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5 ouros
4 pratas
5 bronzes
O atletismo PCD - Pessoas com
Deﬁciência, fez bonito nos Jogos
Regionais de Caraguá e garantiu 14
medalhas muito importantes na busca
pelo bicampeonato.
Mais uma vez, os atletas mostraram sua
força e determinação. Um exemplo a
ser seguido, sempre.

Segundo Caderno
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Pinda disputa liderança nos Regionais
Luiz Cláudio / Portal R3

A equipe de Pindamonhangaba está disputando a liderança dos Jogos Regionais de Caraguatatuba.
Atual campeã, a delegação
da Princesa do Norte já liderou
a pontuação geral, esteve empatada com a rival e até o fechamento desta edição estava em
segundo lugar, a poucos pontos
atrás do líder.
Como ainda faltam várias
provas importantes, atletas,
comissão técnica e a torcida
continuam confiantes de que o
bicampeonato é possível.
Segundo Caderno

Dia da
Cultura e
da Paz será
comemorado
com evento
A equipe de ciclísmo de Pinda, uma das mais fortes do País, garantiu algumas medalhas de ouro na busca pelo bicampeonato nos Jogos Regionais

Ruas Rubião Júnior e Bicudo
Leme serão reurbanizadas
previsão
do tempo
Terça-feira - 24/7

Além de várias obras de captação de águas pluviais por toda
a cidade e também de pavimentção asfáltica, a Prefeitura inicia
as obras de reurbanização de
duas importantes vias centrais,
que receberão benfeitorias
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Fábio Lapa/Publix

que as deixarão mais bonitas
e seguras. Também terá inicio
a construção da nova portaria
do Parque da Cidade, local que
recebe os principais eventos do
município.
Página 4

Predominío
de Sol
TEMP. MÍNIMA 13ºC
TEMP. MÁXIMA 27ºC
Quarta-feira - 25/7
Predominío
de Sol
TEMP. MÍNIMA 14ºC
TEMP. MÁXIMA 28ºC
Quinta-feira - 26/7
Predominío
de Sol
TEMP. MÍNIMA 14ºC
TEMP. MÁXIMA 27ºC
Sexta-feira - 27/7
Probabilidade
de chuva
TEMP. MÍNIMA 15ºC
TEMP. MÁXIMA 27ºC

Toninho da Farmácia quer
recapeamento asfáltico
de via no ‘Andrade’
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 Andrade.

Informativo Legislativo

Copa Enduro aprova
passagem pelas
trilhas da cidade
Pindamonhangaba,
mais
uma vez, provou sua vocação
natural para os esportes radicais. Pilotos e organizadores
da Copa Enduro aprovaram as

condições oferecidas pela cidade durante a realização da
quinta etapa da competição,
que teve largada no Parque da
Juventude. Esportes 8

Piloto Rômulo Bottrel, categoria Elite, salta durante prova realizada no Parque da Cidade
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Editorial

Base

Nova portaria no Parque da Cidade
O empenho da Prefeitura de Pindamonhangaba
para obter as áreas dos parques da Cidade e da Juventude se consolidou na concessão administrativa
dos dois importantes pontos para o município por um
período de 30 anos.
Após seis anos de intenso trabalho da Prefeitura,
a assinatura que culminou na liberação das áreas se
deu em 2011 e de lá para cá, muita coisa boa já aconteceu nos agora parques municipais.
A Prefeitura intensificou todos os projetos e atividades nos parques. Constantemente, o Parque da Juventude recebe competições nacionais de aerocross,
motocross, enduro, rally e dezenas de outras ações
para os amantes dos esportes radicais. Além disso,
faz parte dos planos da Prefeitura melhorar as pistas,
criar novas áreas e deixar o local apto para várias
atrações voltadas ao público jovem.
No último fim de semana, a Copa Enduro foi sediada no local, e pilotos e organizadores aprovaram
as condições das pistas e a estrutura do local, prometendo voltar.
O Parque da Cidade também é outro ponto de grande estima por parte da Prefeitura. Foi o local escolhido
para a realização da maior ação de sustentabilidade
da região, o Pinda+20, que reuniu milhares de pessoas para discutir o futuro da cidade nos próximos vinte
anos. O evento aconteceu dentro da programação da
Semana do Meio Ambiente 2012.
Após o Pinda+20, a Prefeitura promoveu, no Parque da Cidade, as atrações musicais de aniversário
de 307 anos da cidade. Uma festa conjunta com a 36ª
Feira da Fraternidade da Apae. Uma grande estrutura
foi montada no local e toda a população aprovou iniciativa da Prefeitura
A próxima ação da Prefeitura será a construção da
portaria de entrada, que será no anel viário – sentido avenida Manoel César Ribeiro. Assim, nos dias de
evento não haverá mais problemas de congestionamento na rotatória da avenida Manoel César Ribeiro.
A nova portaria será o marco definitivo da conquista
do Parque da Cidade para a população de Pinda.
E as novidades não param por aí. Um campo de
futebol society e um grande parque aquático também
serão construídos no local – transformando o Parque
da Cidade em um verdadeiro ponto de encontro de
familiares e amigos.
Neste mês de aniversário da cidade, a população
de Pindamonhangaba tem muitos motivos para comemorar. Com tanta coisa boa acontecendo, o local
mais indicado para celebrar estes 307 anos é, talvez,
o próprio parque, uma das áreas mais espetaculares
do município. Lá sim, é o grande local de confraternização de Pindamonhangaba. Será ali, no coração verde de Pindamonhangaba que serão feitos os grandes
eventos da querida Princesa do Norte.

O progresso que é tão desejado por todos, por muitas vezes,
é entregue por nós nas mãos de
poucos. Em relação ao processo
de aprendizagem e, principalmente,
em relação à leitura, ficamos sem
saber como ajudar, o que fazer, já
que não estamos no topo da pirâmide. Sentimo-nos meio que perdidos
por pensarmos que o incentivo à
leitura deve surgir somente na es-

cola, e a mesma criar projetos para
que diminua o número de iletrados
na região.
Mas estando ligados direta ou
indiretamente com a educação,
todos podem colaborar para que
aumente o número de letrados na
região em que habita. E essa colaboração pode surgir de um simples
ato de perguntar para alguém qual o
melhor livro que já leu, dar um livro

de presente de aniversário, entre
outros tipos de incentivo à leitura.
O ideal não é forçar ninguém
a ler, mas conscientizar que a leitura é essencial na vida do ser humano e que a leitura é benéfica.
Quando praticamos exercícios
físicos o corpo ganha uma motivação e sentimos um bem
estar, assim a leitura para o
nosso cérebro é uma atividade

que gera um bem-estar para o
mesmo.
Comecemos por nós mesmos,
sendo a base da pirâmide, que o
progresso para diminuir o número
de iletrados venha de nós.
Pedagoga: Fabíola
htpp://ventaniadosaber.blogspot.com

Pinda é destaque na vacinação contra a gripe H1N1
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de
Saúde e Assistência Social, vacinou mais de 25 mil pessoas, na
campanha de vacinação contra
Gripe H1N1 (Influenza A), realizada
no 1º semestre de 2012. A cidade
ultrapassou a média prevista pelo
Ministério da Saúde.
Em Pindamonhangaba, não
houve nem um caso de gripe H1N1
confirmado. “Alcançamos as expectativas, a campanha teve um
bom retorno e ajudou no controle
da doença em nossa cidade”, disse
a enfermeira Rosângela Maria Pires, responsável pelo setor.
Os sintomas da Influenza A
são semelhantes aos causados
pelos vírus de outras gripes. No
entanto, requer cuidados especiais
se a pessoa apresentar febre alta,
acima de 38 ou 39 graus, de início
repentino, dor muscular, de cabeça, de garganta e nas articulações,
irritação nos olhos, tosse, coriza,
cansaço e inapetência (falta de
apetite). Em alguns casos, também
podem ocorrer vômitos e diarreia.
A gripe H1N1 é provocada pelo
vírus H1N1 da influenza do tipo A.
Ele é resultado da combinação de
segmentos genéticos do vírus hu-

Divulgação

Recomendações
Para proteger-se contra a infecção ou evitar a transmissão do vírus, o
CDC - Center Deseases Control recomenda:
* Lavar frequentemente as mãos com bastante água e sabão ou desinfetá-las com produtos à base de álcool;
* Jogar fora os lenços descartáveis usados para cobrir a boca e o nariz,
ao tossir ou espirrar;
* Evitar aglomerações e o contato com pessoas doentes;
* Não levar as mãos aos olhos, boca ou nariz depois de ter tocado em
objetos de uso coletivo;
* Não compartilhar copos, talheres ou objetos de uso pessoal;
* Suspender, na medida do possível, as viagens para os lugares onde
haja casos da doença;
* Procurar assistência médica se surgirem sintomas que possam ser
confundidos com os da infecção pelo vírus da influenza tipo A.

mano da gripe, do vírus da gripe
aviária e do vírus da gripe suína,
que infectaram porcos simultaneamente.
Existem testes laboratoriais rápidos que revelam se a pessoa foi
infectada por algum vírus da gripe.
No caso do H1N1, como se trata
de uma cepa nova, o resultado demora aproximadamente 15 dias.
A vacina contra a influenza tipo
A é feita com o vírus (H1N1) da do-

