  
Estação do Rock  

 
Pátio da antiga Estação

 
 

 
 

 
 

 
Central do Brasil

28 e 29 18 horas 

 
XI Festival de Música Sertaneja 

Pátio da antiga Estação

 
  

 
“Luiz Carlos Cardoso”   

 

Central do Brasil

 
 

 
Dia 28 – Apresentação nas 

 
 

 
Categorias Raiz e Jovem Música

 
 

 
Dia 29 – Apresentação da categoria   

 
 

 
 

 
Individual e Premiação

Programação

  DATA   HORARIO   EVENTO 
 

 
  LOCAL

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Pindamonhangaba está 
em festa desde o dia 

1º de julho, devido às co-
memorações de aniversá-
rio da cidade. De 5 a 10 
de julho, o Parque da Ci-
dade foi palco de atrações 
musicais, com a 36ª Feira 
da Fraternidade da Apae, 
evento tradicional que in-
tegrou as comemorações 
dos 307 anos.  As festi-
vidades atraíram muitos 
visitantes da cidade e re-
gião.

Falamansa, 14 Bis, 
Fundo de Quintal, Renato 
Teixeira, Teatro Mágico, 
Vanessa da Mata, A Tro-
pa, Panela, Mozart, Clave 
de Sol, Frente de Varanda 
e Bela Cruela foram as 
atrações musicais que le-
varam grande público ao 
Parque da Cidade.

O grupo Falamansa se 
apresentou no dia 5 de ju-
lho. Para o vocalista Tato, 
apresentar-se em Pinda 
pela quarta vez foi grati-
fi cante, pois o público da 
cidade e região tem um 
carinho enorme com o Fa-
lamansa. Ele parabenizou 
a Prefeitura pela realiza-
ção da festa.

Os músicos do 14 Bis: 
Sérgio Magrão, Claudio 
Venturini, Vermelho e 
Hely Rodrigues contaram 
que já se apresentaram 
em Pindamonhangaba, 
na Feira da Fraternidade, 
há muito tempo. Eles se 
apresentaram no dia 6 de 
julho e disseram que gos-
taram da estrutura e que o 
público foi muito conta-
giante.  

O cantor Renato Tei-
xeira apresentou-se na 
noite do dia 7 e afi rmou 
que estar em Pindamo-
nhangaba comemorando 
os 307 anos da cidade 
foi uma honra, pois fazia 
tempo que não se apre-
sentava na região. Teixei-
ra embalou o público em 
canções como: Casinha 
Branca, Trem do Panta-
nal, Tocando em Frente, 
Romaria, Felicidade, en-
tre outras.

A apresentação do 
Fundo de Quintal, no dia 
8 de julho, também fez a 
galera sambar e vivenciar 
os bons momentos deste 
estilo musical. O público 
e os músicos elogiaram 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e a Apae por 
resgatarem o samba raiz.

No penúltimo dia de 
shows, os fãs do Teatro 
Mágico vieram à cidade 
para conferir a apresen-
tação do grupo, que vem 

se destacando no cenário 
musical. O vocalista Fer-
nando disse que foi um 
prazer apresentar-se em 
Pindamonhangaba. Ele 
agradeceu pelo convite 
e pela recepção calorosa 
do público. “A gente fi ca 
muito feliz, são pratica-
mente nove anos neste 
projeto, muita luta. Traze-
mos companheiros novos 
para a música, para o cir-
co e agradecemos imensa-
mente o carinho dos pin-
denses e parabéns pelos 
307 anos.”

A cantora Vanessa da 
Mata encerrou as festivi-
dades no Parque da Ci-
dade com chave de ouro, 
se apresentando no dia 10 
de julho, data em que se 
comemoram os 307 anos 
de emancipação político-
-administrativa da cidade. 
Ela recebeu os fãs em seu 
camarim e parabenizou 
Pindamonhangaba.

No encerramento da 
Feira da Fraternidade, a 
presidente da festa, Lu-
ciana Saquetti, agradeceu 
à Prefeitura pela parceria 
e aos voluntários que con-
tribuíram com o evento. 
“A 37ª Feira da Fraterni-
dade não terá apenas uma 
presidente e sim três, as 
três últimas presidentes 
que, com certeza,  farão 
uma feira muito bonita”, 
anunciou.

O prefeito João Ribei-
ro e a presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Maria Angélica Ribeiro, 
participaram todos os dias 
da festa e agradeceram 
aos voluntários da barraca 
do churrasco, casquinha 
de siri e truta, barraca ale-
mã, japonesa, da panque-
ca, da pizza, do panzerot-
ti, do pastel, dos doces, 
Café Pindense, barraca do 
caldinho, mini shopping, 
das voluntárias, cantinho 
do Brasil, Fundo Social, 
das massas, do Sanduba, 
Point da Galinha, funcio-
nários da Prefeitura, da 
Apae, e ao público que 
prestigiou o evento.

“Em nome dos nossos 
alunos da Apae, fazemos 
o nosso agradecimento 
ao prefeito pela parceria, 
que foi sucesso total, e a 
satisfação de contar com 
a Luciana e o Luis como 
presidentes desta feira. 
É com muita satisfação 
que encerramos a festa, 
agradecemos a todos pela 
corrente solidária, muito 
obrigada”, fi nalizou Ma-
ria Giovana do Amaral, 
presidente da Apae.
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 Pindamonhangaba foi 
palco de duas apresentações 
teatrais, nos dias 14 e 15 de 
julho, dentro do Projeto “Te-
atro nos Parques”. As apre-
sentações contaram com a 
participação de um grande 
público.

As peças Folia Brasileira 
e a Ciranda do Villa foram 
realizadas por meio de uma 
parceria da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, Gerdau 
e Cooperativa Paulista de 
Teatro. A parceria está em 
sua 6ª edição e este ano vai 
levar teatro para mais de 30 
locais.

No sábado (14), a peça 
teatral “Folia Brasileira” 
foi apresentada pelo grupo 
Valdeck de Garanhuns, no 
Centro Esportivo José Ely 
Miranda. No domingo (15), 
a apresentação fi cou por 
conta da Cia Lúdicos com 
o musical infantil “A Ciran-
da do Villa”, no Bosque da 
Princesa.

Um dos objetivos do pro-
jeto da Cooperativa Paulista 
de Teatro é formar público, 
mostrar que o teatro é aces-
sível para todos e que a arte 
está presente no dia-a-dia. 

As duas peças eram dire-
cionadas para todos os pú-
blicos, e as apresentações 
também integraram as come-
morações do aniversário da 
cidade.

Circuito 
Mantiqueira 
participa 
dos Roteiros 
Integrados 
do Sudeste

O circuito turístico da 
Mantiqueira, do qual Pinda-
monhangaba faz parte ao lado 
de outros seis municípios da 
região, foi um dos escolhidos 
como produto turístico do Es-
tado de São Paulo no projeto 
Roteiros Integrados dos Esta-
dos do Sudeste: Minas Gerais, 
São Paulo, Rio de Janeiro e 
Espírito Santo. O lançamento 
do projeto será realizado nesta 
quarta-feira (18), às 10 horas, 
no Centro Cultural Municipal 
de em Taubaté.

Ao lado do Circuito Man-
tiqueira, também represen-
tam o Estado de São Paulo os 
circuitos turísticos Religioso 
e Vale Histórico. O proje-
to é realizado pelo governo 
do Estado de São Paulo, em 
parceria com o governo do 
Estado de Minas Gerais, por 
meio das Secretarias de Tu-
rismo. O objetivo é ampliar 
e diversifi car a oferta de pro-
dutos turísticos da região, no 
mercado nacional e interna-
cional.

Além de Taubaté, o lan-
çamento do projeto será rea-
lizado também, na terça-feira 
(17), em São José do Barreiro.

Pindamonhangaba será 
representada no evento pelo 
Departamento de Turismo da 
Prefeitura.

 A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura 
e da Companhia Nós Duas 
de Arte e Eventos, realizou 
na noite da sexta-feira (13), 
o sarau “Sexta 13, Uma 
Noite no Museu”, no Mu-
seu Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Leo-
poldina. O sarau teve mui-
tos contos e participação 
de aproximadamente 100 
pessoas de todas as idades.

O evento fez parte da 
programação do aniversá-
rio de Pindamonhangaba, 
e foi realizado em cima 
dos mitos da sexta-feira 
13, tendo como tema 
“Contos de assombração 
e medo”. As histórias 
foram contadas e repre-
sentadas pelos atores da 
Companhia Nós Duas.

 A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
continua com as inscrições 
abertas até o dia 20 de julho, 
para o XI Festival de Música 
Sertaneja “Luiz Carlos Car-
doso”. O festival é direcio-
nado para cantores de músi-
cas do gênero.

As fi chas de inscrições 
podem ser retiradas no De-
partamento de Cultura de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas (rua Dr. Cam-
pos Sales, 530, São Benedi-
to) ou enviadas pelo e-mail: 
cultura@pindamonhangaba.
sp.gov.br.

No ato da inscrição o par-
ticipante precisa entregar a 
fi cha, cópia do RG e CPF, e 
quatro cópias da letra da mú-
sica contendo título, compo-
sitor e intérprete. Menores de 
18 anos precisam apresentar 
documentos do responsável.

O festival contará com 

três categorias: Jovem Músi-
ca Sertaneja, Música de Raiz 
e Categoria Individual. Cada 
candidato poderá inscrever-
-se como intérprete em ape-
nas uma categoria.

Todas as informações 
sobre o festival podem ser 
consultadas no site da Pre-
feitura www.pindamonhan-
gaba.sp.gov.br.

No ano passado, o festival 
contou com a participação 
de 49 candidatos, entre eles 
artistas de Pinda, São Paulo, 
Tremembé, Taubaté, Cacho-
eira Paulista, Cunha e Mo-
rungaba.

O festival será realizado 
nos dias 28 e 29 julho, às 
18 horas, na antiga Estação 
Estrada  de Ferro Central do 
Brasil e integra  as festivi-
dades de aniversário da ci-
dade. Mais informações no 
Departamento de Cultura, 
pelos telefones: 3642-1080 
ou 3643-2690.

