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Adrenalina
Motores continuam
roncando no Parque
da Juventude
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Animação “Valente”
fala dos dilemas da
adolescência
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Pinda defende título dos Regionais em Caraguá
Lívia Carla

Os primeiros atletas da delegação de Pindamonhangaba a
competir nos Jogos Regionais
de Caraguá já estão na cidade e
participaram das solenidades de
abertura dos jogos.
Com o título inédito na bagagem, conquistado em 2011, Pindamonhangaba iniciou a busca
pelo bicampeonato nas disputas
da bocha, futebol feminino, handebol masculino e vôlei masculino. Os jogos seguem até o dia
28 de julho.

Terceira fase
Socorro /
Araretama
terá início
em breve

Segundo Caderno
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Abdala quer
dar mais
transparência
ao dinheiro
público

Ruas e
estradas
da cidade
recebem
melhorias

O vereador Abdala Salomão apresentou
indicação de Projeto de
Lei normatizando a celebração de convênios
junto à Prefeitura.

Informativo
Legislativo
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Festival
de Férias
acaba
neste ﬁm
de semana
Com muitas crianças
participando das atividades,
termina este fim de semana, sexta-feira (20) e sábado (21), na escola municipal
"João Cesário", no Feital e
no Bosque da Princesa no
domingo (22), o Festival de
Férias. O evento é realizado
pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer.
As crianças podem participar de forma gratuita e
ainda têm a oportunidade
de estar com os amigos
mesmo durante as férias.
As aulas nas escolas municipais retornam na segunda-feira (23).

O futsal feminino é uma das forças de Pindamonhangaba na busca pelo bicampeonato nos Jogos Regionais

Mais luz, mais segurança na avenida

previsão
do tempo
Sexta-feira - 20/7

João Ribeiro

Céu claro
Sol
TEMP. MÍNIMA 9ºC
TEMP. MÁXIMA 20ºC
Sábado - 21/7
Céu claro
Sol
TEMP. MÍNIMA 9ºC
TEMP. MÁXIMA 22ºC
Domingo - 22/7
Predominío
de Sol
TEMP. MÍNIMA 11ºC
TEMP. MÁXIMA 22ºC
Segunda-feira - 23/7
Predominío
de Sol

Nova iluminação da avenida Manoel César Ribeiro beneﬁcia também o acesso ao bairro Santa Cecília

Página 4

TEMP. MÍNIMA 11ºC
TEMP. MÁXIMA 23ºC
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Meio Ambiente recebe estudantes de Paisagismo e Jardinagem

Editorial
Jogos Regionais
Começaram os Jogos Regionais de Caraguatatuba.
Apesar do apagão que surpreendeu atletas, dirigentes e público presente à cerimônia de abertura, a expectativa é que sejam jogos muitos competitivos, com
o nível da disputa continuando a crescer, como já vem
acontecendo há algum tempo.
Se algumas cidades ainda não investem fortemente
no esporte como ferramenta de mudança social e mesmo de marketing, outras fazem dos Jogos Regionais sua
principal vitrine.
Em Pindamonhangaba, nos últimos sete anos, a
busca foi pela democratização do esporte, que está nos
“quatro cantos da cidade”, como sugere o nome de um
dos muitos programas que difundem diversas modalidades esportivas junto às crianças e jovens da periferia.
Os Jogos Regionais também serviram de alavanca
para acelerar ainda mais as obras em infraestrutura esportiva na cidade. Sediando a competição no ano passado, Pinda não só fez bonito dentro das praças esportivas, mas fez questão de realizar um evento de grande
magnitude, mostrando para a sociedade a importância
do esporte no contexto social.
Foram vários os investimentos feitos para receber
bem atletas e dirigentes, principalmente em quadras,
campos, piscinas, pistas, etc. Obras que agora estão à
disposição da população para a prática do esporte amador e também para receber competições municipais,
estaduais e até nacionais. Hoje mesmo, a Tribuna do
Norte publica matéria falando de melhorias no Ginásio
Juca Esteves, um dos melhores da região para a prática
do voleibol de alto nível, que recebeu nova iluminação,
e veja só o nível do proﬁssionalismo, a Prefeitura está
construindo um sanitário especial para as equipes de
controle realizarem a coleta do material que é destinado
para os exames antidoping.
Mais de 10 mil crianças estão inseridas nas escolinhas de esportes que agora conta até mesmo com o
rugbi e o ciclismo, tal a variedade de ofertas disponíveis nos centros esportivos, que hoje são quatro, sendo
que dois, Araretama e Cidade Nova, foram construídos
pela atual administração, ambos com piscinas e quadras capazes de oferecer total condição de treinamento
para nossos atletas de competição. O “Zito” e o “João do
Pulo” receberam inúmeras melhorias. Isso sem falar nos
ginásios do Alto Tabaú, Campinas, Eloyna. Nos campos
de futebol e, é claro, nas Academias da Melhor Idade,
isso porque nossos idosos também gostam de ganhar
medalhas e participam de competições como os Jomi
e o Jori.
Enﬁm, por tudo isso. Por Pindamonhangaba contar
hoje com uma mentalidade de fazer bem feito, por fazer do esporte uma ferramenta de mudança social, os
adversários olham os atletas da Princesa do Norte com
muito respeito e até admiração. O ‘bi’ não vai ser fácil,
mas não é impossível!

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

TerraMA2
Para o monitoramento e análise de desastres naturais, o Inpe
- Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais lança o TerraMA2, uma
plataforma computacional aberta a
qualquer usuário interessado em
desenvolver seu próprio sistema
operacional de riscos ambientais. A
ferramenta foi apresentada no último
dia 18 de julho, durante workshop
em São José dos Campos (SP).
Tendo como base o TerraMA2,
é possível monitorar qualquer ocorrência a partir de informações disponíveis na internet. Podem ser utilizados dados provenientes de satélites
e radares meteorológicos ou ainda
modelos de previsões numéricas.
Também servem dados de pontos
ﬁxos como PCD - Plataformas de
Coleta de Dados, sondas, boias, estações e instrumentos geotécnicos.
O usuário pode acompanhar
desde incêndios ﬂorestais, deslizamentos, enchentes e estiagens, até

interrupções na rede de energia por
raios e movimentos de marés com
ressacas em regiões portuárias, entre outras situações de risco.
Para isso, a plataforma integra
serviços geográﬁcos e modelagem,
através do acesso em tempo real a
dados meteorológicos, climáticos,
atmosféricos, hidrológicos, geotécnicos, demográﬁcos, etc. A possibilidade de reunir diferentes bases
de informações permite que o TerraMA2 seja usado como plataforma
para o monitoramento de ocorrências de vários tipos, como abalos
sísmicos, descargas elétricas e até
epidemias e homicídios.
Nova versão da plataforma antes chamada de Sismaden, o TerraMA2 é mais um resultado de 25
anos de pesquisa e desenvolvimento do Inpe, com base em inovação,
na área de geotecnologias estratégicas.
Fonte: Inpe

O Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura recebeu, na
terça-feira (17), a visita de estudantes do curso de “Paisagismo e
Jardinagem” dos Salesianos. Os
alunos, acompanhados da professora, foram recebidos pela diretora
de Meio Ambiente, engenheira Juliana Vieira Monteiro, que explicou
sobre a organização do processo
de produção de mudas. A intenção
dos alunos, com a visita, foi conhecer o espaço da Prefeitura, e estar
em contato com as plantas produzidas no Viveiro Municipal. “Visitas
como essas são muito importantes
na formação dos proﬁssionais da
cidade, nas áreas de paisagismo
e de jardinagem, para que possam
desenvolver melhor a sua atividade”, avaliou a diretora Juliana. O
Departamento de Meio Ambiente da
Prefeitura está aberto a receber a
visita de escolas e estudantes. Para
tanto, basta enviar um ofício departamento solicitando agendamento.
Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (12) 3645-1494.

Visita da
imagem do
Senhor Bom
Jesus
O pároco padre Celso Aloísio
Cardoso informa à população católica que nesta sexta feira (20),
às 15 horas, a imagem do Senhor
Bom Jesus de Tremembé estará
em Pindamonhangaba, aqui permanecendo até o dia 29, na igreja
de São Benedito – Paróquia Nossa
Senhora da Assunção.
No período de visita da imagem, haverá missa todos os dias,
sempre às 15 horas, e ao ﬁnal de
cada celebração o padre celebrante fará “imposição com o Manto do
Senhor Bom Jesus” aos ﬁéis que
estiverem presentes.

Missa de 7º Dia
A família de Germana Ramos
Ferraz, consternada, convida para
a missa de 7º Dia de seu falecimento, que será celebrada no domingo
(22), às 18 horas, na igreja de Ns
das Graças, no Jardim Imperial.
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Atenção Básica de Pindamonhangaba
será avaliada pelo Ministério da Saúde
Representantes do Ministério
da Saúde estarão em Pindamonhangaba entre os dias 19 e 25 de
julho para a primeira avaliação das
11 unidades da PMAQ - Programa
Nacional de Melhoria do Acesso e
da Qualidade da Atenção Básica. O
processo faz parte do teste de qualidade do processo de trabalho do
programa.
A Atenção Básica se resume em
postos de saúde que estão espalhados por toda cidade e atende dentro

de um grau de especialidade. São
os primeiros atendimentos entre o
paciente e o médico. “Na Atenção
Básica temos médicos do PSF - Programa Saúde da Família, médicos
clínicos das UBS - Unidade Básica
de Saúde, assim como pediatra e
ginecologista”, explicou a assessora
de Gestão Estratégica da Secretaria
de Saúde, Cleonice Faria.
Quando o caso do paciente é
mais delicado e exige um acompanhamento especíﬁco, o mesmo é

encaminhado para a Atenção Especial, onde recebe um tratamento
diferente, de acordo com o caso de
urgência.
Para a avaliação do Ministério
da Saúde, Pindamonhangaba será
observada quanto ao processo
contínuo e progressivo de melhoramento dos padrões de acesso e de
qualidade, assim como o processo
de trabalho e os resultados alcançados pelas equipes de saúde da
Atenção Básica.

Central de Atendimento da Prefeitura
está em pleno funcionamento
Divulgação

A Central de Atendimento da
Prefeitura de Pindamonhangaba
está em funcionamento desde
setembro de 2011, e é o canal de
informação da Prefeitura com seus
contribuintes. O Departamento de
Arrecadação da Prefeitura é o setor responsável pelo funcionamento da central.
Atualmente as maiores empresas e corporações do Brasil
utilizam as centrais de atendimento como forma de interagir
e criar relacionamento com seus

clientes. A Prefeitura também usa
o serviço para lembrar as pessoas de tributos que estão em débitos.
Os munícipes que receberam alguma ligação ou carta
da Central de Atendimentos e
tiverem dúvidas do que se trata, podem entrar em contato
pelo telefone 3644-1560 ou no
prédio da Prefeitura no setor de
atendimento.
A central funciona de segunda
a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Workshop de Economia Criativa
O Fundo Social de Solidariedade e a Prefeitura de Pindamonhangaba realizarão, na quinta-feira
(26), o workshop de Economia
Criativa, no Salão da Igreja Nossa
Senhora da Assunção (conhecida
como Igreja São Benedito), no centro, das 17 às 21 horas.
O palestrante é o publicitário,
empresário e proﬁssional de vendas, Nagib Calil, que irá abordar
o tema utilizando linguagem
simples baseada nas inovações técnicas de negociações,

comunicação e criatividade.
Segundo a coordenadora de
Projetos Oﬁciais do FSS, Kátia Villaça, o curso é gratuito para o público
de economia formal que tem a intenção de aumentar a carga de clientes.
As inscrições poderão ser feitas no
local e as vagas são limitadas.
O próximo curso será em agosto, no Centro Esportivo João de
Campos “Pai João”, na Vila São
João. Para mais informações, entre
em contato pelos telefones: 36445851 ou 3644-5810.

Plenária solene da APL
No próximo dia 27 haverá
sessão plenária solene da APL-Academia Pindamonhangabense
de Letras nas dependências do
Museu Histórico e Pedagógico
Dom Pedro I e Dona Leopoldina. O
evento terá início às 20 horas, com
a seguinte programação: Ciclo de
Conferências Comemorativas do
Jubileu de Ouro APL (Ciclo Comemorativo do Jubileu de Ouro APL);
apresentação musical do acadêmico Pedro Ivo Salles (Dedos e Lín-

guas); conferência “O Lugar da Arte
na Vida” - Marcelo Dênny/USP; noite de autógrafos de “Sawabona”,
livro de Érika Araújo.
A APL conta com a presença de
acadêmicos e convidados.

EXPEDIENTE - TRIBUNA DO NORTE - FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO
Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 - Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Presidente: José Renato Campos Rosa
Tesoureiro: Benedito Donizette dos Santos
Membros: José Alencar Lopes Júnior, Israel Abraão dos Santos
Dias e Odirley Pereira.
CONSELHO FISCAL:
Fernando Prado Rezende, Domingos Geraldo
Botan, Maria Perpetua Soares

EDITOR CHEFE:
Kátia Fabiana Dubsky Matos Freire - MTB 40.553-SP
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS:
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel / Fax (12) 3644-2077 CEP 12.400-280 - Pindamonhangaba/São Paulo

REPRESENTANTE NACIONAL:
RGD-Comunicação S/C Ltda
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana - CEP 02036-022 - São Paulo/
SP - Tel./Fax: (11) 6971-1000 - (E-mail: rgdribas@uol.com.br)
IMPRESSÃO: Jornal Cidade de Rio Claro Ltda. (19) 3526-1000
CIRCULA ÀS TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS

www.tribunadonorte.net - contato@tribunadonorte.net

o
ã
ç
a
m

Progra

LOCAL

VENTO

João
Escola
al
o - Feit
e
r
Cesá
dito
e
o Ben
Vila Sã
dito
o Bene
l.
Vila Sã
ente Ce
- R. Ten
o
ir
e
Bosque
ib
R
dre M.
Alexan
ntude
u
J
da ve
Parque
nhor
Monse
Praça
des
o
Marcon
Estaçã
antiga
a
d
o
ti
á
P
asil
l do Br
Centra

tos
- Even
Férias
e
d
l
a
is
iv
Fest
ltura
DATA
os e Cu
ras
sportiv
o
E
h
7
1
aroeste
às
anda F
0 13
w
Show B
19 e 2
nd Sho
ulti Ba
as
M
r
o
w
ntos
h
o
h
0
S
2
s - Eve
ia
r
é
F
20
e
ld
as
is
Festiva
20 hor
Cultura
21
ivos e
t
r
s
o
a
p
r
s
ulista
o
E
7h
apa Pa
13 às 1
FIM Et
2
o
r
2
u
e
d
En
21
a Paz
horas
ura e d
lt
u
C
8 às 18
a
Dia d
22
das
A partir
ock
as
o do R
25
10 hor
Estaçã
rtaneja
sica Se
as
ú
r
o
M
h
e
8
d
1
ival
27
doso”
XI Fest
los Car ação nas
r
a
C
iz
“Lu
sent
ica
– Apre
m Mús
Dia 28 s Raiz e Jove
tegoria
a
c
ão da
goria
ç
te
a
t
a
n
s
C
e
a
s
or
– Apre
9 18 h
ção
Dia 29
28 e 2
Premia
e
l
a
u
id
iv
d
In

RIO
HORA

E

stação
ntiga E
a
a
d
o
Páti
asil
l do Br
Centra

Festival de Férias faz parte dos festejos de aniversário de Pindamonhangaba
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Continuam
comemorações
do aniversário
da cidade
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Cultura,
realizará na sexta-feira (20) e
sábado (21), shows musicais
no bairro Vila São Benedito.
As apresentações acontecerão às 20 horas, na praça Cícero da Silva Prado. Toda a
programação do aniversário
da cidade é gratuita.
A comemoração nesta
sexta-feira será com a banda
Faroeste, comanda pelo vo-

calista Luizinho e mais quatro integrantes. O repertório
da banda é formado com
músicas sertanejas universitárias.
No sábado, a animação ﬁcará por conta da banda Multi
Band Show, que tocará um repertório para todos os gostos
musicais como rock, pagode,
pop, sertanejo e axé. A equipe
é formada por 12 integrantes
entre eles músicos, técnicos,
dançarinos e ajudantes.

“O nosso objetivo é agradar a todos com o nosso repertório diversiﬁcado e que
todos se divirtam”, disse
Alan Junior, diretor da banda
Multi Band Show.
As duas atrações do ﬁnal
de semana são direcionadas
para todos os públicos. Toda
a programação do aniversário da cidade pode ser consultada no site da Prefeitura
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.