Alunos da Rede Municipal
de Ensino retornam às aulas
em Pindamonhangaba
Alunos das creches e escolas
municipais retornarão às aulas nesta quarta-feira (25). São mais de 11
mil alunos, que ficaram 21 dias de
recesso durante o mês de julho.
Desde segunda-feira (23), até
esta terça-feira (24), professores e
gestores estão realizando um replanejamento para o 2º semestre do
ano letivo. Nesta terça-feira os professores estarão reunidos na escola
Gilda Piorini Molica, para fazer uma
reflexão sobre o 2º semestre.
“Espero que o 2º semestre seja

bastante produtivo, o objetivo da
Prefeitura é buscar que em cada
semestre o trabalho da educação seja melhor e atenda os
alunos da melhor forma possível”, ressaltou a secretária de
Educação, professora Bárbara
França Macedo.
Atualmente, Pindamonhangaba
conta com 37 escolas, 13 creches,
848 professores e 1.408 funcionários. Mensalmente, os professores
participam de cursos e palestras de
formação.

ença inativo e fracionado. Os efeitos colaterais são insignificantes
se comparados com os benefícios
que pode trazer na prevenção de
uma doença sujeita a complicações graves em muitos casos.
A prioridade de vacinação
é para as pessoas do chamado
grupo de risco (idosos, gestantes, crianças com até 2 anos
de idade, pessoas com doenças crônicas e profissionais da

área da saúde). Com o fim da
campanha, até o final dos estoques dessas vacinas, todos os
moradores da cidade que ainda
não foram vacinados, mesmo os
que não pertencem ao grupo de
risco, podem procurar a sala de
vacinação do Centro de Especialidades Médicas, que fica na rua
Dr. Frederico Machado, centro,
S/N. É importante a apresentação
do Cartão Nacional do SUS.

EJA está com inscrições abertas
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, realizará do dia 25 de
julho ao 17 de agosto, matrícula dos
alunos interessados em fazer parte
da turma do EJA – Ensino de Jovens
e Adultos.
As inscrições podem ser realizadas nas escolas onde acontecem as
aulas do EJA, das 17 às 22 horas,
diretamente com os professores responsáveis ou na Secretaria de Educação, das 8 às 17 horas, próximo à
praça Emilio Ribas.

Para realizar a inscrição, o morador
precisa levar uma cópia do RG, comprovante de endereço e duas fotos 3X4.
Escolas municipais onde
funcionam o curso EJA:
‘Professora Maria Zará Miné Renoldi dos Santos’ – Ouro Verde; ‘Arthur
de Andrade’ – Cidade Nova; ‘Ayrton
Senna da Silva’ – Pasin; ‘Madalena
Caltabiano Falum Benjamim’ – Nova
Esperança.
Para mais informações, entrar em
contato na Secretaria de Educação e
Cultura pelo telefone 3644-5301.

III Conferência dos
Direitos das Pessoas
com Deficiência de São Paulo
Evento reunirá delegados que apresentarão suas
propostas para a Conferência Nacional
Nesta terça-feira (24) e quarta-feira (25), será realizada a III Conferência Estadual dos Direitos da
Pessoa com Deficiência do Estado
de São Paulo, no Hotel Novotel, em
São Paulo.
Os delegados participantes da
etapa estadual foram escolhidos
em eventos municipais ou regionais,
e têm, agora, a tarefa de levantar
propostas e selecionar ao menos dez
ideias que serão levadas à Conferência Nacional, marcada para o período
de 3 a 6 de dezembro, em Brasília.
A delegação de Pinda será
composta por Carlos Alberto Gonzaga, representando o poder pú-

blico, e Andréa Campos Sales Martins, pela sociedade civil.
Discutindo o tema
O tema geral do encontro será
“Um olhar através da Convenção
da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência: Novas perspectivas e desafios”, abordando
aspectos ligados à educação, trabalho, reabilitação, acessibilidade,
comunicação, transporte, moradia,
saúde, segurança e proteção social. Serão frisados pontos como,
a equidade e o direito à cidadania,
a afirmação dos valores da solidariedade social e as estratégias para
alcançar estes objetivos.
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Bandas da região se apresentam
no aniversário da cidade 307 ANOS
DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA

PROGRAMAÇÃO

O ﬁnal de semana de
aniversário dos 307 anos de
emancipação político-administrativa de Pindamonhangaba foi marcado por apresentações musicais na praça
Cícero da Silva Prado, na
Vila São Benedito. Nos dias
20 e 21 julho, duas bandas da
região receberam um grande
público formado por pessoas

de todas as faixas etárias.
A banda Multi Band
Show tocou no sábado (21),
com um repertório para todos
os gostos musicais com rock,
pagode, pop, sertanejo e axé,
e animou os moradores que
estavam presentes.
Na sexta-feira (20), a
animação ﬁcou por conta da
banda Faroeste, comandada

pelo vocalista Luizinho e que
levou para o público muita
música sertaneja.
As duas apresentações
do ﬁnal de semana foram
gratuitas. A programação do
aniversário da cidade segue
até domingo (29), e pode ser
consultada no site da Prefeitura www.pindamonhangaba.sp.gov.br.

Data

Evento

Local

25

A partir das
10 horas

Dia da Cultura e da Paz

Praça Monsenhor Marcondes

28 e 29

18 horas

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

Pátio da antiga
Estação Central
do Brasil

Divulgação

Divulgação

A banda Faroeste animou a noite de sexta-feira (20) na praça Cícero da Silva Prado, na Vila São Benedito. No sábado (21), foi a vez da Multi Band Show

Pinda recebe artistas renomados do Rock Nacional
Pindamonhangaba
foi
palco de um grande show
com músicas dos anos 80, no
domingo (22), no bairro Vale
das Acácias. O show Geração
Anos 80, formado por Nasi
(ex-vocalista do Ira), Kiko
Zambianchi (Capital Inicial,
Paralamas do Sucesso), Kid
Vinil, Léo Maia e Maurício
Gasperini (Rádio Táxi), agitou a galera de Pinda e cidades da região.
O evento fez parte da
comemoração dos 307 anos
de Pindamonhangaba e foi
apreciado por mais de 5 mil
pessoas, que cantaram as músicas com os ídolos do rock
nacional.
O grupo apresentou um
repertório que resgatou o
rock n’ roll dos anos 80, com
canções do Ira, Magazine,
Rádio Táxi e diversas composições criadas pelos músicos. Léo Maia, ﬁlho de Tim
Maia, cantou grandes sucessos do pai como “Sossego”,
“Você”, “Descobridor dos
Sete Mares”.
No total, foi mais de uma
hora de apresentação que
animou o público presente.
“Foi um show bem animado, tinha pessoas de todas as
idades, todos participando
muito, cantando as músicas”,
disse Paulo Alves, morador
do São Benedito.
“Para mim, o show foi
muito legal, bastante animado e, sem dúvidas, o Nasi foi
a grande atração da noite”,
contou o fã, Fernando dos
Santos, morador do Alto do
Cardoso.
O ponto alto do show foi a
apresentação dos cinco músicos no palco, cantando o sucesso “Envelheço na Cidade”,
que tem em seu refrão “Feliz
Aniversário”. Essa música
encerraria o show, mas, atendendo ao público, os cinco
voltaram ao palco e cantaram
mais quatro sucessos.
A programação de aniversário da cidade continua até
o ﬁnal do mês, com diversas
atrações gratuitas para a população.

Jerônimo Rodrigues

Jerônimo Rodrigues

Nasi

Kid Vinil

Kiko
Zambianchi
No show Geração Anos 80, grandes hits da época foram relembrados nas vozes de Nasi (ex-Ira), Kid Vinil e Kiko Zambianchi
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Obras da nova portaria do Parque
da Cidade começam em agosto

Divulgação

Na próxima semana, a
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria
de Obras e Serviços, dará
início à construção da nova
portaria de acesso ao Parque
da Cidade.
A nova portaria será moderna e ampla e facilitará
o acesso ao local, evitando
congestionamentos na região da rotatória entre o anel
viário e a avenida Manoel
César Ribeiro.
De acordo com o secretário de Obras, eng. Ricardo
Amadei, o valor da obra é
de aproximadamente R$ 397
mil e os trabalhos devem ser
concluídos em quatro meses.
“Serão feitos no local uma
pista de desaceleração para
a entrada do parque; pavimentação na área da portaria;
além de guarita e estruturas
para delimitar a entrada e saída de veículos”, explicou.
A portaria será construída
paralela ao anel viário, cerca
de 600 metros antes da entrada atual. O novo acesso será
próximo à antiga casa do governador Geraldo Alckmin.
Segundo o secretário, a
construção da nova portaria será a primeira obra de
uma série de outras a serem
feitas. “Serão feitas outras
obras e melhorias. O Parque
Aquático será uma das grandes obras a serem feitas no
local, já obras de melhorias
podemos citar a adequação
do auditório, e outros”, disse.