Pinda recebeu espetáculos 
teatrais no fi nal de semana

“Folia Brasileira”, do grupo Valdeck de Garanhuns, mescla atores e bonecos que encantam a plateia

Inscrições para Festival 
de Música Sertaneja 
continuam abertas
20 de julho é o último dia para se inscrever

Festival será realizado nos dias 28 e 29 julho

Sarau no Museu atrai grande público

Fantasmas circularam pelos salões do Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Deopoldina

Museu teve noite de performances e contos sobre medo e assombração na sexta-feira

O público teve uma par-
ticipação ativa nas apresen-
tações, tendo a oportunidade 
de contar histórias que viven-
ciou e teve medo na infância.

“Dar essa oportunidade 
para os moradores da cida-
de relembrarem momentos 
e histórias que fi caram no 
esquecimento foi muito ba-

cana. Todos nós nos di-
vertimos e muitas pessoas 
agradeceram o momento 
que foi proporcionado”, 
disse a atriz Rosana Dalle.

O público presente ao evento também pôde participar contando histórias

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale
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Obras da cobertura da Praça da 
Liberdade está em fase de fundação
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A sede do Cpic - Centro 
de Práticas Integrativas e 
Complementares da Secreta-
ria de Saúde e Assistência 
Social da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, receberá 
reforma e ampliação para 

melhor desenvolver suas 
atividades. O investimento 
previsto para a obra é de 
cerca de R$ 1,8 milhões. A 
obra deve ter início no próxi-
mo mês.

O Cpic promove práticas 

de integração social, como 
práticas corporais ao ar livre, 
artesanato, rodas de conver-
sa, rodas integrativas de arte, 
rodas de estudo plantas medi-
cinais e atividades culturais e 
educativas.

Por meio de projeto de-
senvolvido pela equipe da 
Secretaria de Planejamento 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, as obras da co-
bertura da Praça da Liberda-
de seguem para que a nova 
estrutura seja entregue em 
breve aos feirantes e aos mu-
nícipes que passam no local 
diariamente.

A obra, iniciada em maio, 
deve ser fi nalizada no segun-
do semestre deste ano. Até o 
momento já foram retiradas 
toda e estrutura antiga e a em-
presa que irá executar a obra 
colocou os tapumes e já estão 
sendo feitos os trabalhos de 
fundação no local.

A área a ser coberta é de 
aproximadamente 1.700m². 
Serão utilizadas telhas ter-
mo acústica, haverá brizes 
(contenções laterais de sol e 
chuva), a estrutura vai ser me-
tálica tubular, todo o piso será 
trocado, as rampas de acessi-
bilidade serão readaptadas e 
outras melhorias serão feitas.

O loteamento Liberdade, 
no Distrito de Moreira Cé-
sar, será benefi ciado com a 
construção de uma PEC - 
Praça de Esportes e Cultu-
ra  de 3 mil m².

O processo licitatório para 
a contratação da empresa es-
pecializada que irá construir 
a praça será aberto no próxi-

mo mês. O valor estimado da 
obra é de aproximadamente 
R$ 1,6 milhão.

A área de lazer será cons-
truída pela Prefeitura de Pin-
damonhangaba com recur-
sos do Governo Federal, 
por meio do PAC 2 (Pro-
grama de Aceleração do 
Crescimento). A praça será 

construída na avenida das 
Orquídeas e contará com 
cineteatro, biblioteca, tele-
centro, salas multiuso, pista 
de skate, academia da me-
lhor idade, quadra coberta, 
pista de caminhada e apa-
relhos infantis. O início das 
obras está previsto para o 
segundo semestre deste ano.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Subprefeitura de Moreira 
César, continua fazendo 
limpeza e desassoreamen-
to do córrego Barranco 
Alto e outros, desde o dia 
11 de junho. O córrego do 
CDHU recebeu os traba-
lhos de limpeza há duas 
semanas, assim como o 
trecho deste curso d’água 
entre Mantiqueira e o Vale 

das Acácias, que está sen-
do limpo há dias.

A Subprefeitura infor-
mou que os trabalhos de 
limpeza e desassoreamen-
to acontecem anualmente, 
para preservar o córrego 
Barranco Alto, já que há 
‘braços’ que passam por 
dentro dos bairros.

“É um trabalho cons-
tante para manter o bairro 
longe de problemas devido 

à sujeira no córrego”, re-
sumiu o diretor de Obras 
de Moreira César, Aylton 
Monteiro.

A Prefeitura pede para 
que a população contribua 
com a cidade e evite jo-
gar lixo, entulhos,  e ou-
tros materiais nos rios e 
córregos do município.  
Os trabalhos no Barranco 
Alto prosseguem até o fi m 
do mês.

Cpic receberá 
reformas e 
ampliação

Praça de Esportes e 
Cultura será construída 
no “Liberdade”

Córrego Barranco 
Alto recebe limpeza

A Roda de Plantas 
Medicinais é um dos 
eventos realizados 
pela equipe do Cpic

A Prefeitura de Pinda tem realizado limpeza frequente no córrego Barranco 
Alto, para melhorar a vazão das águas na época das chuvas

O “Liberdade” vai receber uma Praça de Esportes e Cultura, conforme maquete
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JANIO LERARIO

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) está ques-
tionando a Prefeitura sobre a
previsão da retirada dos
limitadores da Estrada Munici-

pal do Atanázio, a fim de permi-
tir a implantação da primeira
linha integrada de ônibus da
cidade.

O vereador enviou requeri-
mento na sessão de 02 de julho
para saber sobre o andamento
das tratativas após a conclusão
das providências pela Secreta-
ria de Finanças, depois de uma
reunião realizada entre Prefei-
tura e Nova Dutra. “Essa é uma
questão muito importante que
precisamos agilizar e, também,
acompanhar. A retirada do
limitador  vai beneficiar as li-
nhas de ônibus urbano, princi-
palmente a que faz o trajeto
Centro/Moreira César/Feital e
vice-versa. É importante cons-
cientizar os usuários que eles

INFRAESTRUTURA

Vereador Cal volta
a cobrar retirada dos
limitadores do Atanázio

só tem a ganhar, pois a linha
tanto no trajeto quanto no re-
torno tem a mesma distância e
cumprirá os horários da mes-
ma forma”, explica.

Cal ainda destaca que
os moradores do bairro
Padre Rodolfo podem fi-
car tranquilos, pois a pas-
sagem somente será libe-
rada para ônibus da Viva
Pinda, que prestam servi-
ços na linha urbana. Os
demais ônibus e caminhões
serão retidos no pedágio,
que será mantido.

Bicudo Leme
Cal também continua

acompanhando o proces-
so de desapropriação das
casas e estabelecimentos
próximos à praça do Cru-
zeiro, para alargamento do
trecho da Rua Bicudo

Leme. Em resposta a um re-
querimento do vereador, o pro-
cesso encontrava-se na fase de
negociação com proprietários
e, até então, somente 03 deles
haviam aceitado o acordo.

Nessa semana, Cal nova-
mente solicitou informações
sobre o andamento dessas ne-
gociações para saber se exis-
tem novidades quanto aos acor-
dos para que seja iniciado o
alargamento da rua. “Após essa
desapropriação a Prefeitura
poderá alargar a rua, facilitan-
do o tráfego de veículos no
local. A área é muito movimen-
tada e estreita, aumentando  o
risco de acidentes no local”,
alerta o vereador José Carlos
Gomes - Cal.

O vereador Alexandre Fa-
ria (PT), na última Sessão Or-
dinária, de 11 de julho, falou
da importância do Projeto de
Lei n° 97/2012, aprovado por
unanimidade que Institui o
Programa Municipal de Saúde
Vocal dos Professores da Rede
Municipal de Ensino. “Apre-
sentamos a Indicação de Pro-
jeto de Lei 04/2010 em agosto
de 2010, e agora o Executivo
Municipal atende esta neces-

sidade, que beneficiará o Pro-
fissional da Educação, garan-
tindo-lhes mais qualidade e
saúde no desempenho de suas
funções, é uma valorização
para a classe”, enfatiza o vere-
ador Alexandre Faria.

36ª Feira da Fraternidade
O vereador Alexandre Fa-

EDUCAÇÃO E SAÚDE

Indicação do vereador
Alexandre Faria é Lei
aprovada na última Sessão

INDICAÇÃO DE PROJETO DE LEI ENVIADO AO

EXECUTIVO, PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE VOCAL

DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

É APROVADO POR UNANIMIDADE

ria, também exaltou a iniciati-
va da Prefeitura Municipal,
dentro do Setor de Eventos,
pela organização e apoio à re-
a l ização da  36ª  Feira  da
Fraternidade da APAE, que
este ano antecipou-se para
julho, com enorme sucesso.

“Gostaria de parabenizar a
todos os voluntários que se
dedicaram à realização com
sucesso de mais uma edição
da Feira da Fraternidade, em

especial à presidenta da Feira,
professora Luciana Saquetti.
A População de Pindamo-
nhangaba aprovou o modelo
de festa realizada este ano,
sendo um importante espaço
para a família e a juventude se
divertir”, destacou o verea-
dor Alexandre Faria.

VEREADOR ALEXANDRE FARIA
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O vereador Martim Cesar
(DEM) apresentou indicações
à Prefeitura referente a proble-
mas de iluminação pública pre-
cária em pontos críticos do
município.  Alguns desses pon-
tos localizam-se na Estrada Mu-
nicipal Kiunoske Kanegae, no
bairro Bonsucesso, que liga os
municípios de Pindamonhan-
gaba e Tremembé. Através da
Indicação 821/2012, o verea-
dor diz que certos postes da
referida via pública estão ne-
cessitando de substituição das
lâmpadas, a fim de evitar situ-
ações de risco e insegurança
proporcionadas pela escuridão.

O vereador Martim Cesar
também pediu através da Indi-
cação 820/2012, especial aten-
ção à avenida Alferes Manuel
Ribeiro do Amaral, no bairro
Mombaça I: “É necessária a
devida colocação de postea-
mento e instalação de ilumina-
ção pública neste local, pois

SEGURANÇA

Martim Cesar solicita
manutenção de iluminação
pública em pontos críticos

são muitos os que por ali trafe-
gam e se sujeitam aos perigos
que uma rua sem iluminação
oferece”, explica o vereador.