Copa EFX Pacato de Enduro acontece em
Pindamonhangaba no ﬁm de semana
A quinta etapa da Copa
EFX Pacato de Enduro acontece em Pindamonhangaba
neste domingo (22), sendo
um dos eventos mais esperados do aniversário da cidade.
Os competidores Felipe
Zanol e Nielsen Bueno seguem travando ótimos duelos
na categoria principal, a Elite, e este ﬁm de semana pode
ser decisivo para os dois. A
largada para os primeiros pilotos será realizada às 9 horas, no Parque da Juventude
(ao lado do Aeroclube).
A novidade da etapa será
que os pilotos farão uma travessia do rio Paraíba durante
a prova. Para superar os 70
metros de uma margem a outra, eles contarão com a aju-

da do Exército Brasileiro e de
uma balsa.
Com 45 quilômetros de
extensão, a pista contará com
dois Cross Testes, um Enduro Teste e um Extreme Teste.
O primeiro teste de velocidade será o Extreme, realizado
em uma pista de Motocross
na largada de cada volta.
Na categoria Elite, a distância entre os pontos de Felipe Zanol e Nielsen Bueno
não é tão grande para que o
líder possa se sentir tranquilo. Com 75 pontos, Zanol
tem seis a mais que o segundo colocado, Nielsen. O
adversário promete fazer de
tudo para diﬁcultar um pouco
os planos do companheiro da
equipe Honda. No entanto,

além disso, precisa se defender do terceiro colocado, Rômulo Bottrel, com 58 pontos.
Categorias extras
Desta vez, além das dez
categorias tradicionais, a Pacato contará com uma prova
de cross country feita especialmente para as crianças
que alinharão após a chegada
dos adultos. Além disso, a organização espera ter uma boa
participação feminina, como
tem acontecido nas etapas
anteriores. Estas duas categorias terão inscrição subsidiada pela organização.
Os participantes de todas
as classes puderam se inscrever pelo site www.adrenatrilha.com.br até quinta-feira
(19). Já são 110 pilotos con-

ﬁrmados de vários estados do
Brasil. Depois dos paulistas,
são os mineiros que comparecem em maior número.
A Copa EFX Pacato de
Enduro (Enduro FIM Xperience) é organizada pelo
Adrenatrilha Trail Club, com
patrocínio da ASW Racing,
Moto Field e Red Dragon,
apoio da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba,
equipe Aventuras no Vale,
NT, Sacramento, Dust Off-road, Jet Fio, Estopa Joanita,
Sig Visual e Tribos e Trilhas.
com, além da divulgação do
MotoX.com.br, Revista DNA
Off-road, Revista Pró Moto,
Revista Moto Verde, Motoraid, Trilha & Motor, Corrosivo Filmes e ESPN Brasil.

Lucídio Arruda / Publix

Carolina Arruda / Publix

Nielsen Bueno venceu a 4ª etapa e é vicelíder da competição

Lucídio Arruda / Publix

110 pilotos já estão conﬁrmados na etapa

Felipe Zanol,
líder na
pontuação
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“Manoel César Ribeiro” e bairro
Santa Cecília recebem iluminação
A avenida de ligação do
bairro Santa Cecília e a avenida Manoel César Ribeiro
receberam, nesta última semana, postes de iluminação
que visam a segurança e melhor visibilidade noturna dos
pedestres e motoristas que
passam pela região.
De acordo com o secretário de Obras e Serviços,
Ricardo Amadei, além de
oferecer maior segurança ao local, a iluminação
também irá destacar o trabalho de paisagismo que
está sendo feito no canteiro. “Foram colocados postes em toda a extensão da
frente do bairro, melhorando

Araretama e região
vai receber o
Cata-treco até o
final desta semana
Os moradores do bairro
Araretama, Arco-Íris, CDHU
e região devem estar atentos
ao caminhão da equipe do
Cata-treco que está passando
nestes bairros para o recolhimento de entulhos e materiais
inertes.
Para que o trabalho seja
finalizado ainda nesta semana, a Prefeitura de Pindamonhangaba disponibilizou três
equipes para recolher os objetos.
Os moradores que tiverem

Divulgação

a visibilidade da pista”, afirmou.
O secretário de Planejamento, Paulo Amadei, pontuou que a iluminação favorece também a avenida de
ligação do bairro Santa Cecília. “Os postes iluminam tanto a avenida Campos do Jordão quanto a avenida Manoel
César Ribeiro, favorecendo
as duas vias”, lembrou.
Foram colocados 10 postes, cada um com duas luminárias, resultando num total
de 20 lâmpadas de 400w. “A
iluminação faz parte do programa de melhorias na avenida Manoel César Ribeiro”,
afirmou Ricardo Amadei.

interesse em utilizar o programa, deverão colocar em
frente de sua casa o entulho
e os objetos descartados até
o final desta semana. A passagem pelos bairros faz parte
do cronograma estabelecido
pela Prefeitura.
Implantado há sete anos,
o programa Cata-treco tem
como objetivo recolher resíduos sólidos dispostos pelos
munícipes na rua durante o
período de atendimento de
determinada localidade.
Divulgação

A iluminação visa a segurança e melhor visibilidade noturna para pedestres e motoristas

Estradas do Goiabal recebem
manutenção devido às chuvas
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
equipe do Departamento de
Serviços Municipais, está
realizando melhorias nas
estradas que cortam o bairro Goiabal. Com as chuvas,
as ruas são danificadas, dificultando o trânsito na região.
“Devido à chuva, algu-

mas valetas foram abertas,
então estamos fechando e
fazendo o trabalho de apedregulhamento das estradas
principais e ruas transversais”, explicou o diretor do
DSM, Sérgio Guimarães.
Ainda segundo o diretor, além destes serviços, as
ruas do Goiabal receberão
uma cobertura com um ma-

terial mais fino para aumentar a impermeabilização,
para que desta forma os
veículos possam transitar
melhor nestas vias durante
os períodos de chuvas.
Para quem circular pela
região, o diretor Sérgio
aconselha a tomar alguns
cuidados básicos para evitar acidentes. “Com a chu-

va, o barro fica liso e os
riscos de acidentes aumentam, portanto os que utilizam estas vias devem ficar
atentos, diminuir a velocidade e terem atenção com
os cruzamentos duplos”,
aconselhou o diretor.
Os trabalhos no Goiabal
devem seguir até este final
de semana.
Divulgação

O Cata-treco vai atender o Araretama e região

Manutenção, reparos nas estradas rurais e limpeza das bocas-de-lobo são realizadas pela Prefeitura

Prefeitura realiza manutenção em estrada
Para garantir a segurança
e melhor tráfego de veículos
e pessoas nas estradas da cidade, a Prefeitura de Pindamonhangaba realiza periodicamente a manutenção das vias.

Uma das estradas que
está recebendo melhorias é
a ‘Antonio Vioti Nogueira
de Sá’, que fica na região do
Ribeirão Grande.
“Estamos fazendo um

serviço de manutenção e
tapa buracos na estrada,
para garantir o trânsito normal e seguro dos veículos e
de pessoas que passam por
lá diariamente”, contou o

diretor do Departamento de
Serviços Municipais, Sérgio
Guimarães.
Outras estradas deverão
receber a mesma manutenção até o final deste mês.
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Pinda realiza terapia Comunitária
Terapia Comunitária ou
Roda de Conversa é um espaço comunitário onde se procura partilhar experiências de
vida e sabedoria, em grupo,
com a finalidade de promover
a saúde. Em Pinda, é uma ação
desenvolvida pela Prefeitura,
por meio da Secretaria de Educação e Cultura, em parceria
com a Secretaria de Saúde e
Assistência Social e Fundo
Social de Solidariedade.
Nas rodas de conversas são
desenvolvidas atividades de
prevenção e inserção social de
pessoas que vivem em situação de crise e sofrimento psíquico, a integração de pessoas,
a construção de dignidade e da
cidadania, contribuindo para
a redução dos vários tipos de
exclusão, promovendo encontros interpessoais e intercomunitários, valorizando a história
individual e a identidade cultural, a fim de restaurar a autoestima e a autoconfiança dos
participantes.

“A terapia comunitária
vem para acolher as dores
causadas pela mágoa, solidão, perda, angústias e tantos outros sentimentos, como
para celebrar a vida. É um
espaço comunitário onde se
procura partilhar experiências de vida e sabedorias de
forma horizontal e circular,
onde todos se tornam co-responsáveis na busca de soluções e superação dos desafios
do cotidiano, em um ambiente acolhedor e caloroso”, ressaltou a terapeuta e gestora
regional de Educação Básica,
Luciana de Oliveira Ferreira.

“Um espaço
comunitário
onde se procura
partilhar
experiências
de vida”
Luciana de Oliveira Ferreira,
gestora regional de Educação Básica

As rodas acontecem em
diferentes locais e horários.
Exceto as rodas que acontecem com os alunos nas escolas, as demais são abertas à
comunidade. Os interessados
devem procurar os postos de
saúde mais próximos de suas
residências para se informar.
Atualmente, Pindamonhangaba conta com a colaboração de aproximadamente
70 terapeutas formados e atuando em vários ambientes.
As rodas com crianças
nas escolas municipais acontecem desde 2011 nas escolas
“Profa Julieta Reale Vieira”,
no Castolira; “Abdias Jr.
Santiago e Silva”, no bairro
Santa Cecília; “Profa. Gilda
Piorini Molica”, Loteamento São Judas Tadeu e, desde
o início desse ano, na escola
“Dr. André Franco Montoro”, no Crispim.
Para mais informações
entrar em contato nos telefones 3644-5809 e 3642-2420.

Cerest tem cursos gratuitos
Para uma melhor qualidade de vida para o trabalhador,
o Cerest- Centro de Referência Regional em Saúde do
Trabalhador tem um papel
importante, que é de dar segurança técnica e fazer a vigilância da saúde do empregado.
Para isso, a equipe do Cerest realiza inspeções quando
há casos de acidentes e doenças ocasionados no local de
trabalho. Além disso, presta
serviços e realiza palestras,
seminários, promove cursos
abertos e gratuitos sobre diversos temas relacionados à
saúde do trabalhador.
O Cerest está realizando
o curso de ergonomia, que se
trata de uma abordagem de
todos os aspectos da atividade humana como postura no
trabalho, manuseio de materiais, segurança e saúde, cultura organizacional, trabalho
em grupo, interação homem
e computador, estresse e treinamento conforme relacionados a projetos envolvendo
seres humanos e sistemas.
“A importância deste serviço para o trabalhador é o
apoio e acolhimento pela assistência social que identifica
sua necessidade”, ressalta a
técnica em segurança do trabalho, Samanta Faria.
O atendimento inicial é
feito pelo serviço social que
fornece as primeiras orienta-

Divulgação

Divulgação

As rodas de conversa constituem uma forma de terapia comunitária

Programação
CRAS 		Araretama		Quarta			9h30		Semanal
PSF		Cidade Jardim		Terça			14 horas		Semanal
Castolira			Segunda			8h30		Semanal
CRAS/PSF
Centro 		
Comunitário
Karina (CRAS Moreira)
Segunda			
14 horas		
Semanal
Ramos
Cepic					Terça			9h30		Quinzenal
Casa Transitória Melo de Moraes		
3º Sábado do Mês		
14 horas		
Mensal
CRAS		Centro			Terça			15 horas		Semanal
PSF		Bom Sucesso		Quinta			8 horas		Semanal
SOS					Terça			14 horas		Quinzenal
CRAS		Cidade Nova		Sexta			13h30		Semanal
PSF		Jardim Regina		Segunda			13h30		Quinzenal

Cras castolira realiza
alfabetização ecológica

Cerest atende todos os trabalhadores com suporte à
assistência de saúde e segurança no local
Divulgação

Recepcionista do Cerest, Drielli Aparecida

ções e faz encaminhamentos
necessários para profissionais da área de saúde como
fonoaudiólogo, psicólogo,
médico, enfermeiro e técnico
de segurança em trabalho.
Qualquer
trabalhador

pode procurar o Centro de
Referência e a consulta deve
ser agendada por telefone
3645-8926 ou pessoalmente,
na sede do Cerest, situado na
rua Major José dos Santos
Moreira, n° 28.

No dia 13 de julho, ocorreu a reunião de apresentação
do Programa em Alfabetização Ecológica e Educação
Ambiental no Cras-Centro
de Referência de Assistência Social do Castolira. O
Programa é uma parceria do
Fundo Social de Solidariedade, do Departamento de Meio
Ambiente e do Departamento
de Assistência Social da Prefeitura de Pindamonhangaba.
A Assistente Social Janaína
S. Souza e a Psicóloga Mariana Louzada de Toledo,
apresentaram a proposta do
projeto, que visa estimular o
entendimento intelectual da
ecologia, criando vínculos
emocionais com a natureza,
fazendo com que os jovens
se tornem multiplicadores e
responsáveis pela melhoria
da qualidade de vida dos moradores do bairro a partir das
questões socioambientais.
Na reunião, os jovens tiveram a oportunidade de expor
seus anseios por melhorias no

Divulgação

Jovem que participou da
Alfabetização Ecológica

bairro, e em atividade realizada, relataram que “O lugar
onde vivemos necessita de
cuidados para que não apenas
hoje, mas para que lá na frente uma nova geração continue
o trabalho e acredite que podemos mudar o mundo.Ter o
cuidado com o meio ambiente
é entender que para vivermos
em um lugar agradável precisamos da ajuda de todos”.
Durante o segundo semes-

tre deste ano acontecerão oficinas de meio ambiente que
capacitarão os jovens do bairro para a revitalização de áreas
degradadas com hortas e canteiros comunitários. A partir
do mês de setembro acontecerão oficinas em agroecologiapara os moradores do bairro,
onde os jovens atuarão como
organizadores na construção
das hortas comunitárias.
“A integração da comunidade na revitalização de
espaços ocupados por lixos e
entulhos com a produção de
alimentos orgânicos, promove
a recuperação do solo e o bem
estar em morar no bairro. Essas são práticas que somam ao
desenvolvimento sustentável”,
afirma o coordenador do projeto Fulvio Pellí.
As inscrições ainda estão
abertas. Jovens entre 14 e 18
anos que estiverem interessados em participar podem
procurar o Cras-Castolira
pessoalmente ou pelo telefone 36453672.

Terapeutas de Pinda participam de curso em Fortaleza
As terapeutas Carmen Sílvia Ferreira Martins, Célia
Ascenço e Luciana de Oliveira Ferreira, da Secretaria
de Educação da Prefeitura
de Pindamonhangaba, participaram, de 1º a 8 de julho,
em Fortaleza, do Curso “Cuidando do Cuidador”, com o
professor Dr. Adalberto Barreto, criador da Terapia Comunitária Integrativa. O curso
teve como objetivo capacitar
agentes multiplicadores para
atuarem em comunidades e
instituições, na perspectiva de
esforço de autoestima, pela
valorização de autoconhecimento como recurso de transformação pessoal e social.
O curso trabalhou com
vivências diárias e visita ao

Divulgação

Momento do curso “Cuidando do Cuidador”, ministrado em Fortaleza

Projeto Quatro Varas, localizado na favela do Pirambu.
O projeto oferece massagem, oficinas de autoestima
e terapia comunitária para a

população local e dos arredores.
Para a terapeuta Carmen
Sílvia, o curso foi de fortalecimento e mostrou a impor-

tância, a necessidade de ser
cuidado, ajudando assim a
promover a saúde, a paz interior e o resgate da autoestima. “O cuidador vai lembrar

ao outro quem ele é, ele retoma seu ânimo, suas forças,
seu rumo de vida. Pois é dando que se recebe,” finalizou.
Célia Ascenço destacou
que estar em Fortaleza, participando da formação com
o Dr. Adalberto, trouxe mais
equilíbrio e preparo para o
trabalho com a comunidade. “Abriu imensas possibilidades de levarmos esses
cuidados aos grupos com os
quais trabalhamos. Conhecer
o Projeto Quatro Varas foi
uma experiência incrível, reafirmando minha certeza no
quanto a Terapia Comunitária
é eficiente na construção das
redes solidárias e o quanto
podemos colaborar, uns com
os outros, no enfrentamento

dos desafios que a vida nos
coloca,” acrescentou.
Luciana Ferreira ressaltou
que o curso possibilitou o revisitar das crenças e a escuta
dos sentimentos, já que eles
se transformam em pensamentos e atitudes, na intenção de buscar a coerência
entre o dizer e o agir. “Apesar de vivermos num mundo
em que a exclusão dos pares
é grande, nos deparamos com
muitas pessoas que querem
reverter essa situação e isso
reforça minha fé na vida e no
homem”, disse Luciana.
A participação das terapeutas se deu na intenção de
aperfeiçoarem seus fazeres
e oferecerem trabalho mais
qualificado aos munícipes.
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SEGURANÇA