Nova portaria do Parque da Cidade ajudará a organizar o trânsito (eliminando os congestionamentos), e a controlar o acesso ao parque

“Esta é uma obra importante
para o desenvolvimento da
cidade, da região. O Parque
terá um controle mais eficaz
de quem entra e quem sai, de
forma organizada, evitando
transtornos e tráfego naquela
região”, pontuou Ricardo.
As imagens de como fi-

Prefeitura faz
reurbanização das
ruas Rubião Júnior
e Bicudo Leme
A Prefeitura de Pindamonhangaba irá realizar, na
primeira quinzena de agosto,
a reurbanização de duas importantes ruas do centro da
cidade: a Rubião Júnior e a
Bicudo Leme.
De acordo com o secretário de Obras e Serviços, eng.
Ricardo Amadei, na rua Dr.
Rubião Júnior serão colocados novos pontos de ônibus;
ampliadas e feitas novas calçadas; realizadas melhorias
na iluminação; serviços de
pintura e sinalização. O investimento nessa obra será
de R$ 280 mil, e ela deve ser
concluída em três meses.

Na rua Bicudo Leme a
calçada será ampliada e receberá piso podotátil - que
auxilia deficientes visuais -;
a fiação dos postes será colocada sob a terra; será feita
ciclovia e também outras melhorias. Nesta obra serão investidos cerca de R$245 mil.
O término está previsto para
daqui a seis meses.
“São vias importantes da
cidade e estas obras devem
favorecer tanto aos pedestres, quanto aos motoristas
e ao transporte público, facilitando o acesso de todos
e oferecendo maior segurança”, declarou o secretário.
Portal R3

A Prefeitura realizará reformas importantes visando
a segurança e o bem estar do munícipe

cará o Parque foram elaboradas pela equipe de Projetos e
Obras Públicas da Prefeitura.
O secretário de Governo,
engenheiro Arthur Ferreira
dos Santos, que cuida da pasta do Parque da Juventude e
da Cidade, afirmou que esta
nova portaria, além de estru-

turar a entrada do Parque, irá
oferecer maior segurança ao tráfego de carros e pessoas durante grandes eventos que serão
feitos no local. “A Prefeitura
pretende realizar diversas atividades no Parque da Cidade,
que fica em um ponto estratégico para a realização de fes-

tas, feiras, eventos esportivos
e de cultura”, acrescentou.
Para o prefeito João Ribeiro, a portaria é somente
o começo para que o Parque da Cidade possa se
tornar um grande centro de
diversos eventos para toda
a população. “Vamos cons-

truir a nova portaria e temos grandes projetos para
o local. Acreditamos que
uma cidade como Pindamonhangaba e tudo o que
ela representa necessita de
um espaço como o Parque
da Cidade”, finalizou.

Moradores do Crispim
recebem galeria pluvial

Arquivo TN

A Prefeitura de Pindamonhangaba concluiu, neste
mês de julho, obras de galerias em alguns pontos da cidade.
No Crispim, foi finalizada galeria na rua Professora
Durvalina Homem de Mello,
com uma extensão de cerca
de 200 metros de rede principal e mais 60 metros de
ramais.
Segundo o diretor de
Obras e Serviços, Elias Cronemberger, esta galeria irá solucionar o problema de cheias
na Avenida Ryoti Yassuda,
cuja galeria não estava comportando mais.
Estão sendo feitas também melhorias no sistema da
galeria de águas pluviais da
região do Centro Esportivo
João Carlos de Oliveira “João
do Pulo”, onde a equipe do
Departamento de Obras está
fazendo poços de verificação
e bocas de lobo.
“Estas galerias beneficiam a população, evitando
enchentes e prejuízos em dias
de chuvas, e a manutenção e
melhorias faz com que estas
galerias funcionem sempre
com sua capacidade total”,
afirmou o diretor.

A substituição da tubulação garante maior escoamento das águas pluviais,
evitando-se enchentes na avenida Ryoiti Yassuda, no Crispim
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Cia Mônica Alvarenga representa
Pindamonhangaba em Paraibuna
A Cia Cênica de Dança
Mônica Alvarenga representou
Pindamonhangaba
no VI Festival de Teatro de
Paraibuna. A apresentação
ocorreu no dia 14 de julho,
encerrando o evento.
A Cia Mônica Alvarenga
recebeu quatro indicações
aos prêmios: direção, ﬁgurino, cenograﬁa e ator revelação. Destes, trouxeram para
Pindamonhangaba o de melhor ﬁgurino e o de ator revelação, para Wesley Silva.
A diretora da companhia
conta que foi muito gratiﬁcante para todos, pois é o primeiro festival de teatro em
que foram selecionados e já
receberam quatro indicações
e que ter ganho dois prêmios
é realmente muito bom.
“Agradeço a todos, família, equipe da Cia, equipe do
festival - onde fomos muito
bem recebidos e tratados, a
Deus e ao Departamento de
Cultura, em nome da diretora Nilza Mayer e toda a sua
equipe, pelo apoio”, disse
Mônica Alvarenga.

Arquivo TN

Cena do espetáculo da Cia Mônica Alvarenga, que representou Pindamonhangaba no VI Festival de Teatro de Paraibuna
Arquivo TN

Festival será realizado no próximo ﬁm de semana

Cidade realiza programação para
comemorar o Dia da Cultura e da Paz
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento de Cultura, fará
uma grande festa para celebrar o Dia da Cultura e da
Paz. O evento será realizado
na quarta-feira (25), a partir
das 10 horas, na praça Monsenhor Marcondes.
A população está convidada a prestigiar diversas ma-

nifestações artísticas como,
apresentação de dança, poesia, intervenções culturais, e
também participar deste momento, onde a cultura é capaz
de unir pessoas de todas as
classes sociais e estilos.
O Dia da Cultura de Paz é
comemorado anualmente, de
acordo com a lei municipal
nº 3.648, de 2002.

Um dos signiﬁcados da
Cultura de Paz é o respeito
às diversidades culturais. O
evento reúne diferentes estilos de dança, com o intuito de
apresentar para a população a
diversidade cultural existente
no Vale do Paraíba.
A Cia Cênica de Dança Mônica Alvarenga fará a
apresentação de três coreo-

graﬁas e uma performance
com os músicos de sua companhia. “As apresentações
vão agregar para o evento, e
são danças que representam a
cultura popular”, disse a bailarina Mônica Alvarenga.
Esta atividade também integra as comemorações dos
307 anos de emancipação política de Pindamonhangaba.
Arquivo TN

Pinda recebe artistas
para mais um Festival
de Música Sertaneja
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento de Cultura, realizará
no sábado (28) e domingo
(29), o XI Festival de Música
Sertaneja, com a participação
de artistas de toda a região.
As apresentações acontecerão
às 18 horas, na antiga Estação
da Estrada de Ferro Central do
Brasil, integrando as festividades do aniversário da cidade.

O festival será formado
por três categorias: Jovem
Música Sertaneja, Música de
Raiz e categoria Individual.
Os dois dias de programação
serão gratuitos e abertos ao
público em geral.
Todas as informações sobre o festival podem ser consultadas no site da Prefeitura www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.

Praça Jorge Tibiriçá: Dia da Cultura e da Paz também foi comemorado em Pindamonhangaba o ano passado
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PATRIMÔNIO

R EVITALIZAÇÃO

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dr. Isael recebe resposta Dr. Jair Roma continua
Janio Lerario solicita
sobre preservação da
solicitando melhorias na
instalação de iluminação
Figueira das Taipas
Praça do Imigrante Japonês no bairro Boa Vista

O vereador Dr. Isael (PV)
encaminhou requerimento ao
Executivo Municipal, solicitando a colocação de placa histórico-indicativa na Figueira das
Taipas. “A Figueira das Taipas é bem de valor histórico e
precisa ser preservado, segundo a Lei Orgânica do Municí-

paisagens naturais e notáveis
e outros bens da mesma natureza existentes no município,
como a Figueira das Taipas.
Em resposta ao requerimento do vereador Dr. Isael, o
Executivo informou que a solicitação foi encaminhada ao
Departamento de Patrimônio
DIRETORIA

DE
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VEREADOR DR. ISAEL,
DURANTE SESSÃO
ORDINÁRIA, ABORDOU
IMPORTÂNCIA DA
PRESERVAÇÃO DA

FIGUEIRA

DAS

Por meio do ofício 463/
2012, o vereador Dr. Jair
Roma (PPS) obteve resposta do requerimento nº01/
2012, no qual indaga providências para a revitalização
da Praça do Imigrante Japonês, próxima a Avenida
Nossa Senhora do Bom
Sucesso, no Alto do Cardoso. De acordo com a Prefeitura, as obras necessárias encontram-se em licitação.
A praça, que foi inaugurada em 2008, está precisando de manutenção e
cuidados especiais, como
paisagismo, reforma das
instalações elétricas e novo
piso para as tábuas que se
encontram levantadas. A
ideia do projeto é preservar
o desenho original da pra-

TAIPAS
DIRETORIA

pio”, explicou o vereador Dr.
Isael. Segundo o Artigo 6º da
Lei Orgânica Municipal, ao
município compete, em comum
com a União com o Estado,
observadas as normas de cooperação fixadas na lei complementar: Parágrafo IV –
impedir a evasão, a destruição
e a descaracterização de bens
de valor histórico, artístico e
cultural, e ainda preservar as
obras de artes tradicionais, as

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

Histórico para devidas providências.
Limpeza
Por meio da Indicação nº
654/2012, o vereador Dr. Isael
solicitou à Prefeitura, limpeza
da área em torno da Figueira
das Taipas, bem assim cuidados agronômicos específicos
com a árvore, afim de que a
mesma tenha maior longevidade possível.