AMI para
o Campo Alegre
Moradores do Campo Ale-

gre fizeram um abaixo-assina-
do solicitando que a Prefeitura
possa agraciá-los com a cons-
trução de uma AMI - Academia
da Melhor Idade nas imedia-
ções do bairro. O vereador Mar-
tim Cesar intercede pelos
munícipes e apresentou a Indi-
cação 717/2012, oficiando ao
departamento competente para
que, além da AMI, também seja
oferecido aos moradores do
Campo Alegre uma API -  Aca-
demia da Primeira Infância, o
chamado “parquinho”, para o
lazer das crianças do bairro.
“Essa é uma reivindicação anti-
ga dos moradores do Campo
Alegre e região”, salienta Martim
Cesar.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR MARTIM CESAR

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, solici-
te que a municipalidade estu-
de a implantação de “mão
única” de trânsito na mes-
ma; eles alegam falta de se-
gurança aos pedestres que
por ali passam e dificuldades
para entrar e sair com seus
carros das garagens.

Janio atendeu os morado-
res em seu gabinete e imedi-
atamente encaminhou a In-
dicação 10/2012, reiterada
pela Indicação 766/2012,
através da Câmara para a
Prefeitura Municipal. Em sua
justificativa, o vereador Janio
alega que, “essa rua é antiga
e muito estrei-
ta, e com os
veículos esta-
cionados dos
dois lados e o
trânsito mão
dupla na mes-

TRÂNSITO

Vereador Janio pede
mão única na rua Mariz
e Barros, na Boa Vista

ma, realmente aumentam os
riscos de acidentes e atrope-
lamentos”.

Além disso, continuou o
vereador, “os moradores tem
dificuldades para sair de suas
garagens com os carros, de-
vido ao movimento de veícu-
los que circulam diariamente
por essa rua, movimento esse
que aumenta muito nos horá-
rios de entrada e saída de
alunos da Escola de Educa-
ção Infantil “Arte e Vida” ali
localizada. Esperamos que o
setor de trânsito dê parecer
favorável e que a Prefeitura
atenda este pedido implan-
tando a mão única na rua
Mariz e Barros e trazendo
segurança a todos que por ali
trafegam, principalmente ao
alunos que frequentam a es-
cola ali existente”, finalizou
Lerario.

A Divisão de Tecnologia
da Informação da Câmara de
Vereadores de Pindamonhan-
gaba implementou, desde abril,
o novo Portal do Legislativo
(www.camarapinda.sp.gov.br)
com a ampliação de serviços
aos cidadãos da cidade e a
integração do SAPL - Sistema
de Apoio ao Processo Legis-
lativo.

De acordo com o Chefe da
Divisão de TI da Câmara, Mar-
celo Heleodoro da Silva, o por-
tal terá um visual mais agradá-
vel e intuitivo,  disponibili-
zando, através do SAPL, as
consultas – em tempo real - do
processo legislativo tais como
acervo completo das Leis Mu-
nicipais (Ordinárias, Comple-
mentares e Decretos Legisla-

TECNOLOGIA E TRANSPARÊNCIA

Câmara lança novo
site e amplia serviços
para cidadãos de
Pindamonhangaba
PORTAL DA CÂMARA DE VEREADORES SERÁ

INTEGRADO COM  SAPL - SISTEMA DE

APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO

tivos), tramitação das
matérias le-gislativas e
outros documentos ofi-
ciais de interesse da
população.

O SAPL e o Portal são pro-
dutos oferecidos pelo IN-
TERLEGIS, que é um programa
desenvolvido pelo Senado Fe-
deral que visa a modernização e
integração do Poder Legislativo
nos seus níveis federal, estadu-
al e municipal e de promoção da
maior transparência e interação
desse Poder com a sociedade.

Segundo o site do Senado
Federal, “os meios utilizados
são as novas tecnologias de
informação (Internet, videocon-
ferência e transmissão de da-
dos), que permitem a comunica-
ção e a troca de experiências

entre as Casas Legislativas e os
legisladores e entre o Poder
Legislativo e o público, visan-
do aumentar a participação da
população no processo legis-
lativo”.

O Assistente de Tecnologia
da Informação João Rodrigo
Moreira, que também integra a
divisão de TI, enfatiza que “o
Portal e o SAPL são softwares
livres, amplamente utilizados em
Câmaras de todo Brasil, com uma
comunidade bastante ativa vi-
sando sempre o desenvolvimen-
to desses produtos. Isso gera
independência tecnológica e

possibilidade de melhorias de
acordo com nossa Casa de
Leis.” O Departamento Legis-
lativo explica que “a partir da
implantação do novo Portal e
do sistema SAPL, todo o pro-
cesso legislativo será dis-
ponibilizado a todos os mu-
nícipes, o que não ocorria no
sistema antigo”. Com isso, se-
gundo o Departamento Le-
gislativo, “o novo portal ofere-
cerá maior transparência nas
consultas e decisões da Casa
de Leis de Pindamonhangaba,
assim, havendo uma participa-
ção mais efetiva da população”.

Pregão Presencial 09/12

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, informa que
se acha aberto pregão presencial, nº 09/12, com encerramento
dia 01/08/12, às 14h00, para a aquisição de água em garrafas (500
ml) e em galões (20 l).  Maiores informações pelo telefone
(0xx12) 3644.2250, ou na Câmara, na Rua Alcides Ramos Noguei-
ra, 860 - Mombaça, mesma localidade, das 08h30 às 11h30 e das
14h00 às 17h00, inexistindo custo do edital, para retirada na
Câmara. O edital também estará disponível pelo site www.cama-
rapinda.sp.gov.br, sem ônus.
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Acompanhe os trabalhos do vereador Dr. Isael pelas redes sociais:
www.facebook.com.br e twitter.com/IsaelDomingues. Encaminhe

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

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

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

VEREADOR

ABDALA

SALOMÃO

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O Vice Presidente da
Câmara de Pindamonhan-
gaba,  Vereador Abdala
Salomão (PSDB), em agos-
to de 2011 e no ano de 2009
encaminhou ao Prefeito
Municipal  pedidos  de
contratação de professores
de educação física para a
rede municipal de ensino.
O vereador considera que
hoje as atividades físicas
ficam a cargo dos profes-
sores em sala de aula e
estes passam apenas algu-
mas atividades ligadas a
educação física. Na avali-
ação de Abdala, a ativida-
de física contribui e muito,
para o desenvolvimento das

O vereador Dr. Isael
(PV) encaminhou, durante
a 24ª Sessão Ordinária, re-
querimento solicitando ao
Comandante da Polícia
Militar de Pindamonhan-
gaba,  Paulo Henrique
Lourusso Cavalheiro, poli-
ciamento diário, principal-
mente no período noturno,

no Residencial Pasin, em
Moreira César. “Os mora-
dores do Pasin temem pela
segurança porque as casas
abandonadas pertencentes
à  Empresa Transcont i -

O vereador Dr. Jair Roma (PPS)
encaminhou ao Executivo o re-
querimento que solicita estudos
para a ampliação do número de
vagas de estacionamento, em toda
área central do município, desti-
nada à Deficientes Físicos. O
pedido vêm através dos deficien-
tes que tem encontrado dificul-
dades em estacionar seus veícu-
los, devido a existência de pou-
cas vagas. “É preciso oferecer
aos deficientes a condição de par-
ticipação ativa na realização das
atividades do dia-a-dia e lembrar
que eles estão cada vez mais au-
tônomos em relação ao trabalho e
ao seu deslocamento”, enfatiza o
vereador.

Praça
Monsenhor Marcondes
Dr. Jair Roma aguarda provi-

dências quanto ao recapeamento

ESPORTE E SAÚDE

Abdala afirma que Rede
Municipal terá professor
de Educação Física

crianças e adolescentes e
tem que estar inserida na
rede pública municipal.

“Com o concurso públi-
co que foi realizado recen-
temente, a viabilidade da
contratação desses profis-
sionais é concreta e poderá
acontecer muito em breve.
Além de ser um fator es-
sencial na formação das
nossas crianças, a partici-
pação dos professores será
importantíssima no auxílio
para detectar novos talen-
tos esportivos nas nossas
escolas”, comentou o ve-
reador Abdala, que iniciou
sua carreira no esporte
através da escola pública.

SEGURANÇA

Vereador Dr. Isael
reivindica policiamento
diário no Residencial Pasin

nental, têm servido de re-
duto para usuários de dro-
gas e a comunidade teme
pela ocorrência de delitos.
Por isso, é necessário poli-
ciamento diário no local”,
explicou o vereador Dr.
Isael.

Vale das Acácias
O verea-

dor Dr. Isael
sol ici tou ao
E x e c u t i v o ,
por meio de
Indicação, es-
tudos  para
construção de
um trecho de
cic lovia  na
Avenida Teo-
tônio Vilela,
no bairro Vale
das Acácias,
em Moreira
César. O lo-
cal registra in-
tenso fluxo de
veículos  de
grande porte
como ônibus e
caminhões e,
t r a f e g a n d o
em alta velo-

cidade, colocam em risco a
integridade de ciclistas que
diariamente passam pela re-
ferida avenida. As solicita-
ções foram encaminhadas
aos órgãos competentes.

VEREADOR DR. ISAEL DURANTE SESSÃO ORDINÁRIA DESTACANDO

PEDIDO DE POLICIAMENTO NO RESIDENCIAL PASIN

ESTACIONAMENTO NO CENTRO

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

Dr. Jair Roma pede
a ampliação de vagas
para deficientes físicos

na Rua Cap. José Martiniano
Vieira Ferraz e a pavimentação
asfáltica na Praça Monsenhor
Marcondes, no trecho localizado
entre a rua citada e Avenida Dr.
Jorge Tibiriça,  tendo em vista
que a via é calçada com paralele-
pípedos, as pedras encontram-
se danificadas, sendo que algu-
mas estão soltas, o que causa
problemas ao trânsito e aos pe-
destres que utilizam a rua. “Atra-
vés do ofício nº 531/2012 fomos
informados que está sendo pre-
parado o pacote técnico para a
licitação e contratação de servi-
ços. Sendo assim estamos aguar-
dando as providências necessá-
rias, pois esta é uma reivindica-
ção em nome dos comerciantes e
munícipes que utilizam este tre-
cho para suas travessias e que já
se acidentaram no local”, ressal-
ta o vereador.

VEREADOR DR. JAIR ROMA

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR RICARDO PIORINO

Durante a sessão solene, co-
memorativa aos 307 anos de Eman-
cipação Político-Administrativa
de Pindamonhangaba, ocorrida
no último dia 10, nas dependên-
cias da Casa de Leis, o vereador
Ricardo Piorino (PDT), entregou
ao Deputado Estadual Major
Olímpio, da mesma sigla
partidária do vereador,
um Cartão de Prata com
as honrarias da Casa,
simbolizando o reconhe-
cimento e agradecimen-
to  ao deputado pelos di-
versos atendimentos em
benefício de Pindamo-
nhangaba.