Dr. Jair Roma requer
melhorias no Terminal
Rodoviário do município

Janio Lerario solicita
Vereador Cal continua
instalação de iluminação preocupado com a
no bairro Boa Vista
segurança na cidade
O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB), está solicitando em reiteração, para que
seja colocada iluminação pública na rua Duque de Caxias
no bairro Boa Vista.
O vereador afirmou que,
“há muito tempo que nessa
rua a SABESP – Cia. de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo, construiu uma
EET – Estação Elevatória de
Tratamento de Esgoto. Além
disso, é um local frequentado
por grande número de desocupados, alguns usuários de
entorpecentes, geralmente ao
entardecer e início de noite,

do Kit de higiene bucal (escova, pasta e fio dental) na
cesta básica dos funcionários municipais. Através do
ofício nº 714/2011 - em resposta ao requerimento nº 88/
2011-, o vereador foi informado que tal pedido seria
oportunamente analisado,
considerando as normas legais em vigor e a existência
de outras formas de distribuição desse material às famílias necessitadas. “Esta
iniciativa é importante e fundamental para complementar o excelente trabalho que
o Setor de Saúde Bucal de
Pindamonhangaba realiza em
nosso município, oferecendo
a população toda atenção e
atendimento necessário para
diminuir significativamente o
risco do desenvolvimento de
problemas bucais, pois sabemos que a saúde de nosso
organismo começa pela
boca”. observa o vereador.

da iluminação pública nos dias
atuais é muito grande, pois ela
representa muito mais segurança do que beleza, e os moradores da Boa Vista sentem
falta dessa segurança e cobram da Prefeitura Municipal
essa providência. E, por falar
em Prefeitura, muitas vezes
a administração municipal
alega que essa rua não é
oficial, e nós perguntamos:
como que a SABESP construiu lá a sua Estação
Elevatória de Tratamento de
Esgoto, e utiliza essa rua
como acesso principal a
EET.? E o mais importante,
DIRETORIA
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sendo que algumas residências ali próximas já tiveram seus
quintais invadidos por esses
elementos estranhos ao bairro”, disse o vereador.
Continuando em sua fala
Janio diz que “a importância

é a segurança dos moradores que ali residem, aliás, moradores esses que doam o terreno para que a rua seja oficializada – só depende da boa
vontade da Prefeitura”, finalizou o vereador Janio Lerario.
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O vereador Dr. Jair Roma
(PPS) vem solicitando ao
Executivo a reforma do Terminal Rodoviário de Pindamonhangaba, tendo em vista
que o local é a porta de entrada do município e o “cartão de visita” para nossa cidade. Este é um pedido de
todos que utilizam diariamente a Rodoviária, a qual necessita de melhorias. “O Terminal Rodoviário é um espaço público com grande fluxo
de pessoas que chegam e
saem de nossa cidade. Precisamos demonstrar nossa
preocupação e satisfação em
receber os passageiros, sendo de vital importância realizar uma reforma geral, para
deixar o espaço moderno e
com toda a infraestrutura
necessária.” afirma o vereador.
Saúde Bucal
Dr. Jair Roma solicita novos estudos para a inclusão
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Diante dos últimos acontecimentos ocorridos em Moreira
César e região, que revelam a
falta de segurança na cidade,
o vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) está solicitando que sejam tomadas providências.
Segundo o vereador, infelizmente vem aumentando o
número de homicídios e, a cada
dia, o índice de violência no
Distrito e em toda a cidade é
crescente. Cal atribui o fato à
localização de nossa cidade,
que fica entre complexos
prisionais.
“Além disso, as Polícias
Militar e Civil estão agindo nas
grandes capitais, como SP e
RJ, para fechar o cerco do
“tráfico” e da “cracolândia” e,
dessa forma, estão fazendo
com que haja um êxodo dessa
demanda para outras cidades
e Pindamonhangaba fica em
um local estratégico, pois tem
ligação com os estados de SP,
RJ e MG e que, por isso, tam-

bém vira rota do tráfico”, explica.
Por esse motivo, o vereador pede, mais uma vez, que o
Governador Geraldo Alckmin,
juntamente com as lideranças
da Polícia Civil, reconsiderem
a antiga estrutura da Polícia
Civil do 1º DP da cidade, como
já solicitado no requerimento
nº 869/2012.
“O episódio com a explosão de caixas eletrônicos
em Moreira César amedrontou a população, pois cada
vez mais os bandidos estão
organizados e preparados
para cometer crimes. Além
disso, temos presenciado diversas ocorrências de assassinatos e acerto de contas.
Apesar do excelente trabalho que já vêm sido desenvolvido pelos comandos das
polícias Civil e Militar da cidade, precisamos de reforço
de efetivo e viaturas, principalmente no Distrito de
Moreira César. Por isso é
que insistimos na revisão da
situação do 1º DP, a fim de
que o município volte a ter
titularidade e referência”,
justifica Cal.
O vereador também está
cobrando o Governo do Estado para que seja autorizada a obra da construção
da Delegacia de Moreira
César para que ela também
funcione 24 horas, o que
será mais uma alternativa
no combate à violência.

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

MOBILIDADE URBANA

Alexandre Faria reforça
pedido para construção de
rotatória no Cidade Jardim

Neste período de recesso e dentro do Programa “Visitas
às Comunidades”, o vereador Alexandre Faria retornou ao
bairro Cidade Jardim para averiguar as obras da Rotatória na
Estrada Municipal do Socorro, que continuam inacabada, o
que vem ocasionando transtornos aos que utilizam este
acesso, inclusive com diversos acidentes no local. “Já encaminhamos as reclamações ao Executivo Municipal e aguardamos ações urgentes, pois está quase que intransitável o
local”, enfatizou o vereador Alexandre Faria.

Redutores de Velocidade são implantados
na Rodovia Amador Bueno da Veiga
Alexandre Faria também registra que as lombadas e
sinalização no piso asfáltico na Rodovia Amador Bueno da
Veiga na entrada dos bairros Cidade Jardim e Araretama
foram concluídas recentemente, conforme pedido registrado
no Requerimento nº 162/2011. O vereador explicou que
“diversos acidentes que ocorreram neste local poderiam ter
sido evitados, se tais providências já tivessem sido efetivadas. Infelizmente, não recuperaremos as vidas perdidas. É
necessário um trabalho de maior prevenção por parte do
DER (Departamento de Estrada e Rodagem) do Estado de
São Paulo )”, concluiu o vereador.
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Câmara cria canal para facilitar e estreitar
ainda mais a comunicação com os munícipes
A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba em busca de aprimorar a comunicação com
os munícipes criou o email: ouvidoria@camarapinda.sp.gov.br, no
qual a população poderá

entrar em contato direto
com os servidores da Casa.
O intuito do novo canal é
criar mais um espaço para
estreitar a relação com a
população, pois a participação dos munícipes nas
ações do Legislativo é fun-

damental para melhorar,
cada vez mais, os serviços
em prol da comunidade.
O novo endereço eletrônico foi criado pela Divisão de Tecnologia da Informação e para o Coordenador de Informática, que

atualmente ocupa o cargo
de Chefe de Divisão, Marcelo Heleodoro, o espaço
foi pensado como uma forma de melhorar a relação
com a população, beneficiando os próprios munícipes e o Legislativo.
DIRETORIA
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LEGÍTIMA

EXPRESSÃO DO POVO,

CÂMARA

DE

VEREADORES

CRIA UM CANAL PARA FACILITAR E ESTREITAR, AINDA MAIS, A COMUNICAÇÃO COM A COMUNIDADE DE PINDAMONHANGABA

Pregão Presencial 09/12

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

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 (12)
3644.2250, ou na Câmara, na Rua Alcides Ramos Nogueira, 860
- Mombaça, mesma localidade, das 8h30 às 11h30 e das 14h00
às 17h00, inexistindo custo do edital, para retirada na Câmara.
O edital também estará disponível pelo site www.camarapinda.sp.gov.br, sem ônus.

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: ( 1 2 ) 3 6 4 4 - 2 2 7 5 , 3 6 4 4 - 2 2 7 9 e 3 6 4 4 - 2 2 8 1
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Vereador Martim
Ricardo Piorino
Cesar sugere parquinho solicita respostas
para a Praça do Quartel da Administração

Abdala quer Projeto que
dará mais transparência
ao dinheiro público

O vereador Martim Cesar
(DEM) apresentou a Indicação nº
819/2012, na última Sessão Ordinária da Câmara, solicitando que
sejam feitos estudos para a construção de uma API (Academia da
Primeira Infância) e uma APE
(Academia Para Especiais) na
Praça Padre João Faria Fialho,
popularmente conhecida como
Praça do Quartel. “O local fica na
região central da cidade e, por
essa razão, muitos seriam os beneficiados com a instalação das

O Vice-presidente da Câmara de Pindamonhangaba,
vereador Abdala Salomão
(PSDB) apresentou uma Indicação de Projeto de Lei, em
fevereiro de 2012, que institui
normas e procedimentos para
a celebração de convênios
com entidades que pleiteiam
verba junto à Prefeitura.
A proposta do vereador foi
aprovada por unanimidade e
estabelece que todo convênio
celebrado entre Prefeitura e
qualquer instituição sem fins
econômicos ou não, unidades
de saúde, educacionais, esportivas, culturais e outras e
que ultrapasse o valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) em sua totalidade, deverá
ser enviada à Câmara para

o vereador, que elogia o feito na
Praça Parque Ipê (Praça da Bíblia). “A Praça da Bíblia virou referência na cidade como centro de
lazer para as crianças. Nada mais
justo que o mesmo ocorra na Praça
do Quartel, que é um local bastante
frequentado por crianças de todas
as idades”, concluiu.
Melhorias para o Oliveiras
Martim também reforça as
solicitações feitas sob a Indicação de nº 623/2012, por meio da
qual reivindica melhorias no leito
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referidas academias”, acredita
Martim. “O movimento de crianças ali brincando diariamente é
intenso e, na falta de opção específica para sua idade, elas utilizam
os equipamentos destinados aos
idosos, o que é inadequado”,
explica. O vereador destaca que
essa solicitação vem sendo feita
há quase dois anos. “Apresentamos este pedido na Sessão de 19
de novembro de 2010, por meio da
Indicação de nº 150/2010”, afirma

INFRAESTRUTURA

carroçável e perenização da travessa da Estrada Municipal
Emídio de Assis Alves Neto, na
altura do nº 790 no bairro do Oliveiras. “É necessário, ainda, colocar cascalho, pois este é um
local que fica muito ruim na época
das chuvas, devido ao grande
trânsito de veículos e máquinas
agrícolas”, afirma o vereador.
“Com a perenização, serão evitados os atoleiros, comuns neste
trecho da estrada”, finaliza.

“ENCAMINHAMOS,

DESDE O COMEÇO DO ANO, VÁRIOS

REQUERIMENTOS AO

PODER EXECUTIVO

E DIVERSAS

PROVIDÊNCIAS AINDA NÃO FORAM TOMADAS”

O Presidente da Câmara meses”. “Entendemos que o
de Vereadores de Pinda- Poder Executivo tem que limonhangaba, vereador Ri- dar com inúmeros problemas
cardo Piorino (PDT), fazen- e algumas soluções não são
do uso das suas atribuições, imediatas, mas certas coisas
encaminhou desde o
D
C
/CVP
início do ano de 2012,
inúmeros requerimentos à Administração
Municipal, solicitando
ao Sr. prefeito João
Ribeiro, providências
aos mais diversos problemas que atingem a
população, dentre
eles, o parlamentar
solicitou: a colocação
de redutores de velocidade e iluminação
em ruas que carecem
de tais artefatos; limpeza em terrenos baldios; abertura de
sindicâncias; remoção de objetos que
V EREADOR R ICARDO P IORINO
atrapalham o tráfego
de pedestres; restauração já poderiam ter sido revisdos buracos nas ruas e tas”, pontuou o vereador.
aveninas de nossa cidade;
Dentre as solicitações feiinformações sobre a compra tas pelo vereador, consta o
de um veículo automotor em pedido da contratação de uma
benefício do Conselho Tute- empresa especializada, buslar, informações sobre a cando a adequação dos saláconstrução do novo Termi- rios dos servidores municinal Rodoviário e etc.
pais. “Muitos funcionários es“Encaminhamos várias tão com os salários fora da
solicitações à administração, realidade. É necessário a
e até agora, diversas delas contratação de uma empresa
não obtiveram respostas. É que adeque o valor da remuum absurdo essa demora, pois neração, dentro da legalidade
existem providências que po- e da função que cada um exerderiam ter sido tomadas há ce”, finalizou Piorino.
I R E T O R I A DE

OMUNICAÇÃO
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análise e aprovação, devendo esta análise contar com a
presença de diretores ou responsáveis legais para esclarecer o real uso e emprego
da verba a ser recebida. “O
objetivo principal do projeto
é dar total transparência nos
convênios que serão executados no município e onde o
dinheiro será empregado.
Estou aguardando que o Executivo encaminhe o Projeto
de Lei à Câmara que vai
colaborar para que nós, vereadores, tenhamos contato
direto com a entidade que
está pleiteando a execução
de serviços que beneficiarão
nossa população mais carente”, explicou o vereador
Abdala.

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

VEREADOR
ABDALA
SALOMÃO

TRABALHO

TRANSPORTE

Toninho da Farmácia
solicita recapeamento de
via no Residencial Andrade

Dona Geni reforça
pedido de melhorias
para bairros da cidade

Dr. Isael questiona
construção de rotatória na
“Luis Dumont Villares”

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) solicitou
à Prefeitura Municipal,
através do Ofício n° 094/
2012, o recapeamento asfáltico da rua Lúcio Toledo
de Freitas, no bairro Residencial Andrade.
A solicitação foi feita,
pois a Administração Municipal realizou obras na
referida rua que deixaram
o asfalto em estado precá-

A vereadora Geni Dias Ramos – Dona Geni (PPS) solicitou
algumas obras e serviços com o intuito de levar melhorias para os
diversos bairros do município.
Confira alguns dos pedidos:
- solicitação da possibilidade de que o trecho entre rua Vito
Vitoriano Borges com a rua Governador Pedro de Toledo, no
Campo Alegre, tenha fluxo de trânsito em mão dupla.
- solicitação de informação se há previsão para construção de
uma lombada pré marcada próxima à Igreja Cristã do Brasil, na
Avenida Nova Pinda, no bairro Terra dos Ipês, em Moreira César.
- construção de um passeio para pedestres no gramado do
canteiro central próximo a rotatória da SP 62 - Rodovia Abel
Fabrício Dias, no acesso principal ao bairro Terra dos Ipês II, em
Moreira César.
- contratação de dentistas para atender o Jardim Eloyna.
- reivindicação da possibilidade de instalar um telefone
público na rua Pascoal Corneti, próximo ao nº 65, no distrito de
Moreira César.
- solicitando informação sobre quando será concluída a obra
para a instalação de
D
C
/CVP
corrimão na rampa existente ao final da rua
Estado do Rio Grande
do Sul, que dá acesso à
rodovia Abel Fabrício
Dias (SP-62), na Terra
dos Ipês I, em Moreira
César.
- solicitando informação sobre a possibilidade de construção de
ponto de ônibus, com
cobertura e banco, na
avenida Capitão João
Monteiro do Amaral, no
bairro Mombaça I.
- solicitando informação sobre a colocação de tachões, como
divisores de pista, na via VEREADORA D ONA GENI
da SP-62 - rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, no trecho compreendido da rotatória
que dá acesso ao bairro das Taipas.

O vereador Dr. Isael (PV)
encaminhou requerimento ao
Executivo Municipal e ao DER
(Departamento de Estradas de

V EREADOR T ONINHO

URBANA

mas agora é preciso recuperar o asfalto para que os
moradores da rua Lúcio
Toledo de Freitas não sejam prejudicados com os
inúmeros problemas que a
falta de um asfalto de qualidade ocasiona”, destacou
o vereador Toninho da Farmácia.
O vereador ainda solicita uma melhor integração
entre o Departamento de
DIRETORIA

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP
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F ARMÁCIA

rio, prejudicando muito os
munícipes que residem no
local e que vêm sofrendo
com os intemperes da estação como tempo seco, pó,
chuva e lama. “Tenho certeza que a obra realizada
pela Prefeitura Municipal
foi de grande importância,

Obras e a Usina de Asfalto, para que assim que for
feita alguma obra, a equipe
responsável pelo recapeamento asfáltico já possa
realizar imediatamente a
recuperação da rua, minimizando os transtornos aos
munícipes.

locidade, principalmente os
que seguem em direção ao
bairro Padre Rodolfo e Avenida Dr. José Monteiro MachaDIRETORIA

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

OMUNICAÇÃO

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 email é donageni@camara pinda.sp.gov.br. Os telefones são (12) 36442255 e 3644-2256.