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.

ça, que por ser um espaço
comunitário e um ícone aos
orientais, precisa estar sempre apresentável para manter à cultura japonesa. “Os
espaços públicos precisam
ser revalorizados para atrair a comunidade e contribuir ao bem estar da população. Agradeço ao Executivo pelo empenho e enquanto aguardamos, continuaremos trabalhando para
oferecer melhorias no município”, declara o vereador Dr. Jair Roma.

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

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 imporDIRETORIA

Abrigo de ônibus
Dr. Jair Roma solicita
providências quanto a instalação de abrigo de ônibus
na Avenida Dr. Francisco
Lessa Junior, nas proximidades do nº 490, no bairro
da Galega. “O local
solicitado é bem movimentado e os munícipes que utilizam este
ponto de ônibus ficam
expostos ao relento.
Portanto, o abrigo irá
melhorar suas condições, dando mais conforto e segurança aos
usuários”, finaliza o
vereador.

V EREADOR D R . J AIR R OMA
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V EREADOR
J ANIO L ERARIO

entardecer e início de noite,
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

tante, 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.

OBRAS

Cal está na expectativa
da construção do acesso
ao viaduto das Campinas

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) entrou em contato com a Secretaria de Planejamento da Prefeitura para solicitar
informações sobre o processo de
construção para uma “alça” de
acesso ao viaduto do bairro das
Campinas. O vereador está acompanhando essa tratativa, cujo
último requerimento enviado foi
o nº 834/2012, no qual foi informado que a área da possível construção seria negociada com os
proprietários do terreno. “A Prefeitura acertou com a família o
terreno para que seja feito o aces-

DIRETORIA
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V EREADOR C AL

so, que será construído na área
da divisa da fazenda, que beira à
cerca da represa, assim como havia sido planejado anteriormente”, analisa o vereador.
O vereador ainda explica que
o Executivo está preparando o
Projeto de Lei para declarar a área
de utilidade pública e dar andamento ao processo para a construção dessa alça. “Esperamos
que isso seja feito rapidamente a
fim de dar mais segurança aos
moradores da avenida José Be-

nedito Quirino, que têm intenso
tráfego de caminhões e por onde
transitam muitas pessoas, principalmente crianças. Com isso, os
moradores dos bairros Campinas,
Shangri-lá e Goiabal terão um
novo acesso ao viaduto e também serão beneficiados. O acesso ainda vai favorecer o Parque
Industrial da Zona Leste, facilitando a entrada e saída de caminhões”, salienta Cal.
Estrada do Atanázio
O vereador Cal vem recebendo diversas reclamações de ciclistas e motoristas que transitam
pela Estrada do Atanázio
sobre as condições no asfalto. A empresa “Azevedo & Travassos” está executando a obra de
gasoduto na região, entretanto, está fazendo o
reparo no asfalto diferentemente do asfaltamento
antigo, pois os remendos
que fizeram estão afundando, caracterizando um
serviço de baixa qualidade, prejudicando os veículos e o trânsito das pessoas no local. O vereador
Cal já fez a solicitação diretamente ao prefeito e ao
Secretário de Obras, Ricardo Amadei para que cobrem a
empresa responsável para executar um serviço de boa qualidade,
asfalto compactado e massa a
quente. “É uma avenida muito
importante, principalmente para
o Distrito. Esperamos que sejam tomadas providências antes do término da obra para não
causar mais transtornos aos motoristas e para que a população
não seja prejudicada após a empresa encerrar o serviço”, comenta.

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

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
TECNOLOGIA

E TRANSPARÊNCIA

Câmara lança novo
site e amplia serviços
para cidadãos de
Pindamonhangaba
PORTAL DA CÂMARA DE VEREADORES SERÁ
INTEGRADO COM SAPL - SISTEMA DE
APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO
A Divisão de Tecnologia
da Informação da Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba implementou, desde abril,
o novo Portal do Legislativo
(www.camarapinda.sp.gov.br)
com a ampliação de serviços
aos cidadãos da cidade e a
integração do SAPL - Sistema
de Apoio ao Processo Legislativo.
De acordo com o Chefe da
Divisão de TI da Câmara, Marcelo Heleodoro da Silva, o portal terá um visual mais agradável e intuitivo, disponibilizando, através do SAPL, as
consultas – em tempo real - do
processo legislativo tais como
acervo completo das Leis Municipais (Ordinárias, Complementares e Decretos Legisla-

tivos), tramitação das
matérias le-gislativas e
outros documentos oficiais de interesse da
população.
O SAPL e o Portal são produtos oferecidos pelo INTERLEGIS, que é um programa
desenvolvido pelo Senado Federal que visa a modernização e
integração do Poder Legislativo
nos seus níveis federal, estadual e municipal e de promoção da
maior transparência e interação
desse Poder com a sociedade.
Segundo o site do Senado
Federal, “os meios utilizados
são as novas tecnologias de
informação (Internet, videoconferência e transmissão de dados), que permitem a comunicação e a troca de experiências

Pregão Presencial 09/12

entre as Casas Legislativas e os
legisladores e entre o Poder
Legislativo e o público, visando aumentar a participação da
população no processo legislativo”.
O Assistente de Tecnologia
da Informação João Rodrigo
Moreira, que também integra a
divisão de TI, enfatiza que “o
Portal e o SAPL são softwares
livres, amplamente utilizados em
Câmaras de todo Brasil, com uma
comunidade bastante ativa visando sempre o desenvolvimento desses produtos. Isso gera
independência tecnológica e

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

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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Alexandre Faria quer
Vereador Martim Cesar Ricardo Piorino
fim do trabalho de Revisão reivindica melhorias
solicita respostas
do Regimento Interno
para o Campo Alegre
da Administração

O vereador Alexandre Faria apresentou em Plenário na
quarta-feira (25), o requerimento à mesa Diretora, solicitando que seja retomada a fase
final dos trabalhos de Revisão
da Lei Orgânica e Regimento
Interno da Câmara. “Foi feito
um importante trabalho com
apoio da Consultoria da Empresa IBRAP, e Departamento Legislativo da Câmara, e
que precisa ser concluído, são
mudanças necessárias, em linguagem moderna e atual. Esperamos também com esta
revisão a implantação do Código de Ética e Decoro Parlamentar”, conclui o Vereador.
Uniformes para
Rede Municipal
O vereador Alexandre Faria, aguarda resposta do Exe-

DIRETORIA

DE

cutivo, em que questiona o
porquê não são fornecido uniformes para as crianças da
Rede Municipal de Ensino, ele
destaca que é necessário investir também na qualidade de
vida das crianças. “O fornecimento de uniforme escolar é
uma revindicação de diversas
famílias, e também uma forma
de inclusão social”, enfatizou
o vereador.
Escoteiros
“Quero cumprimentar a
nova Presidente do Grupo
Escoteiro Pindamonhangaba,
Maria Aparecida Souza Machado, que assumiu recentemente a Diretoria, e desejo
que ela tenha um bom trabalho
a frente desta tão importante
entidade do nosso município”,
afirmou o vereador.

O vereador Martim Cesar
(DEM), que por muitos anos foi
morador do bairro Campo Alegre,
recebe diversas reclamações de
moradores do referido bairro com

talação de lombadas físicas na
extensão da referida via.“Neste
trecho, os veículos trafegam a
velocidades acima do permitido,
causando risco à segurança dos
DIRETORIA

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

“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
VEREADOR 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
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V EREADOR M ARTIM C ESAR

V EREADOR A LEXANDRE F ARIA

relação à infraestrutura urbana.
São pedidos de instalação de parquinho, academia da melhor idade, recapeamento asfáltico, entre
outros.
Uma das solicitações mais frequentes diz respeito ao tráfego
de veículos na rua Celeste. “É
necessária urgente mudança de
sentido desta via pública para
mão única”, afirma Martim, que
apresentou a solicitação em sessão, sob a Indicação de número
171/2012. Uma solução seria que
o tráfego na rua Celeste fosse em
um sentido e na rua São Luiz (rua
de cima) fosse no sentido oposto.
Ainda em relação à rua Celeste, Martim pediu à Prefeitura, por
meio da Indicação146/2012, a ins-