A honraria é fruto do
Requerimento nº705/
2012, de autoria do vere-
ador, que foi aprovado
por unanimidade por
seus pares.

Segundo Piorino, o
deputado tem sido um
grande parceiro da cida-
de, nos mais diversos
setores e nos últimos me-
ses participou pessoal-
mente de vários encon-
tros nesta Casa de Leis,
principalmente, nos assuntos
voltados à segurança do municí-
pio. “O Major Olímpio é respeita-
do em todo o estado pelo seu
amplo conhecimento na área, bem
como, por suas investidas impar-
ciais, sem temer qualquer tipo de
represália política”. “Ele é Bacha-
rel em Ciências Policiais de Segu-
rança e Ordem Pública pela Aca-
demia de Polícia Militar do Barro
Branco e Mestre em Ciências Po-
liciais de Segurança e Ordem
Pública pelo Centro de Aperfei-
çoamento e Estudos Superiores
da Polícia Militar, e ainda, autor

Ricardo Piorino
reconhece e agradece apoio
do Deputado Major Olímpio

“EM NOME DA CIDADE, ENTREGAMOS UMA

HONRARIA COMO FORMA DE GRATIDÃO AOS

SERVIÇOS APRESENTADOS PELO DEPUTADO”

dos seguintes livros: 1) Preve-
nindo-se de sequestros; 2) Rea-
ja! Prepare-se para o confronto;
3) Insegurança Pública e Priva-
da – Basta de Hipocrisia e 4)
Cidadão Policial”,  destacou o
vereador.

“A homenagem foi mais do

que justa, são pessoas com este
perfil que trazem resultados con-
cretos”, finalizou Piorino.

Escoteiro
Ricardo Piorino, durante a úl-

tima sessão ordinária, realizada
no dia 11, destacou o perfil da
nova Presidente do Grupo de
Escoteiros de Pindamonhangaba,
Sra. Aparecida Souza Machado,
que assumiu o cargo na última
semana. “Trata-se de uma pes-
soa diferenciada, que vai realizar
um belo trabalho com os es-
cotistas”, afirmou o Presidente
do Legislativo.
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O Vereador Toninho da Farmácia (PDT) solicitou a Administração
Municipal, através do Requerimento 1017/2012, a inclusão do programa
“Campanha Municipal do Enfrentamento ao Idoso” no calendário oficial de
eventos da prefeitura. O objetivo desta campanha é conscientizar e angariar
o apoio da população para este problema enfrentado em várias cidades que
é a violência contra os idosos.

Após o recesso da Câmara Municipal de Pindamonhangaba, a pedido do
Conselho Municipal do Idoso, na pessoa de seu presidente, Adilson Lima da
Silva, o vereador Toninho da Farmácia vai protocolar um Projeto de Lei para
criar no município a “Semana do Idoso” que coincidiria com o dia 1°. de
outubro, Dia Internacional do Idoso.

Essa Semana seria oficializada no calendário de eventos da prefeitura e
contaria com diversas campanhas, seminários, atividades médicas e exames
de prevenção. “Todos nós temos que nos conscientizar e buscar melhorar a
qualidade de vida dessa parte importantíssima da população de nossa cidade,
que é sempre um exemplo de vida para os mais novos e também carece de
cuidados especiais”, disse Toninho da Farmácia.

Iluminação Pública
O vereador Toninho da Farmácia solicitou à prefeitura municipal, através

da Indicação n° 803/2012, a instalação de três luminárias na AMI - Academia
da Melhor Idade, no bairro Cerâmica Engelaura, visto que no local a má
iluminação prejudica os moradores que trabalham durante o dia e possuem
apenas o período noturno para a pratica de atividades físicas.

Outra indicação solicitada foi a de n° 804/2012, que pede a troca de todas
as luminárias queimadas no bairro Cicero Prado. O pedido foi feito pois
diversas lâmpadas estão apagadas, causando insegurança aos moradores do
bairro.

Toninho da Farmácia solicitou ainda, através do Oficio n° 091/2012,
providências junto a empresa EDP Bandeirante, para que seja feito o
isolamento dos cabos da rede de energia da rua Manoel de Godoy Moreira,
no bairro Mombaça, pois atualmente não há esse isolamento entre os cabos,
colocando em risco os moradores do local.

PREVENÇÃO

Toninho da Farmácia
apoia campanhas em
prol dos idosos

VEREADOR TONINHO DA FARMÁCIA

Durante a primeira Sessão
Ordinária do mês de julho, no
dia 02, a vereadora Geni Dias
Ramos – Dona Geni (PPS) so-
licitou algumas obras e servi-
ços com o intuito de levar
melhorias para os diversos bair-
ros do município.

Confira alguns dos pedidos:
- Pintura da faixa de pedes-

tres na rua Antenor Cristino da
Silva, próximo a Praça São
João, em Moreira César;

- Reparo na calçadas da
rua Oswaldo de Oliveira
Cornette, no Loteamento Pa-
dre Rodolfo;

- Construção de uma calça-
da na rotatória do Residencial
Azeredo que liga as Avenidas

VEREADORA DONA GENI

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

TRABALHO

Dona Geni solicita
melhorias para bairros
de Pindamonhangaba

Alfredo Augusto Mesquita e
Silvino Lourenço de Faria;

- Conserto da boca de lobo
na Avenida Ilha Bela, nº 101
no Residencial Terra dos Ipês
I;

- Reparo na canaleta
asfáltica localizada no cruza-

mento da Alameda das
Grevíleas  com a rua
Potim, no Residencial
Terra dos Ipês I;

- Implantação de
poste provido com ilu-
minação pública tipo
pétala na rotatória da
rua Joaquim Ramos da
Silva, na Vila São Be-
nedito;

- Revitalização da
pintura de estaciona-
mento para deficientes
físicos e implantação de
faixa elevada para pe-
destres na Rua Manoel
da Silva Carvalho, bair-
ro Socorro, em frente a
Escola Estadual Yonne
César Guaycuru de Oli-
veira;

- Instalar mais um
braço de luz no poste
posicionado para a Igreja San-
ta Cruz e São Benedito, no
Loteamento Padre Rodolfo, em
Moreira César;

- Realizar a substituição das
luminárias antigas pelas mo-
dernas, (Projeto Reluz), na rua
Oswaldo de Oliveira Cornette
próximo a Igrejinha Santa Cruz
no loteamento Padre Rodolfo,
em Moreira César.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP
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Akim/AgoraVale

As disputas dos 
Jogos Regionais de 
Caraguatatuba terão 
início na  quinta-
feira (19). Sob um 
aspecto geral, as 
primeiras modalidades 
a participarem da 
competição serão: 
bocha, futebol feminino, 
handebol masculino 
e feminino e voleibol 
masculino e feminino.

Falando especifi camente 
de Pindamonhangaba, 
neste primeiro dia de 
competição, a cidade 
estará representada 
na bocha, no vôlei 
masculino, no handebol 
masculino e no futebol 
feminino.
O destaque desta 
quinta-feira vai para 
o confronto válido 
pelo futebol feminino. 

Vice-campeã da 
modalidade no último 
ano, Pindamonhangaba 
estreia contra a equipe 
de Taubaté, que em 
2011 sagrou-se campeã 
da Segunda Divisão.
Vale ressaltar que oito 
cidades disputam o 
ouro dessa modalidade, 
divididas em dois 
grupos.
No Grupo A estão São 

José dos Campos, 
Jacareí, Caraguatatuba 
e Guarulhos, enquanto 
que no Grupo B, além 
de Pindamonhangaba 
e Taubaté, também 
aparecem Suzano e 
Mogi das Cruzes.
A Primeira Divisão do 
Futebol Feminino Livre 
tem término previsto 
para   a próxima 
segunda-feira (23).

Futebol Feminino de Pindamonhangaba 
estreia contra equipe de Taubaté

Em busca do bicampeona-
to, a delegação de Pindamo-
nhangaba viaja para Caragua-
tatuba com 510 representantes 
nas 24 modalidades que serão 
disputadas nos 56º Jogos Re-
gionais do Interior. A abertura 
da competição está marca-
da para quarta-feira (18), às 
18h30.

Pinda estará competindo 

pelas modalidades: atletismo, 
atletismo PCD, basquete, bi-
ribol, bocha, capoeira, ciclis-
mo (velocidade, mountain 
bike e BMX), damas, fute-
bol, futsal, ginástica artís-
tica, ginástica rítmica, han-
debol, judô, caratê, natação, 
natação PCD, taekwondo, 
tênis, tênis de mesa, vôlei de 
praia, vôlei e xadrez.

O Festival de Férias de 
Pindamonhangaba come-
çou na semana passada com 
muitas crianças participando 
das atividades nas escolas. O 
evento é realizado pela Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de Ju-
ventude, Esporte e Lazer.

Do dia 11 ao dia 13, o 
evento foi iniciado na esco-
la “José Gonçalves da Silva 
(Seu Juquinha)”, no bairro 

Liberdade. Já neste fi m de se-
mana foi a vez dos bairros das 
Campinas e Castolira.

Além das atividades nas 
escolas, a Prefeitura levou 
44 crianças no domingo (15) 
para o Sesc de Taubaté, par-
ticipar de gincana, ofi cina de 
pintura em tecido, jogos vir-
tuais e peça teatral.

“As inscrições foram fei-
tas por ordem de chegada e as 
crianças que não foram, fi ca-

ram nas escolas participando 
de outras atividades com os 
monitores”, explicou a ges-
tora de atividades recreativas, 
Marcia Fialho.

As atividades não foram 
apenas para as crianças. As 
mães também participaram 
dos jogos e bingo recreativos, 
interagindo com os fi lhos.

O Festival de Férias não 
acabou. As atividades no 
Araretama começaram na 

segunda-feira (16), na escola 
municipal “Prof. Elias Bar-
gis Mathias”, das 13h30 às 
17h30, e vão até quarta-feira 
(18). No Feital, a escola “João 
Cesário” recebe as atividades 
na sexta-feira (19) e sábado 
(20), também das 13h30 às 
17h30.

O Festival de Férias ter-
mina no Bosque da Princesa 
neste fi m de semana. Todas as 
atividades são gratuitas.