V EREADOR D R . I SAEL

FAZENDO USO DA PALAVRA EM PLENÁRIO DURANTE

Rodagem) solicitando estudos
para construção de rotatória
na intersecção da Rodovia
Luis Dumont Villares com a
Estrada do Bairro Padre
Rodolfo, em Moreira César.
“Muitos acidentes são
registrados no local, pois os
veículos trafegam em alta ve-

S ESSÃO O RDINÁRIA

do César”, enfatizou o parlamentar.
Em resposta ao vereador
Dr. Isael Domingues, a Prefeitura Municipal informou que
oficiou o pedido à Diretoria
Regional do DER, solicitando
análise e informações quanto
à viabilidade da providência.

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.
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PINDA ANTIGA:
Nesta edição o leitor confere a conclusão do tema: Crônicas de
uma ‘cidade-princesa’, com base nas relembranças do cronista, contista,
tradutor e adaptador pindamonhangabense Jannart Moutinho Ribeiro,
textos publicados neste jornal em outubro de 1970

Crônicas de uma ‘cidade princesa’
Arquivo TN

ALTAIR FERNANDES
Inspirado nos escritos da
moradora
Nanci Salgado
sobre a travessa Marquês do
Herval (TN, 13/9/1970), Jannart agradece à autora por ter
lhe proporcionado recordações da Pindamonhangaba de
sua infância nas primeiras décadas do século XX, e assim
conclui suas reminiscências:

“De quanta coisa a sua
crônica me fez recordar! (referindo-se à crônica de Nanci
Salgado)
... Do bigode, que eu tanto
apreciava, porque era amarelo – amarelo do cheiroso
cigarrão de palha – de tio
João Guimarães. De João
Cupertino, casado com uma
das irmãs de minha bisavó
materna Mariquinhas , que,
coitado dele, não podia tirar o boné dentro de minha
casa, coisa que o mortiﬁcava e constrangia ao extremo,
já que sua vasta calva era o
meu pavor.
... Duma roupa, que eu tinha, de casimira ou lã, clara,
que me pinicava e era o meu
tormento.
... E, de certa feita, quando, tendo entrado sozinho na
igreja do Rosário, sem vivalma, vi-me de repente lá trancado e preso, meio no escuro.
Meu Deus! Como abri a boca
no mundo! E até hoje, por
mais que eu faça, não consigo lembrar-me de mais nada,
do que me sucedeu, de como
de lá saí.
Veio-me também à memória, quando as luzes da cidade se apagavam, o que era
mais ou menos comum dada
a precariedade dos serviços
de eletricidade daquela época, e a noite se tornava negra
e assustadora: que inquietação e que medo, então, me
assaltava se estivesse longe
de casa! Lembrei-me das procissões das sextas-feiras da
Paixão, que tremendamente
me assombravam, pelo clima pesado e quase fantasmagórico de que se revestiam.
O grande esquive debaixo de
bamboleante pálio em que ia
imagem, inteiriçada e fria do
pobre do Senhor Morto, todo

LEMBRANÇAS
LITERÁRIAS:
Colóquio sentimental
No velho parque frio e abandonado,
duas formas passaram lado a lado.
Olhos sem vida já, lábios tremendo,
apenas se ouve o que eles vão dizendo.
No velho parque frio e abandonado,
dois vultos evocaram o passado.
- Lembras-te bem do nosso amor de outrora?
- Por que é que ei de lembrar-me disso agora?
- Bate sempre por mim teu coração?
Vês sempre em sonho minha imagem? Não.
- Ah! aqueles dias de êxtase indizível.
Quando as bocas se uniam! É possível.
- Como era azul o céu e grande o sonho!
- Esse sonho sumiu no céu tristonho...
Assim por entre as moitas eles iam,
e só a noite escutou o que diziam...
Tradução de Guilherme de Almeida
Tribuna do Norte 11/9/1965

Ainda que não existam mais “os casarões de longos
beirais, de chão de tábuas largas e bem lavadas; de
cozinhas de picumã e telhas vãs, de grandes fogões
de tijolos onde se acomodavam caldeirões, tachos e
panelas bojudas” ... estática e majestosa, uma janela
permanece aberta para o passado... o passado da
Pindamonhangaba de antigamente!
lanhado, e as tétricas ﬁguras
de longos capuzes negros
e pontiagudos, dois furos
no lugar dos olhos, apavorantes, carregando tochas
e matraqueando fúnebres
matracas, uma delas representando a morte, andando
vagarosas,
compassadas,
terríveis, como de pesadelos,
coisas que se me gravaram
na memória, dir-se-ia a ferro em brasa, deixavam-me
suspenso, mudo e frio. Mais
tarde, quando li Ibanes, que
soberba e minuciosamente
descreve as semanas santas
da Espanha, notadamente as
famosíssimas de Sevilha, vi-me incontinente, atirado a
Pinda daqueles meus quatro-cinco anos.

E lembrei-me de uma
passagem que, sempre que
me vem à lembrança, me angustia e me intriga. Estava
sentado à soleira da porta.
Era uma fria e enregelada
manhã. Nevoenta, acizentando tudo, meio que embaciava
o Largo. Havia um grande
silêncio pesando e eu, cheio
duma grande, imensa tristeza, trazia os olhos úmidos e
ardidos. Por quanto tempo
assim, ali me deixei ﬁcar, não
o sei dizer, mas a mim agora, se me aﬁgura que por um
bom espaço. Era o meu último adeus a Pinda? O último
adeus da minha primeira
infância à terra que me viu
nascer e que eu tanto queria?
Vínhamos eu e os meus, de

mudança para cá, para São
Paulo? É a forte, nítida impressão que eu tenho. Mas,
quem o sabe?
Santo Deus! Como me
alonguei! Devo, certamente
ter-me feito por demais enfadonho!. Como diria meu
avô: ‘Que espiga! Que sujeitinho mais cabuloso!”
E assim, concluindo a série de quatro crônicas, Jannart Moutinho agradece à
inspiradora de seus escritos:
“...Queira, por favor,
pelas bondosas palavras
que me dedicou, aceitar os
agradecimentos dum conterrâneo grandemente sensibilizado.”

UM ANÚNCIO DO PASSADO
Publicava-se no jornal Tribuna do Norte em 1968
Arquivo TN

SEGUNDO CADERNO
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Aiandra Alves Mariano

Atletas esperam
repetir feito de 2011
e sairem vitoriosos
AIANDRA ALVES
MARIANO
Os atletas de Pinda
estão otimistas quanto
aos resultados. “Estamos preparados para
repetir o feito do ano
passado”, garante o
técnico da equipe de
judô, Marcelo Theotônio.
Segundo ele, sua
equipe espera repetir
a vitória de 2011. “Todos estão muito treinados. Tivemos alguns
desfalques importantes por conta de lesões
e dos Jogos Olímpicos, já que alguns de
nossos lutadores foram convocados pela
seleção brasileira. Mas
temos trunfos importantes como o Matheus
Theotônio, que vem
muito forte e acabou
de participar de duas
copas do Mundo onde
conquistou o terceiro
lugar. Há também a
atleta Thais Borges,
que acaba de vir de um
estágio internacional
na França e na Ucrânia
e é uma grande esperança”, conta o técnico. As competições de
judô acontecem nos
dias 25 e 26.
Ciclismo
O ciclismo também
sempre garante medalhas importantes para
a cidade. A partir da
sexta-feira (20), alguns
ciclistas já estarão em
ação na prova de Velocidade Olímpica e Velocidade Individual. As
provas do ciclismo seguem até o dia 24, data
em que será disputada
a prova de MTB.
Futsal
A equipe de futsal
feminino, responsável
por uma das mais de
noventa medalhas de
ouro conquistadas por
Pindamonhangaba no
ano passado, também
se prepara para trazer
mais conquistas.

“Nosso grupo
está forte e
muito bem
preparado
para irmos
atrás de mais
um título”

Performance artística que marcou a cerimônia de abertura dos 56o Jogos Regionais, em Caraguatatuba, no Litoral Norte

Atletas de Pinda participam da
abertura dos Jogos Regionais
Arquivo TN

AIANDRA ALVES MARIANO
Parte da delegação de Pindamonhangaba já está em Caraguatatuba e participou, na quarta-feira (18), da abertura dos
56º Jogos Regionais, que seguem até o
dia 28 de julho. A delegação de Pinda é
formada por 510 pessoas, entre dirigentes, técnicos e atletas.
Nove cidades estão em busca do sonhado título da 1ª Divisão dos Jogos Regionais. Campeã em 2011, Pindamonhangaba, que quebrou a hegemônia de 14
anos de São José dos Campos, é uma das
favoritas ao título. As duas cidades devem
ser, mais uma vez, as grandes protagonistas dos Jogos.
Ainda disputam a 1ª Divisão, as cidades
de Caraguatatuba, Caçapava, Franco da Rocha, Guarulhos, Jacareí, Suzano e Taubaté.

Os participantes disputam 24 modalidades: atletismo, atletismo PCD, basquetebol, biribol, bocha, capoeira, ciclismo,
damas, futebol, futsal, ginástica artística,
ginástica rítmica, handebol, judô, caratê,
malha, natação, natação PCD, taekwondo, tênis, tênis de mesa, vôlei de praia,
voleibol e xadrez.
As modalidades de beach soccer, jiu
jitsu, boxe, skate, futevôlei, vôo livre,
futebol de mesa, vela e goalball, serão
disputados como modalidades extras,
não computando pontos na classiﬁcação
geral ﬁnal.
Em 2012, oito mil atletas de 42 municípios estão disputando medalhas na
cidade do Litoral Norte, que recebe a
competição pela quarta vez nos últimos
nove anos.
Arquivo TN

Os ciclistas começam a competir na sexta-feira
e querem trazer novas medalhas
Arquivo TN

MARCOS DERRICO,
técnico da equipe de
Futsal Masculino

Atual bicampeã dos
Jogos Regionais do Interior, a equipe busca
o tricampeonato na
competição. “A cada
ano o nível da competição é mais alto, com
as equipes adversárias
se preparando cada
vez mais, mas nosso
grupo está forte e muito bem preparado para
irmos atrás de mais
um título”, comentou
Marcos Derrico, técnico da equipe.

O judoca Matheus Theotônio é uma das
principais promessas da cidade

As meninas do futsal foram para Caraguatatuba dispostas
a conquistar o tricampeonato da modalidade
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Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Dupla caipira do Colégio Mestre
O Colégio Mestre realizou uma festa junina e apresentou a
dupla caipira. São eles: Pedro Augusto Fonseca Marcelino e
Sofia dos Santos Domingo Gabriel, que foram o destaque da
festa. Parabéns à professora Vanya Dulce D´Arace Maciel,
proprietária da escola.

Aniversário de casamento

Parabéns

Parabéns ao casal José Renato Moreno e Ana Paula de Oliveira
Moreno, que comemorou Bodas de Estanho (10 anos de
casado), no último dia 13 de Julho
Familiares e amigos desejam muita felicidade e que Deus
continue abençoando essa união.

Para a aniversariante do dia
17 de julho, Cristina Lemes,
que comemora mais um
aniversário. Toda a família
Lemes a felicita pela data, em
especial sua afilhada Clarissa
Lemes, que manda beijos e
abraços.

Arquivo pessoal

Divulgação

Arquivo pessoal

Feliz
aniversário
Muita felicidade
para o secretário
de Governo da
Prefeitura, eng.
Arthur Ferreira
dos Santos, que
comemorou
aniversário no
dia 19 de julho,
recebendo o
abraço dos
familiares e amigos.
Cumprimentos
especiais da
equipe do seu
gabinete.

Arquivo pessoal

Felicidade

Tudo de bom

Para a Lídia “Japonesa”, que
completa mais um aniversário
no dia 3 de agosto. Ela
recebe os cumprimentos do
filho Renato e netos.

Felicidade para Rose, aniversariante do dia 20 de julho. Ela
recebe os cumprimentos dos familiares e amigos, em especial
da amiga Ivete.

Arquivo pessoal

Artista plástica
premiada
A artista plástica
Márcia Moura foi
premiada com a
medalha de prata
no 13º Salão de
Natureza Morta,
realizado pela
Associação de
Belas Artes Antonio
Parreiras, de Juiz de
Fora-MG. A obra
premiada foi a tela
“Coisas do Brasil”.
Parabéns à artista
por mais este prêmio,
representando
a cidade de
Pindamonhangaba.

Tudo de ótimo
Muita felicidade para Francisco José, que comemorou mais um
ano de vida no dia 19 de julho. Sua irmã Janaina, seu cunhado
Wagner, seus pais Cida e Francisco, sua esposa Gisele e seus
amigos lhe desejam toda a felicidade do mundo.

Quinta nobre
A Banda Charles Anjo 45
realiza na quinta-feira, dia
26, mais uma edição da
Quinta Nobre, no Paineiras
Country Club. O baile é
voltado para as pessoas que
gostam de dança de salão,
com ritmos como samba,
bolero, forró, entre outros. O
músico convidado especial
desta semana será Fernando
Zamith. O evento acontece
toda a última quinta-feira
do mês, sempre das 20h30
à meia-noite. Ingressos na
secretaria do clube e no
Dinho Som.

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 20 de julho de 2012

11

Prefeitura e Indep realizam Oficina
Ambiental no lot. Liberdade 3
Evento tem caráter educativo e se insere no contexto da Carta de Intenções do Pinda+20
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Governo, via
departamentos de Meio Ambiente e de Licenciamento
Ambiental, e Secretaria de
Habitação, em parceria com
o Indep – Instituto de Desenvolvimento Pessoal, está organizando o evento “Oficina
Ambiental”, no loteamento
Liberdade 3, em Moreira

César. A ação será realizada
no dia 3 de agosto, na escola
municipal José Gonçalves da
Silva “Seu Juquinha”, durante o período da tarde.
O Indep é uma empresa
credenciada pela Caixa Econômica Federal para o desenvolvimento do trabalho
técnico social do programa
Minha Casa, Minha Vida, e
está realizando projeto social

Educação

Projeto “Roda do
Conhecimento”
contribui com
estudo de adultos
Objetivo é auxiliar as pessoas que não
tiveram a oportunidade de concluir
seus estudos do Ensino Fundamental
A Casa Transitória Fabiano de Cristo desenvolve
o projeto “Roda do Conhecimento”, cujo objetivo é
auxiliar as pessoas que não
tiveram a oportunidade de
concluir seus estudos do Ensino Fundamental (5ª a 8ª
série – hoje 6º ao 9º ano) a
revisarem os conteúdos das
referidas séries.
Por não ser um espaço
formal de educação, a Casa
não expedirá certificados,
mas espera poder auxiliar
aos interessados a realizarem as provas de eliminação
de matérias promovidas pelo
CEEJA Cícero de Alvarenga
Monsenhor, de Taubaté.
Os módulos a serem trabalhados são: Língua Portuguesa, Matemática, História,
Geografia, Inglês e Arte.
Cada módulo terá a duração de sete sábados, sendo
cinco para a abordagem dos

conteúdos, um sábado 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 da Casa
Transitória, das 13 às 15 horas, gratuitamente. Para participar, os interessados precisam ser maiores de 18 anos
e procurar, na tarde dos sábados, por Patrícia Chipoletti,
Luciana Ferreira, Oswaldo
Vieira, Carmen Sílvia ou Célia Ascenço.
A Casa Transitória fica
na rua Guaratinguetá, 555,
Crispim. Acesse o site www.
casatransitoria.org.br, para
conhecer outros trabalhos desenvolvidos pela Casa Transitória.