DIREITOS CIVIS

INFRAESTRUTURA

Abdala informa que
Procuradoria da Mulher já
possui e-mail para denúncias

Toninho da Farmácia
solicita recapeamento de
via no Residencial Andrade

Dona Geni pede reparos
em iluminação e asfalto no
Queiroz e Moreira César

DIRETORIA

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 transeuntes que utilizam a reRamos – Dona Geni (PPS) ferida rua, já que a mesma é
solicitou, por meio de requeri- muito escura, quando se trata
mentos, alguns reparos no in- de iluminação, temos que nos
tuito de alcançar melhorias empenhar, pois se trata de uma
para o bairro Queiroz e alguns questão de segurança públilocais da região de Moreira ca”, disse a vereadora.
César.
D
C
/CVP
Confira alguns dos
pedidos para o
Queiroz - Bonsucesso:
- A possibilidade de
se realizar rebaixamento e cascalhamento na Rua José
Pedro da Silva Queiroz;
- A colocação de
iluminação pública no
final da Rua Mauro
Rodrigues Ribeiro;
- A colocação de
iluminação pública no
final da Rua José Otavio Botan, (antiga rua
V EREADORA D ONA G ENI
2).
Na região do Distrito,
Outros pedidos de Dona
Dona Geni questionou sobre a Geni para Moreira César é a
possibilidade de realizar insta- legalização da Avenida
lação de iluminação na Aveni- Pirapitingui e da Travessa das
da Buriti, que dá acesso à Palmeiras, para onde a
Fabrica Novelis do Brasil. Em vereadora já atraiu conquistas
resposta, a Prefeitura infor- como: iluminações nos postes,
mou que foi feito um empenho entrada do caminhão de colede verba à Concessionária ta de lixo, telefone público (oreBandeirante Energia para exe- lhão), patrolamento e retirada
cução do serviço. “Iremos dos escombros das casas que
aguardar esta benfeitoria com foram demolidas. A vereadora
muita satisfação, pois trará agradece a Prefeitura por atensegurança à comunidade e der as suas solicitações.
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Por iniciativa do Vice-presidente da Câmara de Pindamonhangaba, vereador Abdala
Salomão (PSDB) foi aprovado - por unanimidade -, o Projeto de Resolução nº 04/2012
que criou a Procuradoria Especial da Mulher, na Câmara.
A partir daí algumas ações já
foram realizadas com a participação efetiva dos vereadores que foram designados para
levar adiante os objetivos principais do projeto: zelar pela
participação mais efetiva dos
vereadores no combate à violência e discriminação contra
as mulheres no município; receber, examinar e encaminhar
aos órgãos competentes para
as devidas providências quando a mulher for agredida ou
discriminada.

moradores e pedestres que por ali
transitam”, explica o vereador.

OMUNICAÇÃO

Solicitação
Em Sessão da Câmara realizada em 23 de abril deste ano,
Martim Cesar apresentou a Indicação 549/2012, que solicitava melhorias no leito carroçável
na Estrada Municipal Comendador Ettorê Afarelli, no trecho
após a ponte alta. Segundo
Martim, “o piso se encontrava
com muitos buracos, colocando em risco os veículos que trafegam pelo local”. O gabinete
do vereador recebeu esta semana um retorno da Prefeitura, informando que as providências
foram devidamente tomadas no
início deste mês de julho.

OBRAS

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
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V EREADOR
ABDALA
SALOMÃO

Diante da importância do
assunto e sendo hoje o meio
mais rápido e eficaz de comunicação, a Procuradoria da
Mulher disponibilizou no site
da Câmara (www.camarapinda.sp.gov.br), a opção de
um endereço eletrônico (email) para que a população
possa entrar em contato com
a equipe que dará andamento
às solicitações, sugestões e
dúvidas que vão surgindo durante o processo de implantação do projeto.
A Procuradoria da Mulher
é composta pelos vereadores,
Abdala Salomão (Presidente),
Dr. Marcos Aurélio e vereadora Dona Geni (membros).
Para entrar em contato e denunciar, envie o e-mail é: pro
mulher@camarapinda.sp.gov.br.

V EREADOR T ONINHO

DA

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.

E SERVIÇOS

I R E T O R I A DE

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.
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Resultados

Esportes

Elite
1. Felipe Zanol
2. Romulo Bottrel

Pindamonhangaba, terça-feira, 24 de julho de 2012

Copa Enduro é sucesso em Pinda
Fábio Lapa /Publix

Pilotos enfrentam obstáculo no Extreme Test

Com a aprovação dos pilotos e dos organizadores, a
Copa Enduro fez história em
Pindamonhangaba. A quinta etapa do torneio, realizada
no Parque da Juventude, no
domingo (22), consagrou o
mineiro Felipe Zanol campeão da categoria Elite. Outra
grande atração da etapa foi a
travessia do rio Paraíba feita
por uma balsa com o auxílio
do 2º Batalhão de Engenharia
de Combate – Batalhão Borba Gato. A travessia teve três
voltas de 48 quilômetros de
extensão incluindo dois Cross
Testes, um Enduro Teste e um
Extreme Teste.
Na categoria Elite, a disputa foi marcada pelas provas
de Zanol e Rômulo Bottrel,
que chegou em segundo, seguido por Nielsen Bueno.
Rômulo Bottrel se saiu muito
bem com o segundo lugar da
etapa. Mesmo sem grandes
pretensões, Ramon Sacilotti
foi o vencedor da categoria
Enduro 1.
O Extreme Teste também
chamou a atenção de quem
acompanhou o evento pelo
percurso com obstáculos artiﬁciais como pneus e manilhas. A diﬁculdade extra foi

responsável por muitas quedas.
A etapa teve também com
uma boa participação feminina, assim como nas outras
provas que contaram com
essa categoria. A vitória ﬁcou
com Marcella, seguida por
Aninha e por Janaína.
De acordo com a organização feita pelo Adrenatrilha
Trail Clube, Pindamonhangaba foi um excelente palco
para as provas de domingo.
“A prova foi perfeita. É a primeira vez que viemos para
uma cidade no Vale do Paraíba. A travessia do rio com o
apoio do Exército foi muito
bacana e não tivemos nenhum
problema. A competição tem
tudo para voltar a Pindamonhangaba no próximo ano.
Quero agradecer à Prefeitura,
a equipe Aventuras no Vale
e a todos da minha equipe”,
disse Fábio Simões, diretor
do Adrenatrilha.
A ﬁnal está conﬁrmada
para dia 16 de setembro, em
Mogi das Cruzes, SP.
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.
Fábio Lapa /Publix

Enduro 1
1. Ramos Sacilotti
2. Fernando Carvalho
Enduro 2
1. Cauê Aguiar
2. Rigor Rico
Enduro 3
1. Denis de Almeida Silva
2. Ronald Santi
Enduro 4
1. Thiago Novo
2. Claudinei Couto
Enduro 5
1. Bruno Marafão
2. Marcos Gebhardt
Enduro 6
1. Pelmio de Carvalho Filho
2. Denis Queiroz
Enduro 7
1. Washington da Silva
2. Adalberto Gerez
Enduro 8
1. Alex Cabedem
2. Douglas Lins
Equipes
1. Gas Gas Racing Team

Organizadores do evento
ﬁcaram satisfeitos e
pretendem retornar com
a prova na cidade

Clubes
1. Gas Gas Racing Team

Josab chegam Mais de 7 mil crianças e pais
ao último dia participam do Festival de Férias
de competições
Pelos 22º Josab - Jogos
das Sociedades Amigos de
Bairros o Ouro Verde se tornou campeão do atletismo
no sábado (21), no Centro
Esportivo João Carlos de
Oliveira -“João do Pulo”. O
pódio foi completado com as
equipes do Mantiqueira na
segunda colocação e Santa
Cecília com o bronze.
Com os resultados, o
Ouro Verde está em 4º lugar
no ranking geral, e Santa Cecília e Mantiqueira dividem a
segunda colocação.
Os bairros inscritos participam de três modalidades
nos Jogos, sendo eles o atletismo, o truco e o futsal. No

truco, o Castolira, a Vila São
Paulo e o Parque das Palmeiras ﬁcaram com o primeiro
lugar.
Já pelo futsal, até o término da edição do Jornal Tribuna do Norte, os jogos das
semiﬁnais entre Araretama e
Beta; e Mantiqueira e Castolira não haviam terminado.
A cerimônia de encerramento será nesta terça-feira (24), no Ginásio do Alto
Tabaú, a partir das 19h30,
com os jogos da decisão
do terceiro lugar e a grande final do futsal. O título
geral dos Josab está entre
Castolira, Santa Cecília e
Mantiqueira.

LIGA PINDAMONHANGABENSE DE FUTSAL
Convite
A Liga Pindamonhangabense de Futsal convida para a
reunião da 4ª Copa do Comércio de Futsal Livre, que
será realizada na quinta-feira (26), às 19h30, na sede
da Liga de Futsal, na rua José Martiniano Ferraz, (ao
lado do Mercado Municipal).
José Benedito Coelho
Presidente da Liga de Futsal

O Festival de Férias da
Prefeitura de Pindamonhangaba atraiu mais de 7 mil
crianças e pais durante os 12
dias de recreações nas escolas do município. Com atrações para todas as idades, o
Festival abordou temas ecológicos, culturais e históricos de Pindamonhangaba,
utilizando-se de brincadeiras
e oﬁcinas para dar mais dinâmica às abordagens.
As escolas utilizadas para
o Festival de Férias foram as
dos bairros seguintes: Liberdade (nos dias 11, 12 e 13);
Campinas (14 e 15); Castolira (14 e 15); Araretama (dias
16, 17 e 18); Feital (19 e 20)
e Bosque da Princesa (21 e
22). Além do espaço físico

das escolas e do Bosque da
Princesa, as crianças puderam participar dos passeios
no Vale dos Bichos, em São
José dos Campos e no Sesc,
em Taubaté. “Os passeios
também foram recreativos e
as crianças tiveram a oportunidade de brincar e conhecer

novos lugares”, contou Márcia Fialho, gestora de atividades recreativas.
A participação dos pais
também foi fundamental
para incentivar os filhos nas
brincadeiras e no aprendizado sobre os temas abordados. “Foi muito legal ver
Divulgação

Mais de 7 mil crianças participaram do Projeto de Férias

os pais sentados com os
filhos e prestando atenção
nas oficinas ecológicas e
culturais, como a ‘Caçada
ao Bosque’, onde apresentamos para as crianças a
história do local”, destacou
a gestora.
Durante os 12 dias de
Festival, as crianças tiveram
a presença dos palhaços Alegrito e Biro-Biro para diverti-las o tempo todo.
O evento foi organizado
pela Secretaria de Juventude,
Esporte e Lazer da Prefeitura
e contou com o apoio do Departamento de Turismo, Departamento de Cultura, Exército, Biblioteca do Bosque e
a Secretaria de Educação de
Pindamonhangaba.