O bom desempenho da 
equipe masculina de futsal 
de Pindamonhangaba ren-
deu frutos a seis atletas, 
que foram convocados para 
a Seleção Brasileira univer-
sitária para disputar os Jo-
gos Universitários Mundial, 
do dia 16 ao dia 25 de agos-
to, em Lisboa, Portugal.

Mesmo com a convoca-
ção, o técnico Edilson Leite já 
garantiu que a equipe de Pin-
da não será prejudicada com 
os jogos da Liga Paulista.

Do time de Pinda, a 
Seleção Brasileira univer-
sitária de futsal convocou 
os goleiros Diego e Gaú-
cho, além dos jogadores de 
linha: Allan, Cleiton, Gus-
tavo e Hernanes. “A convo-
cação dos atletas aconteceu 
após o jogo contra o Corin-
thians, onde vencemos e 
conseguimos despertar os 
olhares da comissão téc-
nica da seleção”, contou o 
treinador de Pinda.

Esta é a primeira vez 
que os garotos do time 
de Pinda representarão o 
Brasil em uma competição 
mundial. O jogador Allan 
Barreto resumiu a sua ex-
pectativa para a competi-
ção e garantiu empenho do 
começo ao fi nal. O atleta, 
que já jogou pelo Corin-
thians e Dracena (SP).

A equipe de Pindamo-
nhangaba viaja para Ca-
raguatatuba esta semana, 
para os 56º Jogos Regio-
nais do Interior. A cidade 
vai levar o mesmo time 
que disputa a Liga Paulis-
ta. “Os atletas convocados 
participarão dos Jogos 
Regionais, assim como 
dos quatro últimos jogos 
da Liga Paulista”, expli-
cou Edilson Leite.

Pinda está na 3ª colo-
cação na Liga Paulista e 
agora enfrenta São José dos 
Campos, Itapeva, Fibe e In-
daiatuba.

Pinda busca bicampeonato 
nos Jogos Regionais

Futsal de 
Pinda tem seis 
convocados para a 
Seleção Brasileira 
universitária

Crianças brincam e participam 
de atividades culturais nas férias

Além de participarem do Festival de Férias, as crianças foram até o Sesc, em Taubaté, para participar de gincana , ofi cina de pintura em tecidos e de outras atividades culturais
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AIANDRA ALVES MARIANO
Artistas de Pindamonhangaba puderam 

mostrar sua arte durante a 11ª edição do Re-
velando São Paulo – Vale do Paraíba, que 
aconteceu de 7 a 15 de julho, em São José dos 
Campos. O evento é um festival da cultura 
paulista tradicional, promovido pela Secreta-
ria da Cultura do Estado. 

Pindamonhangaba esteve presente com 
dois estandes, sendo um de artesanato e outro 
de culinária local. Além disso, a Corporação 
Musical Euterpe participou do Encontro de 
Bandas e Fanfarras do evento. 

No último domingo (15), no encerramento 
do festival, o grupo de congada e moçambi-
que São Benedito, de Pinda, também esteve 
na festa, participando do Congado do Vale do 
Paraíba.

Além de Pindamonhangaba, participa-
ram cerca de cem municípios, apresentando 
sua cultura de raiz em 70 estandes de arte-
sanato; 50 espaços de culinária, com comi-
da caipira, guloseimas caseiras, degustação 
de bebidas e outras iguarias gastronômicas, 
além de diversas atrações e apresentações 
culturais.

Municípios 
mostram 
cultura 
no palco

Congos e moçambiques, 
samba lenço, Império do Di-
vino, irmandades, carreiros, 
cavaleiros, caminheiros e 
grupos folclóricos foram os 
destaques do último dia do 
Revelando São Paulo Vale do 
Paraíba, no domingo (15). 

Os grupos se concentraram 
na Praça Afonso Pena e segui-
ram em cortejo pelas ruas cen-
trais de São José dos Campos 
até o Parque da Cidade.

Após a chegada festiva, 
os grupos de congos e mo-
çambiques se apresentaram 
ao público até as 17 horas, 
quando aconteceu a despedi-
da da Imagem Peregrina de 
Nossa Senhora Aparecida, 
que seguiu para o Santuário 
Nacional.

Durante todo o festival 
aconteceram apresentações 
de 150 grupos de diversas 
cidades, que mostraram 
muita música, dança e mani-
festação folclórica caracte-
rísticas de culturas de países 
imigrantes no Brasil - Japão, 
Alemanha, Itália, Portugal, 
arraigadas na região.

O público que compareceu 
à festa pôde conferir a corrida 
de cavalhada, exibição de 250 
animais (equinos, bovinos, 
muares e caprinos), cortejo de 
bonecões pelas ruas da cida-
de, folia de reis e do Divino, 
orquestras de viola, violeiros 
e sanfoneiros, quadrilhas, 
grupos de catira, fandangos e 
cururus, congos e moçambi-
ques, e muito mais.

Pindamonhangaba, terça-feira, 17 de julho de 2012

Pinda mostra sua arte no Festival 
Revelando São Paulo

O grupo de congada e moçambique São Benedito foi um dos representantes de Pindamonhangaba na 11ª edição do Revelando São Paulo - Vale do Paraíba

Evento da Secretaria de Cultura do Estado reúne manifestações da cultura paulista tradicional

Café à moda caipira: culinária local também esteve representada no festival Grupo de congada e moçambique encerrou o festival

Divulgação

Divulgação

Divulgação



* O autor é limoeirense, médico, professor, mestre e 
doutor  pela USP Magister ad Honorem pela Universi-
dade de Bolonha (Itália). Pertence a várias entidades 
científicas e culturais do Brasil e do Exterior,  dentre 
elas, a ALL - Academia Limoeirense de Letras.
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Tribuna do Norte 

 Louvação ao Presente 
de Pindamonangaba

 
Louvo o teu presente, Princesa Querida, ele que significa re-
cuperação de um passado  glorioso num novo contexto cria-
do pelas projeções individuais e coletivas de diferentes tempos 
futuros,nesse que é  o momento de escolha e de ação! Escolha 
de um progresso que só faz sentido quando não mais existem 
crianças infelizes;demonstras ação à Pátria Brasileira ao esta-
belecer recorde nacional de  97% de tuas crianças-alvo vacina-
das contra a poliomielite!
Louvo o teu presente, quando promoves à tua  juventu-
de acesso à modernidade e à informação com os teus te-
lecentros e, movimentas mais de 3 mil crianças e jovens em 
projetos de esporte que educam e são salutares. Louvo-
-te quando és destaque nacional como “CIDADE-DIGITAL”!                                                                                                                                
Louvo o teu presente quando compreendes que a melhoria dos 
povos melhora os seus deuses e, ao repousar em sociedades 
com os nossos semelhantes, és líder na geração de empregos 
do Vale do Paraíba; te preocupas com a saúde do teu trabalha-
dor sob a iluminação do teu exemplar Centro de Referência ao 
Trabalhador (CEREST)!
Louvo o teu presente, Pindamonhangaba, quando nos dizes 
como Alberto Caeiro (heterônimo de Fernando Pessoa) que 
“Quero  as coisas  que existem e não o tempo que as mede, e 
que elas existem em virtude de outras coisas existirem”, razão 
pela qual, estás, pelo dinamismo e trabalho fecundo da tua gen-
te, entre as 30 principais cidades no Índice de Participação dos 
Municípios, e dás o justo valor às coisas presentes!
Louvo o teu presente quando sabes que vives parte da eternida-
de, que assinala a divisão entre entre o domínio da frustração e 
o reino da esperança e pensas nas futuras gerações, na preser-
vação dos valores da natureza ao realizares o Forum de Edu-
cação Ambiental e o PINDA+ 20. Zelosa, com teu cuidado de 
mãe generosa e cuidas em ofereces aos teus filhos  mais de 35 
milhões de litros de água/dia, concedendo a 100 % do teu povo 
esse bem que precisa ser cuidado e que se esgota rapidamente 
no nosso planeta sofrido e diuturnamente agredido!
Louvo o teu presente quando gritas pelas crianças e cuidas dos 
teus idosos nos centros de referência para os idosos, nos teus 
postos de Puericultura e nas tuas unidades Básicas de Saúde!
Louvo o teu presente,Tricentenária Urbe que aprendemos a 
amar, quando estabeleces relações na sua cotidianeidade que 
permitem o maravilhoso encontro como o outro, sobretudo pela 
voz dos seus Mestres e dos seus Poetas,  porque o HOMEM É 
A TUA RAZÃO!
Louvado seja o teu presente de glória que te torna cada vez 
mais Humana e cada vez mais Divina!

XVIII Juventrova... Obrigado! 

É arte da Jaqueline... 

  .. “O TRENZINHO DO ANGLORIBAS”

Melodia – O Trenzinho Do Caipira – Heitor Villa-Lobos
Letra – J aqueline Bigaton Porto

Estamos aqui para cantar. Falar do nosso patrono.
Emílio Ribas homem arrojado. Bravo guerreiro da saúde.
Nasceu em Pindamonhangaba, a nossa terra querida!
Combatente e valente, fundador do Instituto Butantã.
Sanitarista brasileiro.
 

Nasceu em onze de abril, cento e cinquenta anos passados.
Sessenta e três anos vividos, contra todas as epidemias.
Lutou no extermínio, do mosquito transmissor.
Da febre amarela, a batalha de Jaú.
Sanitarista brasileiro.

Comemoramos também hoje, com orgulho e alegria!
Dez anos do colégio Anglo. Sempre cultura no dia a dia
Assim como Emílio Ribas, estudiosos pesquisadores!
Amigos do respeito e conhecimento da disciplina.
Cumplicidade com a vida.

 VIVA O COLÉGIO EMÍLIO RIBAS!

Professores e alunos presentes à 
premiação do concurso, realizado no 
dia 7  de julho, no Colonial Plaza Hotel

Professora Jaqueline

P O R T A R I A    Nº  069 / 2012

Exonera Chefe de Gabinete da Mesa
__________________________________

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  EVERTON CHINAQUI DE SOUZA LIMA do  emprego de  CHEFE DE 
GABIENTE DA MESA, 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 13 de julho de 2012.

Art  2º-  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 11 de julho de 2012.

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

 Vereador Abdala Salomão Neto Vereador Martim Cesar
         1 º Vice-Presidente     2º  Vice-Presidente 

Vereador Janio Ardito Lerario Vereador Isael Domingues
1° Secretário  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/

P O R T A R I A    Nº 071/ 2012

Nomeia  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  – Nomear  NILVA  CONCEIÇÃO  DE  SOUZA  para  o  emprego  de  ASSESSORA 
PARLAMENTAR NIVEL III  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 12 de 
julho de 2012, com salário de R$ 2.889,39 (dois mil e oitocentos e oitenta e nove  reais e trinta 
e nove 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, 12 de julho de 2012.