As pessoas maiores de 18 anos e que não
tiveram oportunidade de concluir seus estudos
podem participar do projeto

Divulgação

no loteamento Liberdade 3
entre os meses de maio e outubro. O projeto destina-se
aos moradores do bairro, por
meio de atividades sociais,
lúdicas, recreativas, culturais
e educativas, com o objetivo
de articular as famílias para a
organização de associações,
buscar com mais eficiência
a rede de atendimento que o
município oferece, e assim
alcançar a sua autonomia no
desenvolvimento social. O
meio ambiente é um dos temas que devem ser trabalhados e por isso essa ação será
realizada em conjunto com a
Secretaria de Governo e departamentos.
A representante do Indep,
psicóloga Salete Aparecida Borges Ribeiro, esteve
reunida com a diretora de
Meio Ambiente da Prefeitura, engenheira Juliana Vieira Monteiro; a diretora de
Licenciamento Ambiental e
Urbanismo, engenheira Maria Nazaré Magno dos Santos, e a gerente do Parque
Municipal do Trabiju, Célia
Simões, na última semana,
para discutir a organização
do evento. A diretora de Administração da Habitação,
Eliana Moreira, também está
participando da organização
do evento.
De acordo com a diretora
Juliana, o evento tem caráter educativo, e a Prefeitura levará ao local: ações de
conscientização sobre a preservação das áreas verdes
do bairro; campanha contra
queimadas; arborização urbana, áreas de preservação
ambiental e permanentes;
cata-treco, apresentação do
Parque Natural Municipal
do Trabiju e outras questões
pertinentes ao meio ambiente
em nossa cidade.
Também serão realizadas
reuniões para a organização

C

do evento, buscando a parceria de outras secretarias da
Prefeitura, como Educação e
Saúde, entre outras.
O secretário de Governo,
engenheiro Arthur Ferreira
dos Santos, orienta a equipe
de Meio Ambiente para que
os trabalhos realizados te-

nham como foco a educação
ambiental. “Essa ação no loteamento Liberdade já é um
resultado da Carta de Intenções do Pinda+20, na qual a
própria população solicitou
ações voltadas para a conscientização da comunidade.
É importante apresentarmos

para os moradores do município a realidade do meio
ambiente em nossa cidade e
as ferramentas que cada pessoa tem para colaborar para
sua preservação. Essa oficina
é a oportunidade ideal para
colocarmos tudo isso em prática”, concluiu o secretário.
Arquivo TN

Projeto pretende envolver os moradores do bairro em atividades sociais

rítica
Literária

Há algumas semanas resolvi presentear um morador de rua com o
livro Deus foi almoçar, do Ferréz. O
Senhor Alberto, este é o nome que ele
me deu, disse que sempre fora intelectualizado, estudou filosofia e agora vivia na rua por opção. Fiquei um
bom tempo conversando com aquele
homem que parecia entender muito
mais da vida do que eu imagino compreender.
Recentemente, estava passando
próximo do minhocão, viaduto no
centro de São Paulo, e ouvi o Sr. Alberto me chamar. Ele disse que gostou
do presente e que começou a ler para
outros moradores que não sabiam
ler. Esta história me comoveu intensamente, poderia ter sido uma ação
de Marketing, já que trabalho numa
Editora, mas a verdade é que foi uma
ação de afeto e identificação.
Às vezes você não tem a sensação
de que a vida se repete a cada dia?
Será que vivemos uma vidinha sem
propósito e sem grandes motivações?
Trabalhar todos os dias, viajar uma
vez por ano, comprar, passear no shopping, casar... Você vê algum sentido
nisso tudo? Esta é uma das questões

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

levantadas por Ferréz em seu romance.
Calixto é um homem comum. E,
como milhões de homens comuns,
ele acorda cedo todos os dias para
fazer parte do labirinto da vida cotidiana. Sem que Calixto queira, tudo
começa a não fazer mais sentido em
sua vida. E o protagonista, um tanto
anestesiado em sua existência, parece
Divulgação

não saber mais como reagir – se é que
ele quer buscar alguma reação. Suas
tentativas logo se mostram infelizes,
e sua conformação incomoda, embora
ele tenha à frente um verdadeiro portal para mudar tudo.
Deus foi almoçar é um livro perturbador, que coloca em cheque muitas questões que não gostamos de indagar. Sabe aquela máxima “deixa a
vida me levar”? Certamente isso não
funciona neste romance. A obra é um
tapa na cara o tempo todo, sempre
marcada pela escrita original e questionadora de Ferréz.
Ferréz nasceu no Capão Redondo, região periférica da cidade de São
Paulo, onde mora com a mulher e a
filha. Começou escrever aos 12 anos
de idade. Antes de se dedicar exclusivamente à literatura, trabalhou como
balconista, auxiliar-geral e arquivista,
como o personagem Calixto. Apelidado pelos leitores de “romancista
da traição”, já teve seus livros publicados na Itália, Alemanha, Portugal,
Espanha e Estados Unidos.
Ao ler o romance uma pergunta
não saiu da minha cabeça: Estaríamos
nós à mercê da própria sorte?

12

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 20 de julho de 2012

TN entrevista

AIANDRA ALVES MARIANO
Divulgação

Talita Leite

Formada em jornalismo, essa
moradora de Pindamonhangaba
é apaixonada por esportes. Não é
à toa que criou, em 2011, o blog
“Paixão por Esportes” onde divulga e comenta as informações mais importantes sobre o esporte regional. Talita também é colunista esportiva na Tribuna do Norte.
Conﬁante no bom desempenho de Pindamonhangaba, Talita fala, nesta entrevista sobre suas
expectativas para os Jogos Regionais que acontecem em Caraguatatuba. Em segundo plano,
ela também comenta sobre as perspectivas brasileiras para os Jogos Olímpicos em Londres e
sobre seus projetos de fazer a cobertura jornalística das Olimpíadas que acontecerão no Brasil, em 2016.

Esporte é com ela!
Tribuna: Como começou sua paixão por esporte?
Talita: Meu irmão era fanático pelo esporte, principalmente o futebol. Acabei
sendo inﬂuenciada. O esporte faz parte dos momentos
mais marcantes da minha
vida. Seria impossível viver
sem essa paixão.
Tribuna: E você tem um
esporte pelo qual mais se
identiﬁca ou gosta de qualquer um?
Talita: Sou brasileira e
como não poderia deixar
de ser, sou apaixonada pelo
futebol. Na minha opinião,
trata-se de um esporte sem
igual. O futebol faz parte do
meu dia-a-dia, mas sempre
que eu posso, aprecio outras
modalidades.
Tribuna: Você já sentiu algum estranhamento
ou mesmo preconceito por
você ser uma mulher que
fala de futebol?
Talita: Certamente. Às
vezes eu sinto que não estão
me dando muita conﬁança,
como se mulher não tivesse capacidade de falar sobre

o futebol. Mas isso não me
incomoda. Faz parte de uma
cultura machista, que embora esteja fora de moda, ainda
se faz presente.
Tribuna: Na sua opinião as mulheres estão se
interessando mais por futebol ou esse esporte continua sendo majoritariamente masculino?
Talita: Estou fazendo
pós-graduação em Jornalismo Esportivo e Negócios
do Esporte em São Paulo e,
é claro, a maioria dos interessados na área é homem.
Entretanto, felizmente, cada
vez mais mulheres estão se
interessando pelo assunto.
Nós estamos nos espalhando,
tomando a frente em muitas
áreas. Um dos maiores trunfos do esporte é ser democrático, então não tem esse de
ser homem ou mulher. Tem
espaço para todo mundo.
Tribuna: Como surgiu a
idéia do blog? O que você escreve e quem é o seu público?
Talita: Eu me formei
na faculdade de jornalismo
recentemente e ingressei

na pós-graduação, aí, para
não ﬁcar parada enquanto
estudo, resolvi criar o blog
“Paixão Por Esporte”. Eu
comecei acompanhando os
jogos do futsal feminino de
Pindamonhangaba. Resolvi
postar as matérias e, de repente, fui ampliando. Hoje
eu procuro falar sobre tudo
o que de melhor acontece no
esporte da região.
Como já ﬁcou claro, sou
fã de carteirinha do esporte
e notei que havia uma carência aqui no Vale do Paraíba.
A imprensa em geral acaba
dando pouco ou quase nenhum espaço para o esporte da região. Então resolvi
virar os holofotes para isso.
No meu blog, o esporte da
região é prioridade.
Tribuna: Você é palmeirense, certo? Como você faz
para separar a crítica de esportes da torcedora?
Talita: Não é fácil, confesso. Não sou daqueles torcedores mais tranquilos, que
só se atentam ao resultado
do jogo e pronto. Sou uma
torcedora
absolutamente
fanática e isso diﬁculta um
Divulgação

pouco na hora de fazer essa
separação. Mas eu busco
sempre essa imparcialidade. Eu entendo de futebol
e ignorância não leva a nada,
muito menos dentro do jornalismo. Sei reconhecer o mérito
das outras equipes e também
os defeitos do meu Palmeiras.
Credibilidade é tudo, então,
mesmo não sendo fácil, a torcedora ﬁca de lado.
Tribuna: Estamos em
semana de Jogos Regionais. Pinda é a atual campeã da competição. O que
você espera? Quais serão
os maiores desaﬁos de Pinda nesta edição?
Talita: Estou acompanhando cada detalhe e estou
ansiosa. Como torcedora,
espero o bicampeonato, seria maravilhoso. Mas como
jornalista, estou esperando
uma competição acirrada,
principalmente contra São
José dos Campos. Depois
de 14 anos de hegemonia, os
joseenses sentiram o golpe
com o triunfo de Pinda em
2011. Agora, com certeza,
eles vão correr atrás do pre-

juízo. Mas Pinda tem muitos destaques. Felizmente,
somos referência em muitas
modalidades. Temos condições de voltar com boas notícias de Caraguatatuba.
Tribuna: Também estamos a poucos dias das
Olimpíadas. Quais suas expectativas?
Talita: Para falar a verdade, as Olimpíadas que me
interessam nesse momento são os Jogos Regionais
(risos). Em Londres, o que
vier é lucro. Nossa preparação tem que mirar em 2016,
quando estaremos competindo em casa. Em 2012 temos boas chances com medalhões como o César Cielo,
Maurren Higa Maggi e Fabiana Murer, por exemplo.
Também tenho boas expectativas com o sempre
competente vôlei e com o
basquete, que embora esteja
distante do ouro, pode beliscar um pódio.
E tem também o futebol.
Vou torcer como sempre,
mas tanto a seleção feminina
como a masculina precisam,
antes de tudo, superar um

estigma de fracasso em Jogos Olímpicos. Chega a ser
inacreditável! Os meninos
costumam ser incompetentes, mas as meninas fazem
tudo certo e ainda assim o
ouro escapa. Agora é a hora.
Tribuna: E o que você
espera das Olimpíadas de
2016, no Rio de Janeiro?
Você pretende participar desse evento de alguma forma?
Talita: Espero que o país
se prepare para ser protagonista e não coadjuvante.
Tem muita gente falando
da infraestrutura do evento,
que é muito importante, mas
e a preparação dos atletas,
como anda? Quais são as
nossas perspectivas?
Estarei devidamente especializada em jornalismo
esportivo e é claro, espero
participar desse momento
histórico. Fazer a cobertura
de um evento desses é um
sonho para qualquer proﬁssional, mas se isso não
for possível, participarei da
festa de qualquer maneira,
mesmo que seja no meio da
torcida. O que, aliás, não seria nada mal.
Divulgação
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Animação “Valente”
fala sobre dilemas
das adolescentes
Divulgação

A princesa Merida quer ter o poder de escolher seu próprio destino

Em um reino muito distante, uma princesa quer
poder escolher o seu próprio
destino. Ela não entende o
sentido dos ensinamentos
que sua mãe se esforça para
ensiná-la e quer fazer as coisas do seu jeito. O nome dela
é Merida, que tem os cabelos
ruivos cacheados tão rebeldes

O que rola no
cinema

Cinemark – São
José dos Campos
(20 a 26/7)
A Era Do Gelo 4
12h10 - 14h30 17h10 - 19h30 21h50
A Era Do Gelo 4
3D
10h50 - 13h20
E Aí, Comeu?
12h30 - 15h 17h30 - 19h50 22h10
O Espetacular
Homem Aranha
11h - 14h 17h20 - 20h30 23h40
O Espetacular
Homem Aranha
3D
15h40 - 18h40 21h40
Valente
11h20 - 13h40
- 16h - 18h20 20h40 - 23h
Valente 3D
12h - 14h20 16h50 - 19h10 21h30 - 23h50
Mais informações
no site: http://
www.cinemark.
com.br/
programacao/
sao-jose-doscampos/centervale
*Até o
fechamento
desta edição o
Moviecom, cinema
do Taubaté
Shopping,
ainda não havia
atualizado a
programação para
o ﬁnal de semana.

quanto sua personalidade. É a
personagem principal do ﬁlme “Valente”, que estreia no
Brasil na sexta-feira (20).
O ﬁlme produzido pela
parceria Disney/Pixar, mostra a princesa Merida inconformada com o arranjo feito
pela elegante Rainha Elinor
para arrumar um marido à ﬁlha.

Como a valentia do título sugere, Merida prefere
viver perigosamente, correr
com seu cavalo e praticar
o hobby predileto: o arco e
ﬂecha. Sempre desarrumada
e pouco atraída pelas regras
de etiqueta, a protagonista
da animação passa por uma
série de acontecimentos que

A cantora teen Manu Gavassi participa da trilha sonora do ﬁlme.

irão moldar a sua personalidade e fazê-la entender um
pouco mais sobre a responsabilidade de ser princesa.
A versão brasileira contou com a dublagem dos
atores Luciano Szaﬁr, Murilo
Rosa e Ricardo Lombardi. O
trio dá vida a três lordes que
se apresentam diante o pai de

Merida, o Rei Fergus, com os
respectivos ﬁlhos como pretendentes à mão da moça.
Preocupados em falar pelos cotovelos na tentativa de
ganhar o apreço do monarca,
os três lordes e seus ﬁlhos
também rendem bons trechos de humor na animação.
Atrilha sonora do ﬁlme

também traz um nome muito especial: Manu Gavassi.
A jovem cantora, sucesso
entre o público adolescente,
gravou “O Céu Vou Tocar”
(Touch the Sky) e “Ao Ar
Livre” (Into the Open Air),
canções que marcam momentos importantes da aventura de Merida.

Game vai unir Homem de Ferro, Hulk e Wolverine
A Gazillion liberou, nesta semana, imagens do game
Marvel Heroes MMO, título
gratuito da Marvel Comics,
que mostram Homem de Ferro, Hulk e Wolverine detonando oponentes.
Os personagens já conﬁrmados são do jogo são a Viúva Negra, Feiticeira Escarlate, Cable, Colossos, Ciclope,
Deadpool, Emma Frost, Gavião Arqueiro, Hulk, Homem
de Ferro, Miss Marvel, Homem-Aranha, Capitão América, Pantera Negra, Tocha
Humana, Tempestade, Coisa,
Thor e Wolverine.
O jogo será gratuito e
deve se apoiar no modelo de
micro-transações (em que,
normalmente, uniformes e
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acessórios pode ser adquiridos para incrementar o
personagem). Os jogadores
poderão controlar os personagens do Universo Marvel
- mesmo que alguém já esteja jogando com determinado
personagem - e trocar o herói
a qualquer momento. A mesma equipe também poderá ter
vários Wolverines, por exemplo.
A ideia é que o universo seja parte do cânone da
Marvel e não uma realidade
alternativa. Os cenários serão
grandiosos, no estilo “mundo
aberto”.
O jogo emprega a tecnologia Unreal Engine 3, da Epic
Games, e será lançado para
navegadores de internet.

Oscar da Televisão

Sucesso na Rede

Emmy divulga lista de indicados
Saiu na quinta-feira (19), a
lista dos indicados ao Emmy
Awards 2012, o principal
prêmio da televisão americana. O anúncio foi realizado
em um evento transmitido ao
vivo pela internet.
Alguns dos
indicados
nas principais categorias são:
The Big Bang Theory, Curb
Your Enthusiasm, Girls,
Modern Family, 30 Rock e
Veep em Série de Comédia;
Boardwalk Empire; Breaking Bad; Downton Abbey;
Game Of Thrones; Homeland e Mad Men em Série de
Drama; e American Horror
Story; Game Change; Hatﬁelds & McCoys; Hemingway & Gellhorn; Luther; e
Sherlock: A Scandal In Belgravia em Minissérie ou ﬁlme para TV.
A entrega do prêmio
acontece no dia 23 de setembro em Los Angeles

Divulgação

Perdi meu amor
na balada
Divulgação

A série The
Big Bang
Theory
concorre na
categoria
Série de
Comédia

O primeiro vídeo de Daniel Alcântara, um rapaz desesperado em busca de um
amor que conheceu na balada,
foi visto quase 800 mil vezes
desde que foi ao ar, no dia 10
de julho. “Foi amor à primeira vista. Não acreditava nisso,
mas aconteceu”, dizia ele. O
nome da garota era Fernanda,
e isso era tudo o que ele sabia
dela. Daniel lançou a campanha “Perdi meu amor na balada” até no Facebook, com o
retrato falado da moça.
Outro vídeo, publicado
em seguida, mostrava o rapaz
com um buquê de rosas vermelhas na mão em frente ao
suposto local de trabalho de
Fernanda. Não havia ninguém
com esse nome lá. No terceiro
vídeo, publicado na terça-feira
(17), ele encontra a garota. E o
autor da campanha (de marketing) é revelado.
A campanha viral foi uma
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jogada de uma fabricante de
celulares para lançar um novo
produto. Apesar de a campanha ter tido um alcance signiﬁcativo para a fabricante
de celulares, alguns usuários
de redes sociais que acompanharam o caso se mostram
decepcionados com o fato de
a história ser ﬁcção e o amor
de Daniel não ser realidade.
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3 fase da estrada Socorro/Araretama
terá início nos próximos dias 2,5 km
a

Nos próximos dias, a Prefeitura de Pindamonhangaba
irá iniciar a 3ª fase da pavimentação da estrada que liga
os bairros Socorro e Araretama.
O segundo trecho da pavimentação, que segue da
região do Real Ville até a rotatória do Araretama/Cidade
Jardim, está em fase de ﬁnalização.
Com isso, será dado andamento ao terceiro trecho, que
segue do Fórum até o novo
acesso à avenida Francisco
Lessa Júnior, concluindo assim a última etapa.
Os trabalhos de terreplanagem e pavimentação da
estrada Socorro/Araretama
tiveram início em novembro do ano passado. A obra
foi dividida em três fases e a
previsão de término é para o
segundo semestre deste ano.
Ao todo serão pavimentados
mais de 2,5 km.
A nova estrada irá melhorar o trânsito da região e
facilitar o acesso aos bairros,
com maior segurança para
pedestres, ciclistas e motoristas.