Paixão por Esporte
Talita Leite

www.talitaleitte.blogspot.com

Pindamonhangaba reage e arranca empate em SJCampos
Clássicos são realmente duelos diferenciados. Na última
sexta-feira (20), São José e Pindamonhangaba se enfrentaram
pelo returno da Liga Paulista de Futsal e protagonizaram uma
partida eletrizante.
Jogando dentro de casa, a Águia do Vale chegou a abrir 3 a 0
no marcador, com gols de Rafael, Frederico e Vilian. Em menos
de dez minutos de bola rolando o confronto já parecia estar
deﬁnido a favor dos joseenses, mas, assim como no futebol, o
futsal também é totalmente imprevisível.
Pindamonhangaba acordou e ainda na primeira etapa diminuiu
a desvantagem, com tentos assinalados por Hugo e Kleiton.
Depois do intervalo de jogo a Princesa do Norte não diminuiu
seu ímpeto ofensivo e chegou ao empate em menos de dois
minutos, quando Kleiton, popularmente conhecido como Japa,
anotou o segundo em sua conta.
Depois de ver a ampla vantagem construída inexistir, a Águia
do Vale resolveu voltar a agredir. Aos 23 minutos de jogo,
Rafael voltou a marcar, colocando o São José novamente na
frente do placar.
O 4 a 3 permaneceu no marcador até os instantes ﬁnais
de jogo, mas restando pouco mais de um minuto para o
encerramento da partida, Japa decretou o empate, registrando
o chamado hack-trick*.
Com o empate, Pindamonhangaba chega aos dezoito pontos
na classiﬁcação geral, ocupando a sexta posição, na frente
exatamente do São José, que até o momento, contabiliza
dezesseis pontos.

Arquivo/Talita Leite

Inspiradíssimo, Japa marca três e conduz
Pindamonhangaba ao empate
Agora a equipe local volta suas atenções para a disputa dos
Jogos Regionais de Caraguatatuba. A Princesa do Norte é a
atual campeã da modalidade e entra em quadra para defender a
medalha de ouro.

*Hack-Trick é a expressão utilizada no futebolês, quando determinado atleta marca três gols na mesma partida.

SEGUNDO CADERNO

Texto: Aiandra Alves Mariano
Fotos: Luis Cláudio Antunes/Portal R3

Pindamonhangaba, terça-feira, 24 de julho de 2012

Pinda e São José alternam
liderança da competição

A

s cidades de Pindamonhangaba e
São José dos Campos, favoritas a
vencerem os 56º Jogos Regionais, estão alternando a liderança da competição. No domingo (22), as duas equipes
chegaram a somar a mesma quantidade
de pontos (65) e empataram na primeira colocação.

Na segunda (23), São José conseguiu uma vantagem de cinco pontos
sobre Pinda e tomou a dianteira. Até o
ﬁnal do dia, os joseenses estavam com
85 pontos e Pinda mantinha 80 pontos.
Mas com mais cinco dias de competições, as duas cidades prometem lutar
ponto a ponto pela vitória.

Pindamonhangaba quer o bicampeonato consecutivo e São José dos
Campos quer voltar a manter a hegemonia que teve por 14 anos.
Pinda já garantiu o ouro em modalidades importantes com o tetracampeonato no biribol e o pentacampeonato
no vôlei masculino. Também conquista-

JOGOS REGIONAIS
CARAGUATATUBA

ram o ouro as equipes de taekwondo feminino e xadrez masculino e feminino.
No atletismo feminino, taekwondo
masculino a cidade ﬁcou com a prata.
O bronze veio com o atletismo PCD
masculino e o atletismo masculino. Os
jogos seguem até o sábado (28), em
Caraguatatuba.

Conﬁra alguns dos momentos mais marcantes dos atletas de Pinda nos Jogos
Vôlei Masculino
A equipe de voleibol masculino sagrou-se pentacampeã
dos Jogos Regionais. A equipe conquistou o título com
duas vitórias e uma derrota.

Atletismo PCD
A equipe de atletismo PCD (Pessoas com Deﬁciência) fez uma brilhante participação nos
Jogos e conquistou quatorze medalhas, sendo cinco de ouro, quatro de prata e outras cinco
de bronze. No geral masculino, a equipe ﬁcou em terceiro lugar e as mulheres terminaram a
prova em sétimo lugar.

Xadrez
A equipe de xadrez encerrou sua participação nos Jogos
com o ouro da modalidade na categoria Livre. A equipe
pindense foi campeã no masculino, deixando para trás
Mogi das Cruzes e Jacareí, que ﬁcaram com a medalha
de prata e bronze, respectivamente. O feito se repetiu no
feminino, onde Pinda ﬁcou com o primeiro lugar. Jacareí
foi a segunda colocada e Suzano, a terceira.

Atletismo
As competições do atletismo terminaram no domingo (22). Na classiﬁcação geral do feminino,
São José dos Campos ﬁcou em primeiro lugar, com Pindamonhangaba em segundo e Guarulhos
em terceiro. No masculino, São José dos Campos, Mogi das Cruzes e Pindamonhangaba, ﬁcaram
em primeiro, segundo e terceiro, respectivamente.

Ciclismo
Os ciclistas de Pinda foram
novamente um dos grandes
destaques da competição. No
masculino, a cidade conquistou
cinco medalhas, sendo duas
de ouro, uma de prata e duas
de bronze e ﬁcou com a vitória
na classiﬁcação ﬁnal. Entre as
mulheres, as atletas de Pinda
também traçaram estratégias
para vencerem as principais
adversárias, de São José dos
Campos. Em disputas acirradas,
as pindenses levaram a melhor e
ﬁcaram com o ouro.
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, terça-feira, 24 de julho de 2012

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 052

Plenária solene da APL

Em: 14 de MAIO de 2012
Processo nº: 0533-12
Atividade: - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS.
Razão Social: LUIS JOSÉ GONÇALVES DA SILVA - ME
CNPJ: 05070015-0001-40

Nesta sexta-feira (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 Línguas); 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.

Endereço: Rua JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO nº 105 (FUNDOS)
– Vila São Judas Tadeu.
Município: PINDAMONHANGABA
Responsável Legal: LUIS JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
CPF: 288.424.618-57
Auto de Infração nº: 1777
DEFESA: NÃO APRESENTOU

AUTO DE INFRAÇÃO

Imortais da APL

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 051
Em: 14 de MAIO de 2012
Processo nº: 0532-12
Atividade: - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS.
Razão Social: MILTON ROBERTO SILVA PINHEIRO
CNPJ: 04646209-0001-88
Endereço: Rua Dr. Laerte de Assunção Junior nº 103/111 - Loteamento A. A.
Flores.

Município: PINDAMONHANGABA
Responsável Legal: MILTON ROBERTO SILVA PINHEIRO
CPF: 289409788-38

Hilda Cesar

Este espaço em nossa coluna é destinado a cultuar a memória de membros da APL – Academia Pindamonhangabense de Letras que já pertencem ao plano espiritual. Nesta
edição um poema da escritora Hilda César Marcondes da
Silva (1910/1992), primeira presidente da APL.

A última rosa do verão...

Eu sou a última rosa do verão,
colhe-me, adorado,
antes que a rajada fria do outono
arranque-me do galho
jogando minhas pétalas pelo chão.
Na barra do horizonte
As nuvens se incendeiam
Numa orgia de luz
e a brisa estival
sopra sem cuidados,
sacudindo as folhas nos galhos.

Eu sou a última rosa do verão,
Que pouco a pouco
Vai perdendo o viço e a cor,
Ama-me umavez mais
Amor!
Com o frenesi ardente dos apaixonados,
Com a ansiedade louca
Do adeus definitivo.
Em breve, nada mais serei
do que um punhado de pétalas
levadas pelo vento.
Nada mais me restará
do que a imagem descolorida
de uma flor
que o vendaval da vida desfolhou.
Eu sou a última rosa do verão,
guarda de mim a última lembrança,
reserva para os teus sonhos
a recordação amável de uma flor
rubra de sangue, gozo
e de ternura,
e os beijos que te dou
nas noites de loucuras.
Guarda o sabor
dos beijos que colheste
na taça doirada das ilusões perdidas.
Adeus,
amor,
eu sou a última rosa do verão
que te dedicou
toda a sua vida!...