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

 Vereador Abdala Salomão Neto Vereador Martim Cesar
         1 º Vice-Presidente     2º  Vice-Presidente 

Vereador Janio Ardito Lerario Vereador Isael Domingues
1° Secretário  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/

COMUNICADO
A Etec João Gomes de Araujo estará aceitando inscrições ao Processo Seletivo para con-
tratação/cadastro de professores da área de Redes de Computadores, para lecionar em 
Pindamonhangaba.
Período de inscrição:  16 a 20/07/2012.
Contatos: (12) 3642-1077 / 3642-2414

Antonio Rodrigues Simões Neto
Diretor de Serviço

COMUNICADO
 A Etec João Gomes de Araujo estará aceitando inscrições ao Processo Seletivo para con-
tratação/cadastro de professores da área de Administração, para lecionar em Campos do 
Jordão.
Período de inscrição:  16 a 20/07/2012.
Contatos: (12) 3642-1077 / 3642-2414

Antonio Rodrigues Simões Neto

Prefeito Municipal de Pindamonhangaba
PORTARIA GERAL Nº 3.879, DE 06 DE JULHO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.2001 e Lei nº 4.364, de 20.12.2005, 
Resolve DESIGNAR a Sra. Paola Manella, Assessora de Relações Institucionais, para substituir 
o Sr. Urbano Reis Patto Filho, Diretor do Departamento de Contratos e Convênios, no período de 
11 a 30 de julho de 2012, durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 11 de 
julho de 2012.
Pindamonhangaba, 06 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 06 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

Prefeito Municipal de Pindamonhangaba
PORTARIA GERAL Nº 3.875, DE 03 DE JULHO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções legais, Retifica a Portaria Geral nº 3.869, de 27 de junho de 2012, onde se lê “Mielai Jesus 
Shen”, leia-se “Meilai Jesus Shein”.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Pindamonhangaba, 03 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 03 de julho de 2012.  
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos

AGRADECIMENTO

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ROSEIRA - ESCOLA DE 
EDUCAÇÃO ESPECIAL, vem de público prestar agradecimento à ABAS – ASSOCIAÇÃO BA-
NESPIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, por uma doação prestada à nossa Entidade no valor 
de R$ 3.500,00 para nos auxiliar nas diversas despesas com nossos PESSOAS ESPECIAIS.
São Associações iguais a esta que nos dão apoio e forças para continuar nosso trabalho volun-
tário em prol dos menos favorecidos pela sociedade.
Obrigado por mais este ano de colaboração.
Nossos eternos agradecimentos.

Roseira, 26 de junho de 2012

Valdemar P. Ilíbio  
Presidente da APAE 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo Art. 
1.525, do  Código Civil Brasileiro:                                                                                           
WILLIAM APARECIDO FERREIRA,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão aposentado, estado 
civil solteiro, de 27 anos  de  idade,  nascido  em São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, no  
dia  15  de  agosto  de 1984, residente e domiciliado na Rua José Benedito dos  Santos  Filho, nº 
20, Vila São Paulo, nesta cidade, filho de SILVIO FERREIRA e  MARIA NAIR ALVES FERREIRA.                                              
MÁRCIA  MARIA   COELHO,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão secretária, estado civil 
solteira, de 34 anos  de  idade,  nascida  em Amambaí, Estado de Mato Grosso do Sul, no dia 3 
de novembro  de  1977, residente e domiciliada na Rua José Benedito dos Santos Filho, nº  20, 
Vila São Paulo, nesta  cidade,  filha  de  DIONÍSIO  COELHO  e  TEREZA PAVANI COELHO. 
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,  14 de julho de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo Art. 
1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                        
GLEIDSON AMANCIO VIANA,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão instrumentista, estado 
civil solteiro, de 29 anos  de  idade,  nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no 
dia  26  de  fevereiro  de 1983, residente e domiciliado na Rua  Alberto  Torres  de  Andrade  nº 
107, Mombaça, nesta cidade, filho de  RAIMUNDO  VIANA  DE  OLIVEIRA  e SELMA AMANCIO 
VIANA.                                               
BRUNA  RAMALHO  DE  CAMPOS,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão coordenadora 
pedagógica, estado civil solteira, de 26 anos  de  idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, no dia  25  de  julho de 1985, residente e domiciliada na Rua Professora Angelina 
Boueri  nº 5, Campos Maia, nesta cidade, filha de BENEDITO TARCISIO DE  CAMPOS  e MARIA 
APARECIDA DOS SANTOS CAMPOS. 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,  14 de julho de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo Art. 
1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                           
WELLINGTON FELIPE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira,  profissão ajudante, estado 
civil solteiro, de  22  anos  de  idade,  nascido  em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
no dia 1 de fevereiro  de  1990, residente e domiciliado na Rua Ponciano Pereira, nº 9, Jardim  
Eloyna, nesta cidade, filho de JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA  e  MARIA  DE  LOURDES FRAN-
CISCO.  
ROSIANE DOS REIS SILVA,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão autonoma, estado civil 
solteira, de  34  anos  de  idade,  nascida  em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 
9  de  janeiro  de  1978, residente e domiciliada na Rua Rodrigo da Silva Araújo, nº 176,  Santa 
Cecilia, nesta cidade, filha de JOSÉ  DOS  REIS  SILVA  e  AURORA  DOS SANTOS SILVA. 
Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art.  1.525,  do Código Civil. Se alguém  souber  de  
algum  impedimento,  oponha-o  na forma da Lei.    
Pindamonhangaba,  14 de julho de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo Art. 
1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                           
VALDEMIR JOSÉ ANSELMO   DA   SILVA,   de   nacionalidade   brasileira, profissão auxiliar 
de produção, estado civil solteiro, de 30  anos  de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, no dia  13  de novembro de 1981, residente e domiciliado na Rua Elpidio Sales  
Duarte nº 208, Jardim Imperial, nesta cidade, filho de JOSÉ ANSELMO DA  SILVA FILHO e 
GEORGINA LEITE DA SILVA.                                        
ELAINE ALVES COSTA, de nacionalidade brasileira,  profissão  operadora de corte, estado civil 
solteira, de  28  anos  de  idade,  nascida  em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia  
30  de  julho  de  1983, residente e domiciliada na Rua Elpidio Sales  Duarte  nº  208,  Jardim 
Imperial, nesta cidade, filha de JOSÉ COSTA FILHO e MARIA  DAS  GRAÇAS ALVES COSTA. 
Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do  Art.  1.525,  do Código Civil. Se alguém  souber  de  
algum  impedimento,  oponha-o  na forma da Lei.   
Pindamonhangaba,  14 de julho de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo Art. 
1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                         
MARCOS FLÁVIO LEMES DA SILVA, de nacionalidade  brasileira,  profissão montador eletro-
mecânico, estado civil solteiro, de 33 anos  de  idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, no dia 18 de  outubro de 1978, residente e domiciliado  na  Rua  José  Benedito  
dos  Santos Filho, nº 68, Vila São Paulo, nesta cidade, filho de  SEBASTIÃO  LEMES DA SILVA 
e MARIA ESTEVES DA SILVA.  
ADRIANA LOPES DA SILVA,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão inspetora de aluno, 
estado  civil  solteira,  de  34  anos  de  idade, nascida em Americana-Novo Oriente de Minas, 
Estado  de  Minas  Gerais, no dia 29 de abril de  1978,  residente  e  domiciliada  na  Rua  José 
Benedito dos Santos Filho, nº 68, Vila São Paulo, nesta cidade,  filha de VIRGILINA LOPES DA 
SILVA. Apresentaram os documentos 1, 3 e  4,  do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber  
de  algum  impedimento, oponha-o na forma da Lei.  
Pindamonhangaba,  14 de julho de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo Art. 
1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                       
JOÃO ANTONIO   GONZAGA,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão estoquista, estado 
civil solteiro, de 22 anos  de  idade,  nascido  em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no  
dia  25  de  maio  de  1990, residente e domiciliado Rua José de Assis Goulart nº  182,  Arareta-
ma, nesta cidade, filho de LUIZ GONZAGA DE JESUS e NEIDE  HERMENEGILDO  DE JESUS.                                   
FRANCINE CRISTINA DA SILVA   NUNES,   de   nacionalidade   brasileira, profissão do lar, 
estado civil solteira, de 22 anos de idade,  nascida em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 6 
de abril de 1990,  residente e domiciliada Rua  Benedito  Cesar  Araujo  nº  49,  Araretama,  nesta 
cidade, filha de FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES NUNES  e  LUCIA  CRISTINA DA SILVA. 
Apresentaram os documentos 1, 3  e  4,  do  Art.  1.525,  do Código Civil. Se alguém  souber  de  
algum  impedimento,  oponha-o  na forma da Lei.      
Pindamonhangaba,  16 de julho de 2012.                                          

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
P O R T A R I A Nº 075/ 2012
Nomeia Chefe de Gabinete da Mesa
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 MARIA KATIANA ROMÃO DE SOUZA LIMA, para o emprego de CHEFE DE
GABIENTE DA MESA 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 16 de
julho de 2012, com salário de R$ 4.815,65 (quatro mil e oitocentos e quinze reais e sessenta e
cinco 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, 16 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/ 

Mais uma vez,  a UBT-Pindamonhangaba expressa, 
por intermédio deste coordenador,  a nossa gratidão 
aos professores propagadores da modalidade poé-
tica trova; aos alunos participantes, premiados ou 
não; à Prefeitura, jornal Tribuna do Norte e a todos 
que tornaram possível o sucesso de mais uma edi-
ção do Juventrova, a décima oitava, obrigado... Um 
evento não se realiza sem apoio e muito menos sem 
participação...  

Autora da letra e responsável pela escolha da mú-
sica (“O trenzinho do Caipira” de Heitor Villa-Lobos, 
com acompanhamento em CD da Orquestra Tabaja-
ra), a nossa colega de Academia de Letras, Jaque-
line Bigaton, foi a regente de mais ou menos 150 
vozes infantis (alunos do Fundamental 1 do Colégio 
Emílio Ribas), em evento realizado na Câmara Muni-
cipal no dia 28 de junho, na homenagem ao célebre  
médico sanitarista nascido em Pindamonhangaba. 
Confiramos a Letra....