PREVISÃO DE TÉRMINO:

SEGUNDO SEMESTRE

A nova estrada irá proporcionar uma grande melhoria no trânsito da região

Praça da Liberdade
receberá estrutura da
nova cobertura em breve
A próxima fase da obra
de cobertura da Praça da Liberdade será a instalação da
estrutura metálica que irá cobrir todo o local, beneﬁciando os feirantes e as pessoas
que habitualmente passam
por ali.
De acordo com o Departamento de Obras da Prefeitura de Pindamonhangaba,

a estrutura metálica já está
sendo fabricada e a praça já
está passando pela fase de
fundação, que é a preparação do local para receber a
estrutura.
A área a ser coberta é de
aproximadamente 1.700m².
Serão utilizadas telhas termo
acústica, haverá brizes (contenções laterais de sol e chu-

va), a estrutura vai ser metálica tubular, todo o piso será
trocado, as rampas de acessibilidade serão readaptadas e
outras melhorias serão feitas.
O projeto foi desenvolvido pela equipe da Secretaria
de Planejamento da Prefeitura. A obra, iniciada em maio,
deve ser ﬁnalizada no segundo semestre deste ano.

Maquete e construção das fundações da cobertura da Praça da Liberdade

PLENOMED SISTEMA DE BENEFÍCIOS
INFORMA

Hemorróidas
São dilatações varicosas ou varizes no ânus. Podem ser internas e
externas e causam a perda de sangue
vermelho vivo (sintoma mais frequente).
A dor é menos frequente e pode
indicar associação com fissura
anal.

Causas
Não se tem uma causa especíﬁca.
Os pacientes geralmente têm intestino
preso, hábitos sedentários (sentar em
frente ao computador por horas, leitura
de jornais e revistas no banheiro e falta
de exercício físico), ou excesso de atividade física, associada principalmente
ao aumento da massa muscular, obesidade e alimentação pobre em ﬁbras.

FALE CONOSCO - 3642*5673

Lívia Carla

de piso asfáltico
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VENDER - ALUGAR - COMPRAR - TROCAR - EMPREGOS

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 ALMOXARIFADO
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)
COZINHEIRO DE
RESTAURANTE
ELETRICISTA PREDIAL
EMPREGADO DOMÉSTICO
ENCANADOR

ESTAGIARIO DE PSICOLOGIA (cursando o
2° ano)
ESTETICISTA
GERENTE COMERCIAL
MANICURE
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA
MECANICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
MECÂNICO DE MOTOR DIESEL
OPERADOR DE IMPRESSORA ROTOGRAVURA
OPERADOR DE SUPERMERCADO
R E P R E S E N TA N T E
COMERCIAL AUTÔNOMO
SERVENTE DE
OBRAS
SOLDADOR
PEDREIRO
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
Trabalhe em casa
- pessoas de ambos
sexos para trabalhar
com mala direta, não
é necessário experiência. Interessados deverão 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 noturno.Tel 9205-5501
DIVERSOS
- Vende-se, balcões
expositores seco, gelado; estufa para salgados; balança eletrônica, morsa com
bancada; 4 rodas aro
13, 14 ,15 e 16, pneus
seminovos; várias bicicletas masculinas infantil; cama de casal;
de solteiro com ou sem
colchão; panela de
pressão, 4,5 e 8 litros;
maq. de solda; TV,
DVD, andador, celular
na caixa; fogão (4 e 6
bocas); arquivo em aço
com 6 gavetas; jogo
de sofá azul e criado
mudo. Tel. 8213-3965.
- Aluga-se data-show
e telão para festas
e eventos. Tel 35225171/9753-5171.
Balcão e paneleiro
Itatiaia, novo, R$500,
Tel 3643-1152 ou 91677277
Banheira hidromassagem, com bomba, usada, R$ 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
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
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 91159942
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$250. Tel 91143566 ou 3522-3521
Ventilador Arno, novo,
220v, de R$ 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 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
Brasília 79, R$ 3 mil.
Tel. 3642-8124
Kombi 96, preço a
combinar. Tel. 97828115
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 36431612
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-

VENDE-SE

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

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. Aceito troca por
carro mais novo. Tel 91489926
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 / 91916767
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 36488395 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 36428311
Renault Clio Hatch, 4ª
geração, vid. trava elét.,
fim, cd-mp3, calefação,
abaixo da tabela ou troco por veículo chevrolet
(maior valor). Tel 97711544
9 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
- Casa no Crispim. Tel.
8213-3965.
- Casa no Alto Tabaú,
3 quartos, sala de estar, sala de jantar, piscina, garagem para 6
carros. Tel 3643-4242.
- Casa no Santa Luzia, 2 qtos., 1 suite,
sala, cozinha, banhei-

ro, garagem para 3
carros. Tel. 3643-4242.
- Casa próximo ao
INSS, 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro, rancho. Tel. 3643-4242.
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 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$
128 mil. Tel 9707-1591
Boa Vista, sobrado,
a/c 209m², 4 dorm, na
rua José Alves Paloma,
67. Tel 8112-4379 ou
3642-4379
Bosque, 2 casas independentes, R$ 130.000,
Tel (13) 9115-8107
Campo
Alegre,
2
dorm., e dem. dep., garagem coberta ou troco
por terreno, aceito financiamento. Tel 36431770 ou 9123-4503
Campo Belo, 2 dorm,
1 suite, edícula, R$
250.000. Tel 88397465 / 8803-4573
Campo Belo, apartamentos, novo, 2 dorm,
sendo 1 suite, dem
dep, gar, R$ 170 mil. Tel
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
3643-1770 ou 91234503
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 91847669
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 97685533
Vila São Benedito, 2
casas construídas no
mesmo terreno, toda

de laje piso frio, área
de serviço e garagem,
bem localizadas, totalmente independentes,
inclusive água e luz.
Cel. 9154-0918
ALUGAM-SE
Centro, aluga-se 4
salas comerciais; 2
pontos comerciais 230
metros quadrados. Tel.
9746-6193
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 81413359
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 91411700
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 97071591
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
- Chácara no Goiabal
com 2.200m2, de esquina. R$ 52 mil. Tel
3642-3027.
- Chácara Lago Azul,
3.000m2, área construída 1.102, casa de 3
dormitórios e 70 pés de
arvores frutíferas. R$
290 mil. Aceita-se troca
por casa no centro. Tel.
3643-4242.
- Chácara no Cruz Pequena, 8.000m2, 3 casas de 3 quartos, casa
com piscina, fogão a
lenha e pomar. R$ 680
mil. Aceita-se proposta.
Tel. 3643-4242.
- Área de 5.375m2,
próximo à Confab.
Aceita-se troca. Tel.
3643-4242
Goiabal, 1.100m², cercada com alambrado,
R$ 43 mil. Aceito troca.
Tel 3648-8395 / 97907954
Lagoinha, 11 alqueires, c/ 3 casas R$
250.000 ou troco c/
casa no centro. Tel
9719-9362
Lagoinha, sítio c/ casas, 7 alqueires, 7 km
da cidade R$190.000
Tel 3645-5896
Mandu, estrada do Trabiju, fins de semanas,
aniver e casamento,
galpão p/ jogos, quiósque c/ churr, banh, piscinas. Tel 9620-8641.
dorm e dem dep, a/t
21.000m², R$ 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
- Terreno em Moreira
Cesar. R$ 85 mil. Tel.
3643-4242.
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 9117-1439
Yassuda, 250m² todo
murado. Tel 9111-3609

ADMITE
PLENOMED - Sistema de Beneficios
Adimite representantes de vendas
Jovens acima de 35 anos dinamicos(as).
Altas comissões - bônus - prêmios e cargo de chefia

Oferecemos formação em vendas
Marque entrevista - Tel. 3642-5673
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“Juca Moreira” terá local para exame
antidoping e iluminação especial
Divulgação

Divulgação

Reﬂetores de iluminação especial foram instalados no ginásio

O esporte é uma das áreas mais ativas no município
e o Ginásio de Esportes Juca
Moreira, localizado na rua
Dr. Gustavo de Godoy, centro, está recebendo algumas
adaptações para melhor acolher os atletas e a mídia, para
a transmissão dos jogos que
são realizados no local.
Uma das adaptações é a
construção de um sanitário

especíﬁco para fazer o recolhimento do material para o
exame antidoping dos atletas.
“Está sendo feito um sanitário apropriado para colher, de
forma adequada, o material
para a realização do exame
antidoping”, explicou o secretário de Esportes, Antonio
Carlos de Macedo Gíudice.
De acordo com o diretor
do Departamento de Obras,

Escolinha de Malha
de Pinda está na
semiﬁnal do Paulista
A escolinha de malha Sejelp/Ferroviária, de Pindamonhangaba, está na semiﬁnal
do Campeonato Paulista Juvenil 2012, após classiﬁcar-se em primeiro lugar do
grupo invicto. O principal
time juvenil da cidade fez 12
pontos em quatro jogos com
quatro vitórias, sendo uma
delas na casa do atual campeão regional, Ilhabela. Com
a classiﬁcação, Pinda já está
entre os quatro melhores times juvenis do Estado.
Além da boa campanha
no paulista juvenil, os atletas
da escolinha estão em alto
nível técnico. Vários atletas
já fazem parte das equipes
proﬁssionais da cidade e até
da seleção que representa
Pindamonhangaba nos Jogos
Regionais e Abertos.
Nos últimos dois anos o
fruto de todo trabalho não
poderia ser melhor, hoje são
quase vinte atletas juvenis,

entre eles, atletas campeões
paulista de seleção (Emerson,
Eduardo e Alex), título inédito, conquistado ano passado
pelo time da Assoef/Ferroviária, que representou a Liga
de Pinda na competição, além
de atletas no time proﬁssional
da Sejelp/Água Preta (Ramirez, Bruninho, Tite, Wesley
e Eduardo - contratado pela
Água Preta para 2012), novos
atletas que defenderão o título de Campeão Paulista pela
Assoef/Ferroviária (Adriano
e Lucas) e o atleta mais novo
da modalidade no país, Gustavo Soares, de quatro anos.
A maior revelação ﬁca por
conta do atleta Emerson, que
viaja com a seleção de Pindamonhangaba no próximo sábado (21) para a disputa dos Jogos
Regionais de Caraguatatuba.
As aulas acontecem na
raia de malhas da Ferroviária,
às quartas e sextas feiras, a
partir das 16 horas.

Elias Cronemberger, a construção teve início neste mês
e deve ser entregue até sexta-feira (20).
Para que os jogos possam
ser transmitidos ao vivo, foi
feita uma iluminação especial
no ginásio.
“Fizemos uma nova iluminação no ‘Juca Moreira’,
que visa atender também as
captações de imagem que

serão feitas dos jogos para
transmissão ao vivo. Toda
esta parte da iluminação já
está pronta”, pontuou o diretor Elias.
Segundo o secretário de
Esportes, estas adaptações
já poderão ser aproveitadas
nos próximos campeonatos,
como a Super Liga de Vôlei
Masculino, que será realizada
em outubro.

O sanitário que será usado para o recolhimento
do material para o exame antidoping está sendo
construído

Josab têm jogos de futsal e
partidas de truco esta semana
O 22º Josab - Jogos das
Sociedades Amigos de Bairros, organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de
Juventude, Esporte e Lazer,
teve início na segunda-feira
(16), com partidas de truco e
futsal masculino no ginásio
da Ferroviária e no Ginásio
Esportivo do Alto Tabaú.
Para 2012, os Josab vêm com
modalidades no geral, com
a inclusão do atletismo, em
que os jogadores das equipes
de futsal também são convocados para as provas na modalidade.
No sábado (21), os atletas
convocados participarão das
provas de 100m rasos, 400m

rasos, arremesso de peso,
800m rasos, salto em extensão, 3000m rasos, e revezamentos de 4x400m e 4x100m.
Futsal
Pelo futsal, mesmo com
a derrota por WO (ausência
da equipe) na primeira rodada, para o Castolira, a equipe
do Crispim foi destaque da segunda rodada com uma goleada sobre o bairro Ouro Verde
por 19 a 2. Com a vitória, a
equipe do Castolira tem três
pontos na competição.
Os times do Araretama
e Beta lideram a tabela com
seis pontos cada. Atrás, com
quatro pontos, vem a equipe

do Mantiqueira.
Nessa quinta-feira (19), as
oito equipes voltaram a se enfrentar pela última rodada dos
Josab, deﬁnindo os quatro semiﬁnalistas. Até o fechamento desta edição as partidas não
tinham sido encerradas.
Os Jogos terminam na
terça-feira (24), com a ﬁ-

nal do futsal e a cerimônia
de premiação no Ginásio do
Alto Tabaú, às 19h30.
Truco
A competição de truco já
chegou à ﬁnal, tendo como campeã a equipe dos bairros Castolira/Vila São Paulo/Parque das
Palmeiras. As partidas de truco
foram realizadas na Ferroviária.

CLASSIFICAÇÃO FINAL POR MODALIDADE
Truco Misto
1º
2º
3º
4º

LUGAR
LUGAR
LUGAR
LUGAR

-

SAB
SAB
SAB
SAB

CASTOLIRA / S PAULO / PALMEIRAS
ARARETAMA
SANTA CECÍLIA / MARICÁ
MANTIQUEIRA / PASIN / VS BENEDITO

Paixão por Esporte
Talita Leite

Atletas de Pinda brilham
no Big Biker Cup
O município de São Luiz do Paraitinga recebeu no último
domingo (15), a Terceira Etapa do Big Biker Cup 2012.
A competição considerada como a principal Copa de
Mountain Bike do Brasil, reuniu mais de oitocentos
competidores na Praça Oswaldo Cruz, onde foram
realizadas as largadas de cada categoria.
Diversas cidades do país estiveram representadas nessa
etapa.
Pindamonhangaba obteve dois resultados expressivos:
ﬁcou com o segundo lugar nas categorias Sport
Feminino Sub 40 e Sport Sub 45, graças às
performances de Flávia Toth e Cezario Barbosa Filho.
Vale ressaltar que os dois competidores já vinham
fazendo bonito no Big Biker.
Na primeira etapa - realizada em Itanhandu - Flávia
fez o quarto melhor tempo em sua categoria e Cezario
conquistou o segundo lugar, enquanto que na segunda
etapa - sediada em Taubaté - ambos ﬁcaram na terceira
posição.
A próxima e última etapa do Big Biker Cup 2012 será
realizada no dia 2 de setembro, novamente no Vale do
Paraíba, desta vez em Santo Antônio do Pinhal.

www.talitaleitte.blogspot.com

Arquivo Pessoal / Cezario Barbosa

Cezario fez o segundo melhor tempo da 3ª Etapa e
segue vivo na disputa do Big Biker