Auto de Infração nº: 1776
DEFESA: NÃO APRESENTOU

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 3.880, DE 16 DE JULHO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, a Lei nº 3870, de 21.12.01, Lei nº 4364, de 20.12.05 e Lei nº
4.897, de 16.01.09, NOMEIA o Sr. Fábio Ferreira, para o emprego de provimento em
comissão como Assessor de Gabinete, a partir de 09 de julho de 2012.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
09 de julho de 2012.
Pindamonhangaba, 16 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 16 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Processo Interno nº 20589/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº 9.157, DE 11 DE JULHO DE 2012.João Antonio Salgado
Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
NOMEIA os senhores: Bruna Teresa Pereira de Souza (Presidente), Shirley Fernandes Foroni e Daniela da Silva Mendes (membros), para comporem a comissão de
abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apurar abandono
de cargo/emprego em face da servidora Rita de Cássia de Carvalho Diniz Koga
Yoshida, matrícula 765800, técnico em patologia clínica, tendo em vista a ocorrência
de faltas injustificadas e consecutivas, por mais de 30 (trinta dias), conforme memorando nº 817/2012-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares e Processo Interno
nº 11494, de 08/04/2012.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 11 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 11 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processos Internos nº 11494/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 3.881, DE 16 DE JULHO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.2001 e Lei
nº 4.364, de 20.12.2005, Resolve DESIGNAR a Sra. Célia de Carvalho Baptista, escriturária, para substituir a Sra. Célia Regina de Oliveira, Gerente, no período de 13
de agosto a 1º de setembro de 2012, durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 16 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 16 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Interno nº 19688/2012

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALLISSON FERREIRA MARIANO, de nacionalidade brasileira, profissão gerente, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 15 de novembro
de 1987, residente e domiciliado na Rua Lúcio Toledo de Freitas nº
219, Jardim Maria Emília, nesta cidade, filho de BENEDITO MARIANO
FILHO e MARIA BENEDITA FERREIRA MARIANO.
ANA CAROLINA ARAUJO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão personal trainer, estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 18 de junho
de 1981, residente e domiciliada na Rua General Júlio Salgado nº 40,
centro, nesta cidade, filha de JOSÉ PEDRO PEREIRA e EVANETE
DE ARAUJO PEREIRA. 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, 20 de julho de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WILLIAM RIBEIRO DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de expedição, estado civil solteiro, de 20 anos de idade,
nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 27 de
fevereiro de 1992, residente e domiciliado Rua Deodato Pestana nº 23,
Alto do Cardoso, nesta cidade, filho de JOEL DA COSTA e MARIA
DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA.
RENATA MARQUES DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 24 de março
de 1992, residente e domiciliada Rua Deodato Pestana nº 23, Alto do
Cardoso, nesta cidade, filha de RAIMUNDO MARQUES DA COSTA
e ROMILDA HELOISA GABRIEL. 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, 20 de julho de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS CONRADO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 27 de outubro
de 1984, residente e domiciliado na Rua Benedito Pires Cesar, nº
251, Araretama, nesta cidade, filho de BENEDICTO LEONARDO DO
SANTOS e ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS.
ALINE RODRIGUES DE PAULA, de nacionalidade brasileira, profissão
do lar, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Tremembé, Estado de São Paulo, no dia 6 de junho de 1990, residente e
domiciliada na Rua Benedito Pires Cesar, nº 251, Araretama, nesta
cidade, filha de CARLOS ROBERTO DE PAULA e MARIA ISABEL
RODRIGUES SOARES. 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, 21 de julho de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ ELIAS CLARO CORTEZ, de nacionalidade brasileira, profissão artista plástico, estado civil divorciado, de 44 anos de idade,
nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 13 de
julho de 1968, residente e domiciliado na Avenida Rodrigo da Silva
Araujo nº 106, Santa Cecília, nesta cidade, filho de LEONARDO CLARO CORTEZ e EMILIA MOREIRA CORTEZ.
ROSE MARIE GUIMARÃES SANTOS, de nacionalidade brasileira,
profissão psicóloga, estado civil divorciada, de 46 anos de idade, nascida em São Luiz, Estado do Maranhão, no dia 8 de setembro de 1965,
residente e domiciliada na Avenida Rodrigo da Silva Araujo nº 106,
Santa Cecília, nesta cidade, filha de MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS e MARIA DAS NEVES GUIMARÃES SANTOS. Apresentaram os
documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Pindamonhangaba, 21 de julho de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RICARDO SOUSA LUCENA, de nacionalidade brasileira, profissão fresador, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em
São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 10 de outubro de 1983, residente e domiciliado na Rua Haras Paulista, nº 396, Santa Luzia, nesta
cidade, filho de JOSÉ CARLOS DE LUCENA e RAIMUNDA CÉLIA DE
SOUSA LUCENA.
ALINE CODINHOTO SANTIAGO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativo, estado civil solteira, de 18 anos de idade,
nascida em São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 20 de setembro
de 1993, residente e domiciliada na Rua Haras Paulista, nº 396, Santa Luzia, nesta cidade, filha de ANTONIO SANTOS SANTIAGO e
GISLENE CODINHOTO SANTIAGO. 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, 21 de julho de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CRISTIANO FERREIRA ANULINO, de nacionalidade brasileira, profissão assistente administrativo, estado civil solteiro, de 24 anos
de idade, nascido em São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 31 de
março de 1988, residente e domiciliado Avenida Abel Corrêa Guimarães nº 1468, Vila Rica, nesta cidade, filho de FRANCISCO ANULINO
SOBRINHO e TEREZA FERREIRA ANULINO.
GISLENE DA SILVA CUNHA, de nacionalidade brasileira, profissão assistente financeiro, estado civil solteira, de 30 anos de idade,
nascida em São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 23 de janeiro de
1982, residente e domiciliada Avenida Abel Corrêa Guimarães nº 1468,
Vila Rica, nesta cidade, filha de MATIAS SOARES DA CUNHA e AVELINA DA SILVA CUNHA. 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, 21 de julho de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FÁBIO DE QUADROS LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em
Água Branca, Estado do Piauí, no dia 14 de junho de 1988, residente e domiciliado na Avenida Bicudo Leme, nº 215, casa 5, Centro,
nesta cidade, filho de JOSÉ GONÇALVES LIMA e FRANCISCA
PEREIRA QUADROS LIMA.
LAURA PUNZI MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão soldadora, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 29 de janeiro de
1991, residente e domiciliada na Rua Bicudo Leme, nº 215, casa 5,
Centro, nesta cidade, filha de JOSÉ FRANCISCO BARBOSA MONTEIRO e MARIA ANGELA MESQUITA PUNZI MONTEIRO. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 21 de julho de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SAMUEL MICAEL ELOIA, de nacionalidade brasileira, profissão
motorista, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em
Ipubí, Estado de Pernambuco, no dia 10 de janeiro de 1982, residente e domiciliado na Avenida São Paulo nº 187, Cidade Nova, nesta
cidade, filho de CICERO ELOIA DA MOTA e MARIA IRENE OLIVEIRA
ELOIA.
JACQUELINE DOS SANTOS MOREIRA, de nacionalidade brasileira,
profissão do lar, estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 30 de abril de
1985, residente e domiciliada na Estrada Municipal da Santa Cruz
nº 433, Santa Cruz, nesta cidade, filha de ANTONIO DOS SANTOS MOREIRA e EVALDA MARQUES DOS SANTOS MOREIRA.
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, 21 de julho de 2012.

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, terça-feira, 24 de julho de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 4.845, DE 04 DE MAIO DE 2012

DECRETO Nº 4.855, DE 1º DE JUNHO DE 2012

Dispõe sobre a abertura de crédito.

Dispõe sobre a abertura de crédito.

João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito do Município de
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº. 5319 de 21 de dezembro de
2011, artigo 4º.-

João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito do Município de
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº. 5319, de 21 de dezembro de
2011, artigo 4º,

D E C R E T A:

D E C R E T A:
Art.1º. Fica aberto no Departamento de Finanças da Prefeitura do
Município de Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 3.329.500,00 (três milhões, trezentos e vinte
e nove mil e quinhentos reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:
02.00 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
02.20 Fundo Social de Solidariedade
2037
Fundo Social de Solidariedade
08.244.0027.3 3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (11)
04.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
04.40 Departamento Jurídico Fiscal e Administrativo
2076
Manut. da Adm. Jurídico Fiscal Administrativo
04.122.0034.1 3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (791)
05.00 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
05.30 Departamento de Agricultura
2032
Promoção e Extensão Rural
20.606.0012.1
3.3.90.14 – Diárias - Civil (74)
20.606.0012.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (80)
05.40 Departamento de Turismo
2004
Manut. da Administração de Órgãos Afins
23.695.0025.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (90)
06.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
06.40 Departamento de Planejamento
2004
Manut. da Administração de Órgãos Afins
04.121.0005.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis – P. Civil (121)

R$

27.000,00

R$

6.500,00

R$
R$

5.000,00
61.000,00

R$

15.000,00

R$

6.000,00

07.00 SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO
07.40 Departamento de Meio Ambiente
2044
Preservação do Meio Ambiente
18.541.0033.1
3.3.90.30 – Material de Consumo (687)
18.541.0033.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (688)