Arquivo TN

Akim/AgoraVale

Akim/AgoraVale



SERVIÇOS
Trabalhe em casa 
-  pessoas de ambos 
sexos para trabalhar 
com mala direta, não 
é necessário experiên-
cia. Interessados de-
verão enviar  3 selos 
R$ 0,65 para Rosimar 
Bispo- Rua Madalena, 
62, CEP 12420-390 
- Pque. das Nações, 
Pindamonhangaba.
Fazemos Limpeza 
em caixas d’água. 
Tel 8213-3965
Procura-se, emprego 
como acompanhante de 
idoso no período notur-
no.Tel 9205-5501

 DIVERSOS
Balcão e paneleiro 
Itatiaia, novo, R$500, 
Tel 3643-1152 ou 9167-
7277 
Banheira hidromassa-
gem, com bomba, usa-
da, R$ 450. Tel 3648-
8395 ou 9790-7954
Bicicleta Poty, mé-
dia, pink, 21 mar-
chas, cetinha, R$130. 
Tel 3645-6305
Caiaque de fibra, remo 
de alumínio, colete sal-
va vidas. Tel 3643-1250 
ou 9124-5064
Cabo de aço, 80 m,  1/2 
polegada; 12 blocos de 
vidro, 20 x 20 , novos. Tel 
9115-9942
Cama de solteiro, tubu-
lar, R$ 70. Tel 8839-7211
Cama de solteiro, 
ótimo estado de con-
servação; vitraux de 
alumínio anodizado c/ 
vidro, 60 x 60, novo. Tel 
9115-9942
Cama de solteiro, ma-
deira maciça, R$ 100; 
Colchão de mola, R$ 50 
e mesa p/ computador, 
R$ 80. Tel 3642-4094
Carrinho berço Love, 
azul e cinza, seminovo, 
R$ 150. Tel 9757-6730 
Carrinho de bebê, Gal-
zerano, em ótimo esta-
do de conservação, R$ 

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

AJUDANTE DE ELETRI-
CISTA (com curso na 
área de elétrica)
ATENDENTE DE 
FARMACIA
AUXILIAR DE ALMO-
XARIFADO
AUXILIAR DE ENFER-
MAGEM
CABELEIREIRO
CARPINTEIRO DE 
OBRAS
CONSULTOR DE 
VENDAS
CORRETOR DE 
IMOVEIS
COSTUREIRA (MÁ-
QUINA INDUSTRIAL 
OVERLOQUE E 
RETA, EXP C/ ENXO-
VAL E ROUPAS DE 
BEBÊ)
COZINHEIRO DE 
RESTAURANTE
ELETRICISTA PRE-
DIAL
EMPREGADO DO-
MÉSTICO
ENCANADOR

ESTAGIARIO DE PSI-
COLOGIA (cursando o 
2° ano)
ESTETICISTA
GERENTE COMER-
CIAL
MANICURE
MECÂNICO DE MA-
NUTENÇÃO HIDRAU-
LICA
MECANICO DE MA-
NUTENÇÃO INDUS-
TRIAL
MECÂNICO DE MO-
TOR DIESEL
OPERADOR DE IM-
PRESSORA ROTO-
GRAVURA
OPERADOR DE SU-
PERMERCADO
REPRESENTANTE  
COMERCIAL AUTÔ-
NOMO 
SERVENTE DE 
OBRAS
SOLDADOR
PEDREIRO
TÉCNICO EM INFOR-
MÁTICA

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

ClassificadosT   NVENDER - ALUGAR - COMPRAR - TROCAR  - EMPREGOS

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 re-
tíficas, broqueadora de 
cilindro, mandriladora de 
carcaças do motor VW, 
com bolacha completa e 
cavalete. Tel 3642-2524 
ou 8179-6967Compu-
tador, Processador 
AMD Phenom X4, pla-
ca mãe Asus, 2 Gb me-
mória, HD 500 Gb. Tel 
9104-4537
Exaustor Continental  
“Massimo”, semino-
vo. Tel 3643-1250
Refrigerador, Consul, 
degelo seco, 110V, bran-
co, R$ 400; pia + gabine-
te, branco, R$150; mesa 
+ 4 lugares, R$120; im-
pressora fiscal térmica, 
Daruma FS700 c/ serri-
lha preta, R$ 1.100. Tel 
8877-4220 ou 9110-6706
Fogão, novo, inox, 4 
bocas, electolux, Tel 
8839-7211 
Geladeira Consul, se-
minova, R$ 300. Tel 
3643-1152 ou 9167-
7277
Geladeira, balcão ex-
positor, estufa para sal-
gados, bicicletas, arqui-
vo de aço, camas. Tel 
8213-3965
Guarda-roupa  mog-
no,  solteiro ; rack, R$ 
250. Tel 3522-4589
Guarda-roupas,  R$ 
300. Tel 8814-6514
Jaqueta de Couro, 
preto, feminino,  ta-
manho M, R$ 50. Tel 
3642-3740
Jogo de sofá 2 e 3 lu-
gares, seminovo, R$ 
250. Tel 3523-3521 ou 
9114-3560
Máquina de lavar 
roupas, Eletrolux 7 kl, 

R$400 e lavadora enxuta, 
R$100. Tel 9139-2671.
Mesa de som Oneal, 
com 8 canais, semino-
va; video cassete Hi-Fi 
MTS Stereo 4 cabeça 
Sharp. Tel 3642-2427
Moto elétrica infantil. Tel 
9115-8884
Playstation 2 Sony, 
novo, 2 controles, cartão 
memória e na garantia. Tel 
3645-3119 ou 9168-7195
Pia de cozinha,  usada, 
cuba de inox, 2 metros. Tel 
3643-1250 
Porta de aço de 3 x 3m, 
bom estado de conser-
vação, R$ 600. Tel 9115-
9942
Refrigerador; freezer Ele-
trolux, bom estado de con-
servação, 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, câme-
ra 5 Mg, novo, andrad 2.2. 
Tel 3645-7567
Teclado Mod PSR 510, 
Yamaha, efeito Ecohotro-
nic Staner. Tel 3642-2427
Título Ferroviária. Tel 
9105-0366
Topia, desempenadei-
ra, furadeira de banca-
da, lixadeira de banca-
da. Tel 9710-9774 
TV Phillips, nova, R$ 380; 
ventilador Arno, novo, R$ 
80; sofa 3 e 2 lugares, se-
minovo, R$250. Tel 9114-
3566 ou 3522-3521
Ventilador Arno, novo, 
220v, de R$ 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 sal-
gados. 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 alumi-
nium tratar 3522-4589

VEÍCULOS
VENDEM-SE

Celta 2003, preto, abaixo 
da tabela. Tel 9104-8554
Corsa Sedan, 2000, vidro 
e trava elétrica, precisa fa-
zer 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,  Clas-
sic  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$1.000 abaixo da tabela. 
Tel 3648-8238 ou 9163-
1205
Fiesta 97, vermelho, Tel 
8202-0035
Fiorino 2001, pneus no-
vos. Tel 8207-6468 ou 
9627-0567
Fox 2008, 4 portas, cinza, 
vidro, trava eletrica, R$ 24 
mil. Tel 3641-1172
Fusca 79, 1300, R$ 
3.000.  Tel 3643-4173 ou 
8119-4264
Gol 96, trava elétrica, aler-
me e som. Tel 3642-1165
Gol 90, álcool, branco. Tel 
3643-1745
Gol 1000i plus, Ano 1995, 
Branco, completo, rodas 
liga leve.  Aceito 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 3648-3000 / 9191-
6767
Pálio Weekend Treeking 
2010, cinza caromo, com-
pletissima. Tel 9782-1158 / 
9191-3300
Parati, 1.8 CL, ano 95, R$ 
8.300 mil + R$ 3 mil de 
documentação. Tel 3648-
8395 ou 9795-7954
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 tro-
co por veículo chevrolet 
(maior valor). Tel 977-
11544
9 Siena ELX 1.0, 16V, 
2001, trav vidr elétr., 
dir hidr, R$ 13.800. Tel 
9137-3792
Siena 2005, vidros elé-
tricos, dir hidr, alarme,  
tabela. Tel 9179-0817
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 (Ga-
rini), ano 2008. TEl 
8182-8506 / 3642-3679
Honda Biz 100, 2005, 
azul. Tel 9162-1170
Honda Biz, 2012, pre-
ta, alarme, completa. 
Tel 9173-0682
KANSAS, 98/99, preta, 
abaixo da tabela, moto. 
Tel 9120-8138
Suzuki Intruder 2007, 
seminova, 6500 km. 
Tel 8115-5196
YBR ED 2007/08, com-
pleta, vermelha, R$ 
3.000 ou troca-se. Tel  
9226-9424

IMÓVEIS 
VENDEM-SE

CASAS
Centro Apartamento, 
2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro gar. R$ 160 
mil. Tel 9746-6193
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 Sal-
gado, 790. Tel 3642-2951 
Avenida  Abel C. Gui-
marães, apart. 2 dorm, 
sala 2 ambientes, banh 
social. Tel 9775-8200
Beta, a/t 250m² com 
duas casas, 2dorm, 
e dem dep, R$ 80 mil 
cada. Tel 8126-7087
Bela Vista, 2 dorm, e 
dem. dep, 300m², R$ 
128 mil. Tel 9707-1591
Boa Vista, sobrado, 
a/c 209m², 4 dorm, na 
rua José Alves Paloma, 
67. Tel 8112-4379 ou 
3642-4379
Bosque, 2 casas inde-
pendentes, R$ 130.000,  
Tel (13) 9115-8107
Campo Alegre, 2 
dorm., e dem. dep., ga-
ragem  coberta ou troco 
por terreno, aceito fi-

R$ 75,00. Tel 9184-7669  
Real Ville, ou aluga-se, 
3 dorm.,2 suites, com 
hidromassagem,pla-car 
solar, banheiro social, 
lavabo, sala de estar, 
sala de TV, cozinha, 
despensa, área de la-
zer, 2 sacadas, var, qun, 
canil, gar coberta para 2 
carros. Tel 3642-3740
Taubaté, sobrado, 2 
suítes + 2 dorm. e dem 
dep., A/T 290m² e A/C 
208m². Aceita imovel 
como parte do pagn-
to. Tel 8146-4313 ou 
8116-7386
Ubatuba,  próxima da 
praia. Tel 9768-5533
Ubatuba, Chalé de 30m², 
a/c 1200m², R$40.000. 
Tel 9768-5533
Vila São Benedito, 2 
casas construídas no 
mesmo terreno, toda 
de laje piso frio, área 
de serviço e garagem, 
bem localizadas, total-
mente independentes, 
inclusive água e luz.  
Cel. 9154-0918