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 20 de julho de 2012
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - 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 27/07/2012 às 10:00 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
2º JOCEANE AMORIM DE OLIVEIRA
RUA OLÍMPIO MARCONDES AZEREDO, 95 – MOREIRA CÉSAR
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-030
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - 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 27/07/2012 às 10:00 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
1º RAQUEL OLIVEIRA CORREA DA SILVA
RUA LUIZ FERRARI, 52 – JARDIM SANTA LUZIA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-/160
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 27/07/2012 às 9:00 horas
ATENDENTE
2º MARIANA FEST FERREIRA RAMOS MELLO
LADEIRA BARÃO DE PINDAMONHANGABA, 42 – CENTRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-320
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
LEI Nº 5.420, DE 12 DE JULHO DE 2012.
Institui o Programa Municipal de Saúde Vocal dos Professores da Rede Municipal de
Ensino de Pindamonhangaba e dá outras providências.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica instituído o Programa Municipal de Saúde Vocal, tendo por finalidade
instituir uma política preventiva das disfonias e outros problemas vocais que afetam
os professores da Rede Municipal de Ensino.
Art. 2º. O referido Programa abrange a assistência preventiva, na rede pública de
saúde, devendo ser realizado, anualmente, um curso teórico-prático com orientações
aos professores sobre o uso adequado da voz profissionalmente.
Art. 3º. Caberá à Secretaria Municipal da Educação e à Secretaria Municipal de Saúde formular as diretrizes que devem efetivar a execução desse Programa, concorrendo para isso os subsídios de profissional capacitado na rede de fonoaudiologia.
Parágrafo Único: O curso teórico-prático, de que trata o caput deste artigo, proporcionará orientação quanto aos casos nos quais os professores deverão procurar tratamento médico fonoaudiológico.
Art. 4º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta
das dotações orçamentárias próprias.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba,12 de julho de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Ana Emília Gaspar - Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 12 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
Convoca-se a todos os interessados em participar da eleição da - Associação da
Incubadora Tecnológica de Pindamonhangaba- ( ITEP ) para a Assembléia de sua
Constituição, a realizar-se no centro de Pindamonhangaba, será realizado na AcipAssociação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba:
DATA 24/07/2012 às 9h00 horas
LOCAL: PINDAMONHANGABA (ACIP) - Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba/SP
ENDEREÇO: Rua Deputado Claro César, 44 - Cep; 12.400-220
Com os seguintes assuntos:
1)
Análise e aprovação do Estatuto Social;
2)
Eleição da Diretoria (ou Conselho de Administração conforme o caso) o Conselheiro e;
3)
Assuntos gerais:
LOCAL: Pindamonhangaba/SP
DATA 24/07/2012
COMISSÃO
Gutemberg Pereira Ramos
Coordenador do projeto da Incubadora Tecnológica

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA INTERNA Nº 9.158, DE 12 DE JULHO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, e considerando os fatos exarados nos autos do Processo
Interno nº 11.625, de 15/04/2011, através do qual o Secretário de Administração, nos
termos do inc. VII, art. 5º do Decreto nº 4.516, de 24/03/2009, declarou a nulidade
parcial do Processo Administrativo Disciplinar nº 13/2011, e determinou a abertura
de novo processo, Resolve NOMEAR os senhores: Bruna Teresa Pereira de Souza
(Presidente), Telma Maria da Costa e Patrícia da Silva Vieira Costa (Membros), para
comporem a comissão de abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face da servidora Maria Aparecida Teixeira Barbosa, matrícula 4, gerente,
lotada na Secretaria de Saúde e Assistência Social, para apurar possíveis irregularidades quanto à distribuição e controle de passes, conforme Sindicância nº 10/09,
Processo nº 4.851/2009.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 12 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 12 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 27/07/2012 às 9:00 horas
ATENDENTE
1º ELAINE APARECIDA SILVA DOS SANTOS
AV. SGTº JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS SOBRINHO, 390 – ANDRADE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-420
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 27/07/2012 às 14:00 horas

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
COSME NILO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, profissão
ajudante geral, estado civil divorciado, de 52 anos de idade, nascido em Picos, Estado do Piauí, no dia 8 de fevereiro de 1960, residente e domiciliado Avenida Mario Nogueira da Silva nº 38, Nova
Esperança, Araretama, nesta cidade, filho de NILO JUSTINIANO DE
SOUSA e LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO.
CICERA MARIA DE JESUS COÊLHO, de nacionalidade brasileira,
profissão do lar, estado civil divorciada, de 50 anos de idade,
nascida em Floriano, Estado do Piauí, no dia 20 de junho de 1962,
residente e domiciliada Avenida Mario Nogueira da Silva nº 38,
Nova Esperança, Araretama, nesta cidade, filha de FELICIANA
MARIA COÊLHO. 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, 17 de julho de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEANDRO APARECIDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão repositor, estado civil solteiro, de 23 anos de idade,
nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 30 de
março de 1989, residente e domiciliado Rua Belmiro Claro Cortez
nº 36, Vila São Paulo, nesta cidade, filho de JOSÉ BENEDITO
DOS SANTOS e MARIA APARECIDA DA SILVA.
EDLAINE GERALDO MARCOLINO, de nacionalidade brasileira,
profissão do lar, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida
em Itamonte, Estado de Minas Gerais, no dia 23 de maio de 1992,
residente e domiciliada Rua Belmiro Claro Cortez nº 36, Vila São
Paulo, nesta cidade, filha de CIDNEI MARCOLINO e MARIA
APARECIDA GERALDO. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 19 de julho de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MATHEUS JEZUINO, de nacionalidade brasileira, profissão consultor de vendas, estado civil solteiro, de 18 anos de idade, nascido
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 31 de julho de
1993, residente e domiciliado na Rua Guaratinguetá, nº 35, Crispim,
nesta cidade, filho de JORGE PAULO JEZUINO e MARIA LUCIA
ELOI JEZUINO.
RAFAELA APARECIDA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira,
profissão repositora, estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 24 de janeiro de 1993, residente e domiciliada na Rua Guaratinguetá, nº 35,
Crispim, nesta cidade, filha de MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA.
Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 19 de julho de 2012.

ESCRITURÁRIO
2º DACIO ALVES DE MOURA NETO
RUA ACORIZAL, 177 – CASA 2 – VILA MARIA
SÃO PAULO – SP
CEP 02136-040
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 27/07/2012 às 14:00 horas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - 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).
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 27/07/2012 às 15:00 horas
1º BÁRBARA ALABARCE DA SILVA
RUA IMACULADA CONCEIÇÃO, 1001 – CAMPOS ELÍSEOS
TAUBATÉ – SP
CEP 12090-360
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ESCRITURÁRIO
1º PAMELA DIAS NORONHA RODRIGUES
RUA RIO AMAZONAS, 82 – TERRA DOS IPÊS I
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12443-720
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de registro no CRF;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 27/07/2012 às 14:30 horas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 27/07/2012 às 9:30 horas
RECEPCIONISTA
1º CELENE APARECIDA ALVES NOGUEIRA
RUA ALBERT SABIN, 86 – MOREIRA CÉSAR
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12443-104
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

FARMACÊUTICO
1º ROBERT ALVES DA SILVA
RUA ROSEIRA, 123 – TERRA DOS IPÊS II
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-090
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA INTERNA Nº 9.163, DE 12 DE JULHO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, NOMEIA os senhores: Ana Paula Vilar (Presidente), Daniela
da Silva Mendes e Maria Helena Barreto Luiz (membros), para comporem a comissão de abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apurar abandono de cargo/emprego em face da servidora Valéria Perozini Inácio Wolff, matrícula
92600, médico ambulatorial – ginecologista e obstetra, tendo em vista a ocorrência
de faltas injustificadas e consecutivas, por mais de 30 (trinta dias), conforme memorando nº 850/2012-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares e Processo Interno
nº 13160, de 24/04/2012.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 12 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 12 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

COMUNICADO

A Etec João Gomes de Araujo estará aceitando inscrições ao Processo Seletivo
para contratação/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 contratação/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
Diretor de Serviço

LICENÇA DA CETESB
ISOVALE COMERCIAL LTDA ME, torna-se público que recebeu da CETESB a renovação da licença de operação simplificada n° 3000030, válida até 05/07/2015, para
produtos diversos, fabricação de, síto à Rua Capitão Vitório Basso, 65- lado B - São
Benedito Pindamonhangaba/SP.

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 20 de julho de 2012
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 25.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 13.07.2012.

18 DE JULHO:
DIA DO TROVADOR
Luiz Otávio nasceu a 18 de julho de 1916 na Vila
Isabel, Rio de Janeiro. Foi ele o grande articulador
para fazer com que a Trova literária alcançasse o
Brasil de ponta a ponta. Fundador da UBT=União
Brasileira de Trovadores, toda sua vida foi dedicada a aperfeiçoar e dinamizar o Movimento Literário por ele criado. Faleceu em 31 de janeiro de
1977, aos 60 anos.
Parabéns a todos os trovadores!
A Trova tomou-me inteiro,
tão amada e repetida,
que agora ocupa o roteiro
das horas da minha vida!...
LUIZ OTÁVIO
____0O0___

EU VOTO NA RECICLAGEM!
Subir no pódio da Trova não é fácil! Já deixei de
premiar várias vezes:
a) por não ser excessivamente religioso;
b) por não ser excessivamente conservador;
c) por abusar do direito de não flertar com o previsível;
d) por dar de ombros para a utilização de frases
prontas, citações, provérbios, piadas, etc. Salvo
quando a expressão vier protegida por aspas.
Mas, em deliciosa contrapartida, já premiei muitas
vezes, por não ter fugido ao meu estilo apenas
com o intuito de agradar um e outro e contabilizar
mais um troféu...
Quero sim, que a Trova mude: que tenha corpo e
espírito condizentes com os novos tempos, aceitando e absorvendo a linguagem da nova geração. E, se tal acontecer, quero ser um dos pilares
desta mudança.
Porque amanhã, quando eu me for, meus troféus
irão para o lixo mas meus versos terão grande
chance de sobreviver.
Se, lamentavelmente, viesse a ocorrer o contrário,
eu morreria de novo!...
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)

Às nove horas do dia treze de julho 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 Quinta Sessão Extraordinária do corrente ano,
sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson
Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro
suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 26.ª Sessão Ordinária, realizada em 11.07.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos:
I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime:
Recurso 1-0110/12 Graziele Henrique Spadin da Silva. II– RELATOR: Sr. Adelson
Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0068/12
João Antonio da Silva Ferraz, Recurso 1-0135/12 Marlene Custodio Vieira. III – RELATOR: Bruna Danielle da Silva Alves: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso
1-0130/12 Andre Luiz 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, 13 de Julho de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 26.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 11.07.2012.
Às dez horas do dia onze de julho 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 Sexta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante
de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 24.ª Sessão Extraordinária, realizada em 06.07.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos:
I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime:
Recurso 1-0104/12 Farvardin Esazadehe Asgarabadi. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0129/12
Sergio Pereira. III – EXPEDIENTE: Ofício 032/12 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação; Ofício
0207/12-DEPTRAN resposta à diligência do Recurso 1-0068/12
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, 11 de Julho de 2012.

CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA DE PINDAMONHANGABA.
Eu, MARIA APARECIDA GUISARD CAMARGO DE OLIVEIRA, RG º 4. 746.421 SSP/
SP, CPF 830.876.218-20, Vice-Presidente da ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA DE PINDAMONHANGABA, de acordo com o Parágrafo único
do artigo 13°. e seu parágrafo único e 14°. do Estatuto Social vigente, convocam
em caráter EXTRAORDINÁRIO, Assembléia para ELEIÇÃO em substituição a atual
DIRETORIA, tendo em vista o falecimento da saudosa e incansável PRESIDENTE
APARECIDA MACEDO SCHMIDT, e em razão dos atuais membros em declinar do
cargo, assim resolvem:
1°. Convocar NOVA ELEIÇÃO DE DIRETORIA, conforme artigo 15°. do referido
Estatuto, para administrar a associação EM 31 DE JULHO DE 2012, ÀS 14:00 HORAS EM PRIMEIRA CHAMADA, E ÁS 14:30 HORAS EM SEGUNDA CHAMADA,
na sede social à Rua Marechal Deodoro, 130, bairro centro no Município de Pindamonhangaba.
2°. Receber INSCRIÇÃO DE ASSOCIADOS ATÉ O DIA 30 DE JULHO DE 2012 DE
ASSOCIADOS PARA CONCORRER A ELEIÇÃO QUE DEVERÁ SER REALIZADA
NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO À RUA MARECHAL DEODORO, N°. 130, CENTRO
NESTA CIDADE DE PINDAMONHANGABA;
3°. O registro das chapas deverá ser feito por escrito, devendo constar o nome e
assinatura de todos os componentes e entregue na Administração da ASSOCIAÇÃO
DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA DE PINDAMONHANGABA, no endereço
supra, mediante recibo de cópia do pedido, até a véspera da eleição;
4°. Conforme previsão legal não será permitido registrar o mesmo candidato em
mais de uma chapa, mesmo para cargos diferentes. Na hipótese de isso ocorrer, o
candidato poderá ser substituído até a instalação da Assembléia.
5°. Também é vedado a participação de um membro na Diretoria e no Conselho
Fiscal, concomitantemente,
6°. A apuração se fará imediatamente após o recolhimento dos votos pela mesa
escrutinadora, especialmente constituída pela Assembléia para esse fim, fazendo-se
proclamação dos eleitos imediatamente após a apuração, tendo em vista o caráter
excepcional.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA INTERNA Nº 9.154, DE 29 DE JUNHO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão Processante acolhido
pelo Secretário de Administração, Resolve designar a Comissão constituída através
da Portaria Interna nº 9.087, de 08 de fevereiro de 2012, para dar continuidade à
apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2012, para que no prazo de
90 (noventa) dias, a contar de 26 de junho de 2012, sejam concluídos os trabalhos da
Comissão, nos termos do memorando nº 800/2012-DRH/Serviço de Procedimentos
Disciplinares.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 29 de junho de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 29 de junho de
2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

7°. Fica à disposição na sede da mesma Cópia do Estatuto da Entidade para consulta aos interessados;
Para dar continuidade ao incansável trabalhado de todos, especialmente dos devotos de Santa Rita de Cássia, se faz necessário a presente legalidade.
Pindamonhangaba, 03 de Abril de 2012.
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA DE PINDAMONHANGABA.
Maria Aparecida Guisard Camargo de Oliveira

Devido à renúncia da presidente da Associação de Moradores do Loteamento Triângulo, a Srª Dafne Fernanda de Souza, RG. 33780.672-x, CPF. 319626548-00, venho
através deste convocar os interessados a formar uma chapa, a participarem de uma
reunião para apresentação da mesma, no dia 23 de Julho de 2012, às 19:00hs, no
Centro Comunitário Argemiro de Souza Moraes, à Rua Dos Pintassilgos, nº 390.
Ficando já agendado a nova eleição para o dia 05 de Agosto de 2012, no mesmo
local no horário das 09:00 às 16:00hs.
Pindamonhangaba, 18 de Julho de 2012.
Loraine dos Santos Gois
RG: 23.374.955-x
CPF: 095.296.688-30

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

Que tal uma sopa nas noites frias?
Quem não gosta de tomar uma sopa bem quentinha num
dia frio? Acredito que a maioria de nós. Sim, a sopa (ou caldo)
é um dos pratos mais populares na época de frio, muitas vezes
escolhida como o “prato principal” de nosso cardápio diário.
Mas algo que devemos observar – especialmente aquelas
que procuram controlar o peso nessa época do ano – é que a
sopa, ou caldo, nem sempre é uma especialidade 100% saudável, com poucas calorias.
Algumas escolhas erradas de ingredientes podem transformar a sopa numa verdadeira bomba calórica. Por isso, separei
cinco dicas de preparo que deixarão sua sopa Leve e Deliciosa:
1) Creme de Leite – O creme de leite é perfeito para deixar
a sopa mais encorpada, no entanto, é um ingrediente muito
calórico. O ideal é evitar o ingrediente ou usar no máximo ½
xícara de chá para cada duas porções de sopa.
2) Queijos – Os queijos amarelos não são boas opções para
complementar a sopa, principalmente o parmesão, que é um
dos mais calóricos.
3) Azeite de Oliva – É saudável, mas também contém bastante calorias. Por isso, não vale exagerar! Na hora de adicionar sabor ao prato, uma colher de sopa de azeite é o suficiente.
4) Pães e Torradas – São os acompanhamentos perfeitos
para a sopa, não? Para que elas não coloquem a dieta em risco,
não exagere na quantidade e dê preferência à versão integral.
5) Bacon e a Lingüiça – São os responsáveis por dar aquele toque especial à sopa, mas estão longe de serem ingredientes saudáveis, por isso evite. Para que o prato não fique sem
graça, substitua por ervas e especiarias, ficarão uma delicia.
Gostou das dicas?
Então, bom apetite!

Resolução CMAS nº 12, de 09 de maio de 2012
Dispõe sobre a criação e regulamenta o funcionamento, no âmbito do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Pindamonhangaba – SP, das comissões temáticas.
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, e com fundamento no § 2º, do artigo 6º, da Lei Municipal nº 3.199, de 16 de abril de 1996, alterada
pela Lei nº 3.481, de 19 de Março de 1999, RESOLVE:
Art. 1º. Ficam criadas no âmbito do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de
Pindamonhangaba, por esta Resolução, as seguintes Comissões Temáticas, de caráter
permanente:
I – Comissão de Inscrição e Avaliação de Entidades, Programas e Projetos;
II – Comissão de Orçamento e Finanças;
III – Comissão de Avaliação e Acompanhamento de Programas de Transferência de
Renda;
IV – Comissão Normas e Legislação.
§ Único - As Comissões Temáticas têm por finalidade subsidiar as decisões da Plenária
no cumprimento de suas competências.
Art. 2º – As comissões serão compostas no mínimo por 4 (quatro) membros, contando
com representação paritária entre Conselheiros do Poder Público e da Sociedade Civil,
terão caráter consultivo e funcionarão com a seguinte dinâmica:
I – Os Membros do Conselho poderão escolher a comissão a participar;
II – Havendo mais de um candidato para a mesma vaga na comissão, a escolha será
feita mediante votação dentre os representantes governamentais ou não governamentais, conforme o caso;
III – Cada comissão elegerá seus respectivos coordenadores e relatores;
IV – O coordenador de cada comissão, nas suas faltas e impedimentos, será substituído
pelo relator;
V – O resultado das atividades das comissões deverá ser apresentado através de parecer fundamentado, datado e assinado pelos respectivos membros e, se necessário,
anexando os documentos comprobatórios;
VII – Preferencialmente, o Conselheiro eleito para o cargo de 1º Tesoureiro deverá ser
membro da comissão mencionada no inciso III;
VIII – É facultado ao membro de Comissão que discordar do parecer aprovado pelos
demais, não assiná-lo e formular exposição oral na plenária apresentando seus argumentos.
Art. 3º. Os conselheiros, titulares ou suplentes, poderão compor como membro, uma ou
mais Comissões Temáticas.
Art. 4º. O conselheiro-membro deverá justificar sua ausência às reuniões da Comissão
Temática por escrito, em até 48 (quarenta e oito) horas após a realização da reunião.
Parágrafo Único. Será eliminado do Conselho o conselheiro-membro que não comparecer a 2 (duas) reuniões consecutivas, sem causa justificada, da Comissão de que for
membro, ou a 2 (duas) reuniões intercaladas no período de 90 (noventa) dias.
Art. 5º. Ao coordenador da Comissão Temática compete:
I - coordenar a reunião da Comissão;
II - designar um dos membros para fazer a súmula da reunião;
III - apresentar e encaminhar à Plenária e à Mesa Diretora, a súmula contendo as propostas, pareceres e recomendações da Comissão para deliberação.
Art. 6º. O CMAS poderá convidar entidades, autoridades, cientistas e técnicos para colaborarem nos estudos de Comissões Temáticas.
Parágrafo único. Consideram-se colaboradores do CMAS, entre outros, instituições de
ensino, pesquisa e cultura, organizações não-governamentais, especialistas e profissionais da administração pública e privada, além de prestadores de serviço e usuários da
assistência social.
Art. 7º. As Comissões Temáticas do CMAS, no que for pertinente, poderão interagir com
comissões de outros Conselhos, visando uniformizar e definir áreas de competência comum ou específica para a formulação de políticas ou normatização de ações de atendimento.
Art. 8º - Para o encaminhamento e agilização dos trabalhos do CMAS, o Presidente
poderá, ouvida a Plenária, constituir tantas comissões (permanentes ou transitórias),
quantas forem necessárias.

Edital de Convocação para Eleição da Diretoria

O Lar da Criança Nova Esperança, por meio deste Edital, convoca os seus membros em segunda chamada para Assembléia Geral Ordinária que será realizada em
sua sede a Rua José Benedito Romão Junior nº 91, Bairro da Santa Cecília, Pindamonhangaba as 19; 00 hora do dia dia 21 de julho do corrente ano, tendo como
pauta a eleição e posse de sua diretoria para o quadriênio julho/2012 a julho/2016.
Ismael Victorino de Oliveira Filho
Presidente da entidade.

SÚMULA DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR
DO FUNDO DE APOIO ESPORTIVO DE PINDAMONHANGABA – FAEP
REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2012
Reuniu-se o Conselho Diretor do FAEP, no dia 17 de julho de 2012, no Centro Esportivo João Carlos de Oliveira e deliberou sobre a seguinte pauta: a) aprovação da
planilha de valores de bolsa auxilio dos beneficiados do FAEP do mês de agosto:
totalizando 525 beneficiados no valor de R$ 449.442,00 aprovados pelos conselheiros presentes ; b) conhecimento da publicação da súmula da ata anterior, do mês de
junho: vista pelos presentes. Pindamonhangaba, 17 de julho de 2012.
Antonio Carlos de Macedo Giudice
Presidente do FAEP

Art. 9º – A cada uma das Comissões, nos limites de sua competência, cabe:
I – Opinar previamente, sobre a matéria a ser apreciada e votada pelo Conselho;
II – Responder, por escrito e fundamentadamente, as consultas formuladas pelo Conselho;
III – Promover as diligências necessárias ao cumprimento de suas atribuições.
§ 1º – É facultada às comissões a elaboração de propostas sobre assuntos de sua competência, as quais serão submetidas à apreciação do Conselho.
§ 2º - Os pareceres das Comissões serão apreciados, discutidos e votados em sessão
plenária.
§ 3º - Os pareceres aprovados pelo Conselho deverão ser transformados em resoluções.
Art. 10º – Cabe às Comissões do Conselho, especificamente, as seguintes competências:
I – Comissão de Inscrição e Avaliação de Entidades, Programas e Projetos:
Avaliar pedidos de inscrições de entidades;
a)
b)
Avaliar os pedidos das entidades para a renovação/validação de inscrição no
Conselho Municipal de Assistência Social;
c)
Analisar as propostas e projetos de atendimento da área de assistência social;
d)
Analisar e emitir parecer prévio sobre pedidos de subvenções sociais;
e)
Participar de estudos sobre reordenamento e sistematização da política de assistência social nos seus aspectos legais;
f)
Acompanhar o padrão de qualidade na prestação de serviços, programas e
projetos desenvolvidos pelas entidades assistenciais.
II – Comissão de Orçamento e Finanças:
Apreciar previamente, para posterior deliberação do CMAS, as propostas orçaa)
mentárias do Fundo Municipal de Assistência Social para compor o orçamento municipal;
Fiscalizar e orientar a gestão dos recursos financeiros do Fundo Municipal de
b)
Assistência Social;
c)
Analisar e emitir parecer prévio sobre a Prestação de Contas dos recursos do
FMAS, transferidos às entidades assistências sem fins lucrativos;
Analisar e emitir pareceres sobre as demonstrações trimestrais de receita e
d)
despesa e sobre a Prestação de Contas do FMAS.
e)
Emitir parecer sobre o Plano Municipal e Relatório de Gestão.
III – Comissão de Avaliação e Acompanhamento de Programas de Transferência de Rendas:
a)
Avaliar e acompanhar a execução dos recursos do IGDMBF e IGDSUAS;
b)
Avaliar e acompanhar os programas: “PEAD, Bolsa Família, Ação Jovem, Renda Cidadã e Renda Mínima”;
Avaliar e acompanhar as ações oferecidas pelos CRAS e CREAS aos beneficic)
ários e seus resultados.
IV – Comissão Normas e Legislação:
a)
Acompanhar as mudanças na legislação;
b)
Adequar a legislação às ações do CMAS;
c)
Atualizar as resoluções municipais;
d)
Estudar as principais leis.
Art. 11 – Em casos extraordinários deverão ser criadas Comissões Temáticas Provisórias, mediante aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social.
Art. 12 - As Comissões Temáticas serão partes delegadas auxiliares do plenário, a quem
compete verificar, vistoriar, fiscalizar, opinar e emitir parecer sobre as matérias que lhes
forem distribuídas.
Art. 13 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a
resolução n.3 e todas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 09 de maio de 2012.
Maria Conceição Bispo
Presidente do CMAS
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 20 de julho de 2012

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JULIANA RODRIGUES KLAHN COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 13971/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JULIANA RODRIGUES KLAHN, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 13971/2007 que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 28/11/2006 e
redistribuído em 18/07/2007, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$520,29, em
OUT.2006. Pelo presente edital fica o executado (s), JULIANA RODRIGUES KLAHN, devidamente CITADO para todos os atos e termos da
ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco)
dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de
que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias,
a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 19 de julho de 2012
VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARIA JOSE DE GOUVEA COM PRAZO
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 13162/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), MARIA JOSE DE GOUVEA, com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE
EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 13162/2007 que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 27/10/2006 e
redistribuído em 18/07/2007, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$932,02, em
OUT.2006. Pelo presente edital fica o executado (s), MARIA JOSE DE
GOUVEA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida
de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias,
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que
o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a
contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 19 de julho de 2012
VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE ROSANA APARECIDA PAGANI PEREIRA
COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 13162/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), ROSANA APARECIDA PAGANI PEREIRA,
com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF
–SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 13162/2007 que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia
em 27/10/2006 e redistribuído em 18/07/2007, conforme petição inicial,
referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de
R$932,02, em OUT 2006. Pelo presente edital fica o executado (s), ROSANA APARECIDA PAGANI 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 embargo é
o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos
autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores
termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente,
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento
do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, aos 19 de julho de 2012
VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE BENEDITO SOURATHY HINZ COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 5762/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), BENEDITO SOURATHY HINZ com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 5762/2010 que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 26/11/2010,
conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$1.702,20, em NOV.2010. Pelo presente edital
fica o executado (s), BENEDITO SOURATHY HINZ, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da
petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento
do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de
eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora
a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao
conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, aos 19 de julho de 2012
VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE EDESIO PESTANA FRANCO COM PRAZO
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 3320/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), EDESIO PESTANA FRANCO com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 3320/2010 que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 26/11/2010,
conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$1.975,13, em NOV.2010. Pelo presente edital
fica o executado (s), EDESIO PESTANA FRANCO, devidamente CITADO
para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do
valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora
a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao
conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, aos 19 de julho de 2012
VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE LUIZ NICANOR DOS SANTOS COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 800/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), LUIZ NICANOR DOS SANTOS com
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF
–SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de
EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 800/2010 que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta
serventia em 26/11/2010, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$641,76, em
NOV.2010. Pelo presente edital fica o executado (s), LUIZ NICANOR
DOS SANTOS, devidamente CITADO para todos os atos e termos da
ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e
advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de
5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda

advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é
o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus
ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue
ao conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma
da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 19 de julho de 2012
VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE REINALDO COELHO DA SILVA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 912/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), REINALDO COELHO DA SILVA com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 912/2010 que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 04/11/2010,
conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$647,11 em NOV.2010. Pelo presente edital fica
o executado (s), REINALDO COELHO DA SILVA, devidamente CITADO
para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do
valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora
a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao 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 julho de 2012
VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE NG SZE CHIU COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS
SOB Nº 5841/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), NG SZE CHIU com endereço incerto e não
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO
FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo
nº 5841/2010 que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 26/11/2010, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o
valor de R$821,65 em NOV.2010. Pelo presente edital fica o executado (s),
NG SZE CHIU, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida
de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias,
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que
o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a
contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 19 de julho de 2012
VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE LUIZ GONZAGA R DA CUNHA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 2930/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), LUIZ GONZAGA R DA CUNHA com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 2930/2010 que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 17/11/2010,
conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$731,20, em NOV.2010. Pelo presente edital fica o
executado (s), LUIZ GONZAGA R DA CUNHA, devidamente CITADO para
todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste,
ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento
do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, aos 19 de julho de 2012
VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARIA BENEDITA DE JESUS COM PRAZO
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 3192/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), MARIA BENEDITA DE JESUS com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 3192/2007 que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 16/06/2004e
redistribuído em 18/07/2007, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$469,44, em MAI-04.
Pelo presente edital fica o executado (s), MARIA BENEDITA 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 embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação
da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á
os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos
articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que
chegue ao conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma
da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 19 de julho de 2012
VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE BENEDITO DOS SANTOS COM PRAZO
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 3540/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), BENEDITO DOS SANTOS com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE
EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 3540/2010 que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 17/11/2010,
conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$1.083,77, em NOV.2010. Pelo presente edital fica
o executado (s), BENEDITO DOS SANTOS, devidamente CITADO para
todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste,
ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento
do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, aos 19 de julho de 2012
VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE AFONSO RANGEL COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 5430/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), AFONSO RANGEL com endereço incerto
e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL,
processo nº 5430/2010 que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 25/11/2010, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se
á causa o valor de R$731,20, em NOV.2010. Pelo presente edital fica o
executado (s), AFONSO RANGEL, devidamente CITADO para todos os
atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra

transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado
é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando
ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo
é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos
autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores
termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente,
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento
do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, aos 19 de julho de 2012
VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE LUIZ GONZAGA R DA CUNHA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 1331/2011 QUE LHE MOVE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), LUIZ GONZAGA R DA CUNHA com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1331/2011 que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 12/12/2011,
conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se
á causa o valor de R$1.062,51 em DEZ.2011. Pelo presente edital fica o
executado (s), LUIZ GONZAGA R DA CUNHA, devidamente CITADO para
todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste,
ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento
do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, aos 19 de julho de 2012
VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE NINCK & SOUZA ESCAPAMENTOS LTDA
ME COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 7559/2010 QUE LHE MOVE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), NINCK & SOUZA ESCAPAMENTOS LTDA
ME, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório
da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 7559/2010, que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em
07/12/2010, conforme petição inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão de dívida ativa 00010120.Deu-se á causa o valor de R$ 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 julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE MALENA TEREZA GIORGETTA REGIS
COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1159/2009 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), MALENA TEREZA GIORGETTA REGIS,
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 1159/2009, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 10/11/2009,
conforme petição inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão de dívida ativa 00011918.
Deu-se á causa o valor de R$3.918,41 em 13/10/2009. Pelo presente
edital fica o executado (s), MALENA TEREZA GIORGETTA REGIS, 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 julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARIA APARECIDA PEIXOTO COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 8388/2007 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), MARIA APARECIDA PEIXOTO, 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 8388/2007, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 27/11/2006, redistribuída em 18/07/2007, conforme petição inicial, referente a valores
de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade da certidão de dívida ativa
0116091100300.Deu-se á causa o valor de R$473,96 em 20/10/2006.
Pelo presente edital fica o executado (s), MARIA APARECIDA PEIXOTO,
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 julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE LEONTINA CORREA SILVA COM PRAZO
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1947/2011 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), LEONTINA CORREA SILVA, 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 1947/2011, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 14/12/2011, conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade da certidão de dívida ativa 02111506015000.Deu-se á causa o
valor de R$825,45 em 12/12/2011. Pelo presente edital fica o executado
(s), LEONTINA CORREA SILVA, 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 julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE GERALDO PAIVA COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 677/2010 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), GERALDO PAIVA, com endereço incerto e
não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo Fis-

cal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº
677/2010, 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 02111601034000.Deu-se á causa o valor de
R$6.707,50 em 15/09/2010. Pelo presente edital fica o executado (s),
GERALDO PAIVA, 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 julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE C SILVA MARTINS COM PRAZO DE
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 647/2010 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), JOSE C SILVA MARTINS, 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 677/2010, 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 02111606024000.Deu-se á causa o valor de
R$2.734,11 em 15/09/2010. Pelo presente edital fica o executado (s),
JOSE C SILVA MARTINS, 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 julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOÃO FIDELIS NARCISO COM PRAZO DE
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 637/2010 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), JOÃO FIDELIS NARCISO, 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 677/2010, 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 02111603032000.Deu-se á causa o valor
de R$785,12 em 15/09/2010. Pelo presente edital fica o executado (s),
JOÃO FIDELIS NARCISO, 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 julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE MAURO ANTONIO HYPPOLITO COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 9567/2010 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), MAURO ANTONIO HYPPOLITO, 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 9567/2010, 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 00008257.
Deu-se á causa o valor de R$1.523,85 em 23/11/2010. Pelo presente
edital fica o executado (s), MAURO ANTONIO HYPPOLITO, 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 julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE RUDNEI FERREIRA BARROS COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 9559/2010 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), RUDNEI FERREIRA BARROS, 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 9559/2010, 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 00007725.
Deu-se á causa o valor de R$902,12 em 23/11/2010. Pelo presente edital
fica o executado (s), RUDNEI FERREIRA BARROS, 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 julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOÃO CANDIDO MONTEIRO COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 1888/2011 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), JOÃO CANDIDO MONTEIRO, 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 9559/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 14/12/2011, conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade da certidão de dívida ativa 03110905010000.Deu-se á causa o
valor de R$563,91 em 12/12/2011. Pelo presente edital fica o executado
(s), JOÃO CANDIDO MONTEIRO, 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 julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