ALUGAM-SE 
Centro, aluga-se 4 salas 
comerciais; 2 pontos  co-
merciais 230 metros qua-
drados. Tel. 9746-6193  
Rua João Gama, cen-
tro, apartamento com 
68m². Tel 8186-0868
Ubatuba, 1 dorm, a 
30m da Praia Maran-
duba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada, 
casa nova, mobiliada, 
a 100 metros da praia, 
reservas com antece-
dência.Tel. 3642-3740 
ou 9736-7019

TROCA-SE
São José dos Cam-
pos, casa, centro por 
casa em Pinda, na re-
gião central  ou vendo 
R$ 170 mil.Tel 8141-
3359

COMERCIAL
kitnetes, 2 dorms, 1 
vaga na garagem. Tel 
9746-6193
Loja de roupas , arti-
gos de couros e aces-
sórios, valor a combi-
nar. Tel 3527-1203 ou 
9229-9787
Quartos para moças, 
individual, com banhei-
ro 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 parcela-
do e aceito carro. Tel 
9196-7993 / 8838-8225

Salas comerciais per-
to do Bosque.  Tel 
9765-9995
Sala comercial, Tra-
vessa Rui Barbosa, 34, 
centro, 44m². Tel 9707-
1591
Salas comerciais, 
com banheiro e saca-
da, na Vila São Bene-
dito. Tel 8112-5697 ou 
9220-1831
Salão de beleza, ven-
do, na praça Santa 
Luzia, funcionando há 
2 anos, lugar para 4 
profissionais. Tel 9104-
8071 ou 8207-5158

CHÁCARA  
VENDEM-SE

Goiabal, 1.100m², cer-
cada com alambrado, 
R$ 43 mil. Aceito troca.
Tel 3648-8395 / 9790-
7954
Lagoinha, 11 alquei-
res, c/ 3 casas R$ 
250.000 ou troco c/ 
casa no centro. Tel 
9719-9362
Lagoinha, sítio c/ ca-
sas, 7 alqueires, 7 km 
da cidade R$190.000 
Tel 3645-5896
Mandu, estrada do Tra-

biju, fins de semanas, 
aniver e casamento,  
galpão p/  jogos, quiós-
que c/ churr, banh, pis-
cinas. Tel 9620-8641.
dorm e dem dep, a/t 
21.000m², R$ 300 mil. 
Tel 3643-4242
Ribeirão Grande, 
4500m², com casa, 
quiosque, água corren-
te, 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 9734-
2869
Cruz Grande, com rio, 
15.000m²,  R$ 150 mil. 
Tel 3643-4242
IpêII, com escritura. 
Tel 3637-1494  / 9173-
0682
Mombaça, meio lote, 
murado c/ 2 cômodos, 
R$ 70 mil. TEl 9117-1439
Yassuda,  250m² todo 
murado. Tel 9111-3609

nanciamento. Tel 3643-
1770 ou 9123-4503
Campo Belo, 2 dorm, 
1 suite, edícula, R$ 
250.000. Tel 8839-
7465 / 8803-4573
Campo  Belo, aparta-
mentos, novo, 2 dorm, 
sendo 1 suite, dem 
dep, gar, R$ 170 mil. Tel 
3642-3740
Cidade Jardim, edícula, 
terreno de 250 m², R$ 75 
mil. Tel 9181-0245
Crispim, 240 m², 2 
quartos,dem dep, gar, 
lav e 1 quarto e banh nos 
fundos.Tel 3642-2470
Crispim, 3 quartos, 
edícula e demais de-
pendências. R$ 190 
mil. Tel 8839-7211 
Jardim Aurora, sobra-
do 3 dorm. (1 suite), 
sala 2 amb, coz ame-
ricana, ampla área ex-
terma. Tel 3642-1124 
ou 9772-5171
Jardim Aurora, divi-
sa com o Campo Belo, 
nova, 2 dorm. (1 suíte), 
dem. dep., gar, Aceita 
financiamento. Tel 3643-
1770 ou 9123-4503
Jardim  Rezende,  sobra-
do, 93m², novo, 2 dorm,  e 
dem dep, 2 banh, gar, R$ 
135.000. Tel 3648-5776 
ou 9127-5485
Jardim Regina, 2 
dorm., e dem dep, toda 
muradaantiga, rua 12. 
Tel 3637-6210 
Lessa, 120m², desocu-
pada, R$ 290 mil. Tel 
9167-7277 ou 3643-
1152
Vila São João,  suite, 
quarto, banheiro social, 
coz, sala, R$150 mil.  
Tel 9114-0847
Maricá, 2 dorm, dem. 
dep, R$ 140 mil. Tel 9156-
4167
Moreira César, CDHU 
Ipê II, 1 dorm, dem 
dep, gar, R$ 38.000. 
Tel 9110-1180
Moreira César, CDHU 
Ipê II, 3 dorm, dem 
dep, gar, quitada. Tel 
9173-0682
Moreira César, próximo 
à praça São João, so-
brado, 2 dorm., sendo 1 
suite, e dem dep., com 
ponto comercial, R$ 140 
mil. Tel 9153-7933
Morumbi, 3 dorm, sen-
do 1 suite e dem dep, R$ 
190.000. Tel 3643-4242
Mombaça, seminova,2 
dorm e dem. dep, R$ 130 
mil. Tel 3643-1783 / 9119-
1656
Mombaça, 3 cômodos, 
R$ 78.000. Tel 9774-
4108
Mombaça, 2 dorm.  R$ 
140.000. Tel 3642-3027
Mombaça, apartamen-
to, 2 dorm e dem dep, 
R$150 mil. Tel 3643-
1783 / 9119-1656
Ouro Verde, c/ 2 lotes, 
2 dorm, dem dep, pon-
to comercial. aceita-se 
troca. Tel 3527-9498
Parque das Palmei-
ras, 3 dorm, sendo 1 
suite, dem dep, jardim 
de inverno, coz ame-
ricana, gar  2 carros, 
quintal e cerca elétri-
ca, A/T 200 m² -  A/C 
100m². Tel 9107-4318
Pq. São Domingos, 
sobrado, 3 dorm e 
dem dep, 4 banh, ár/
ser, quartinho no fundo 
e gar, rua Cap Vitório 
Basso, R$ 250.000. Tel 
3522-4589
Próximo ao Pão de  
Açúcar, Ed. Juliana, 
apartamento (72 m²) 
2 quartos, sala, coz, 
ban, uma vaga, c/ mó-
veis plan Italinea, R$ 
135.000, condomínio 
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Jardim Imperial, apartamento, 2 dormitórios 
e demais  dependências, garagem coberta. 
Tel 9174-0951 ou 8216-6194
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O fi nal de semana foi marcado 
pelas disputas da 1ª etapa de Ae-
rocross em Pindamonhangaba. O 
evento foi realizado no Parque da 
Juventude, no sábado (14) e do-
mingo (15), em oito categorias, 
com grande presença do público.

O destaque da prova foi para 
o piloto de Pindamonhangaba, 
Gabriel Oliveira, que venceu nas 
categorias MX1 e na MX OPEN. 
“Os dois dias de competição fo-
ram abençoados com muito sol 

e temperatura agradável. O local 
é perfeito e possui duas pistas de 
motocross, pista de Kart cross, 
pista de veloterra, pista de aero-
modelismo, aeroclube, área de 
paraquedismo, lago, campo de 
futebol, barzinho, restaurante e 
muita área verde com um visu-
al incrível da Serra”, destacou 
o organizador do evento, Manu 
Rezende.

Os organizadores da prova 
agradecem a todos os presentes, 

público e pilotos, apoiadores e 
colaboradores. As próximas pro-
vas terão datas e locais defi nidos 
com divulgação no site www.su-
persession.com.br

A 1ª etapa do Aerocross fez 
parte da programação de aniver-
sário dos 307 anos de emanci-
pação político-administrativa de 
Pindamonhangaba. No próximo 
fi nal de semana, o Parque da Ju-
ventude sediará a etapa paulista 
do Enduro FIM.

Emoção e adrenalina marcam 
Aerocross Pinda

MX3

1º -  ROGÉRIO LOURO | 120 – holleshot
2º - CELSO ELIAS | 15
3º - ADNALDO RALADO | 96
4º - DENER DANIEL | 91
5º - LINCOLN ARANTES | 727

MX 85cc

1º - YURI SERFIOTINS | 960 – holleshot
2º - GUILHERME LIMA | 912
3º - MARCIO JAPINHA | 903
4º - OCTAVIO | 54
5º - JOAO VITOR GARDENAL | 33

MX 2 Tempos

1º - DENIS SILVA | 21
2º - LEANDRO CAVEIRINHA | 51 – holleshot
3º - ROGERIO BATISTA | 10
4º - IGOR GALVAO | 98
5º - MARCELO MONTEIRO | 46

MX Nacional 230

1º - JULIO KAIKAI | 88
2º - EDNALDO RALADO | 96 
3º - FERNANDO LEITE | 3 – holleshot
4º - GUILHERME | 78
5º - HEBERT REBELDE | 98

MX1 450cc

1º - GABRIEL OLIVEIRA | 252 – holleshot
2º - ROGERIO LOURO | 120 
3º - CELSO ELIAS FUBA | 15
4º - FLAVIO LOFREDO | 357
5º - DENER | 91

MX2 250cc

1º - DENNER DANIEL | 188 – holleshot
2º - TIAGO FELIPPO | 25 
3º - DIEGO BREMER | 101
4º - MARCELO LIMA| 116
5º - JOSE LUIS | 715

NACIONAL PRO OPEN

1º - MARCOS CAVEDEM | 8
2º - CELIO RAMOS | 99 
3º - RODOLFO | 257
4º - ALEX | 9– holleshot
5º - ERALDO FRANÇA | 6

MX OPEN

1º - GABRIEL OLIVEIRA | 252 
2º - DENNER DANIEL | 188
3º - CELSO ELIAS FUBA | 15 – holleshot
4º - TIAGO FELIPPO | 25 
5º - DIEGO BREMER | 101
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