R$
R$

20.000,00
65.000,00

08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.20 Departamento de Obras e Viação
2008
Manut. da Adm. de Obras e Serviços
15.451.0006.1
3.3.90.36 – Outros Serv. de Terceiros – P.Física (167)

R$

3.000,00

08.30 Departamento de Serviços Municipais
PREFEITURA
MUNICIPAL
2008
Manut.
da Adm. de Obras
e Serviços DE PINDAMONHANGABA
ESTADO
15.452.0006.1
3.3.90.30 – Material de Consumo
(193) DE SÃO PAULO
R$
20.000,00
AV. NOSSA SENDE
HORFINANÇAS
A DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
09.00 SECRETARIA
TEL/FAX: (12) 3644.5600
09.10 Gabinete do Secretário
1025
Equipamentos em Geral
04.122.0047.1
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (238)
R$

23.000,00

09.20 Departamento de Finanças
2004
Manutenção da Adm. de Órgãos Afins
04.123.0004.1
3.3.90.93 – Indenizações e Restituições (652)

R$

103.000,00

09.30 Departamento de Licitação e Compras
2004
Manutenção da Adm. de Órgãos Afins
04.122.0039.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (258)

R$

20.000,00

10.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
10.50 Departamento de Informática
2004
Manutenção da Adm. de Órgãos Afins
04.126.0047.1
3.3.90.30 – Material de Consumo (738)

R$

10.000,00

11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.11 Fundo Municipal de Saúde/Gestão
2025
Manut. da Assistência Médica Ambulatorial
10.301.0028.1
3.3.90.30 – Material de Consumo (305)

R$

70.000,00

11.13 Fundo Municipal de Saúde/Assistência Média e Alta Complexidade
2063
Manutenção Cerest
10.331.0028.5
3.3.90.36 – Outros Serv. de Terceiros – P. Física (362)
10.331.0057.5
3.3.90.36 – Outros Serv. de Terceiros – P. Física (363)

R$
R$

2.000,00
1.000,00

Art.1º. Fica aberto no Departamento de Finanças da Prefeitura do
Município de Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 2.663,500,00 (dois milhões, seiscentos e
sessenta e três mil e quinhentos reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:
04.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
04.40 Departamento Jurídico Fiscal e Administrativo
2076
Manut. da Adm. Jurídico Fiscal Administrativo
04.122.0034.1 3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (791)

R$

9.000,00

05.00 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
05.20 Departamento de Indústria, Comércio e Serviços
2004
Manut. da Administração de Órgãos Afins
22.661.0022.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (64)

R$

1.000,00

05.30 Departamento de Agricultura
2032
Promoção e Extensão Rural
20.606.0012.2
3.3.90.30 – Material de Consumo (77)

R$

10.000,00

06.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
06.40 Departamento de Planejamento
2004
Manut. da Administração de Órgãos Afins
04.121.0005.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis – P. Civil (121)

R$

2.000,00

09.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
09.10 Gabinete do Secretário
1025
Equipamentos em Geral
04.122.0047.1
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (238)
2004
Manutenção da Adm. de Órgãos Afins
04.123.0004.1
3.1.90.11 – Venc. e Vantagens Fixas –P.Civil (233)
04.123.0004.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (235)

R$

120.000,00

R$
R$

5.000,00
1.000,00

09.20 Departamento de Finanças
2004
Manutenção da Adm. de Órgãos Afins
04.123.0004.1
3.3.90.93 – Indenizações e Restituições (652)
R$
20.000,00
09.30 Departamento de Licitação e Compras
2004
Manutenção da Adm. de Órgãos Afins
04.122.0039.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (258)
R$
55.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
09.40 Departamento de Arrecadação
2004
Manutenção da Adm. de Órgãos
AfinsDE SÃO PAULO
ESTADO
04.129.0004.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (265)
R$
850.000,00

11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AV.Municipal
NOSSA SENHde
ORASaúde/Gestão
DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
11.11 Fundo
TEL/FAX: (12) 3644.5600
2025
Manut. da Assistência Médica Ambulatorial
10.301.0028.1
3.3.90.30 – Material de Consumo (305)
R$

80.000,00

11.15 Fundo Municipal de Saúde / Vigilância em Saúde
2064
Manutenção DST/ AIDS
10.305.0029.5
3.3.90.30 – Material de Consumo (405)

R$

4.000,00

12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.31 Departamento Pedagógico/Ensino Fundamental
2018
Operação/Manutenção – Ensino Fundamental
12.361.0018.1
3.3.90.36 – Outros Serv. de Terceiros – P. Física (455)
12.361.0038.5
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (460)

R$
R$

25.000,00
10.000,00

12.33 Departamento Pedagógico/Serv. Atend. Criança - Creches
2016
Operação/Manutenção – Creche Municipal
12.365.0016.1
3.1.90.13 – Obrigações Patronais (490)
12.365.0016.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (492)
12.365.0062.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (493)

R$
R$
R$

1.000,00
1.000,00
1.000,00

12.40 Departamento de Cultura
1025
Equipamentos em Geral
13.392.0020.1
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (529)
2020
Promoção Cultural e Artística
13.392.0020.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (528)

R$

160.000,00

R$

850.000,00

12.50 Departamento de Patrimônio Histórico
1025
Equipamentos em Geral
13.391.0020.1
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (732)

R$

50.000,00

13.00 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.10 Gabinete do Secretário
2004
Manutenção da Adm. de Órgãos Afins
27.812.0004.1
3.3.90.14 – Diárias - Civil (533)
27.812.0004.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (536)

R$
R$

45.000,00
185.000,00

12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.21 Departamento de Administração da Educação/Merenda Escolar
2013
Manutenção e Serviços de Merenda Escolar
12.306.0014.5
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (810)

R$

20.000,00

12.31 Departamento Pedagógico/Ensino Fundamental
2018
Operação/Manutenção – Ensino Fundamental
12.361.0018.1
3.3.90.36 – Outros Serv. de Terceiros – P. Física (455)
12.361.0018.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (457)

R$
R$

14.000,00
2.830.000,00

12.33 Departamento Pedagógico/Serv. Atend. Criança - Creches
2016
Operação/Manutenção – Creche Municipal
12.365.0016.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (492)
12.365.0062.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (493)

R$
R$

2.000,00
1.000,00

13.20 Departamento de Esportes
2021
Oper. e Manut. e Física, Desporto e Lazer
27.812.0023.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (551)

R$

100.000,00

5.000,00

14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.11 FMAS/Gestão
2047
Promoção Social
08.244.0069.1 3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (583)

R$

22.000,00

14.12 FMAS/Proteção Básica
2047
Promoção Social
08.244.0027.2 3.3.50.43 – Subvenções Sociais (590)
08.244.0069.5 3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (612)

R$
R$

1.500,00
30.000,00

14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.11 FMAS/Gestão
2047
Promoção Social
08.244.0069.1 3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (583)

R$

Art. 2º. O crédito suplementar aberto pelo artigo 1º terá como
cobertura a ANULAÇÃO de parte das seguintes dotações:
02.00 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
02.20 Fundo Social de Solidariedade
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
1025
Equipamentos em Geral
ESTADO DE SÃO PAULO
AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.

. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
08.244.0027.3AV4.4.90.52
– Equipamentos e Material
R$
TEL/FAX: (1Permanente
2) 3644.5600 (13)
2037
Fundo Social de Solidariedade
08.244.0027.3 3.3.90.36 – Outros Serv. de Terceiros – P.Física (10)
R$

04.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
04.10 Gabinete do Secretário
2029
Manut. da Adm. da Procuradoria Jurídica
04.122.0034.1 3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (38)
04.40 Departamento Jurídico Fiscal e Administrativo
2076
Manut. da Adm. Jurídico Fiscal Administrativo
04.122.0034.1 3.3.90.36 – Outros Serv. de Terceiros – P.Física (790)
05.00 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
05.30 Departamento de Agricultura
1025
Equipamentos em Geral
20.606.0012.1
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (82)
2032
Promoção e Extensão Rural
20.606.0012.1
3.3.90.30 – Material de Consumo (76)
05.40 Departamento de Turismo
2004
Manut. da Administração de Órgãos Afins
23.695.0025.1
3.3.90.36 – Outros Serv. de Terceiros – P.Física (89)
06.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
06.40 Departamento de Planejamento
2004
Manut. da Administração de Órgãos Afins
04.121.0005.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (125)
07.00 SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO
07.40 Departamento de Meio Ambiente
2069
Manutenção de Áreas Verdes
18.541.0033.1
3.3.90.36 – Outros Serv. de Terceiros – P.Física (850)
2070
Despoluição de Mananciais
18.541.0033.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (781)
08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.20 Departamento de Obras e Viação
2008
Manut. da Adm. de Obras e Serviços
15.451.0006.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (168)

R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

7.000,00
20.000,00

5.000,00

R$

1.500,00

R$

36.000,00

R$

30.000,00

R$

R$

15.000,00

6.000,00

R$

80.000,00

R$

5.000,00

R$

23.000,00

09.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
09.20 Departamento de Finanças
2004
Manut. da Administração de Órgãos Afins
04.123.0004.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (248)

R$

126.000,00

09.30 Departamento de Licitação e Compras
2004
Manut. da Administração de Órgãos Afins
04.122.0039.1
3.3.90.30 – Material de Consumo (257)

R$

20.000,00

10.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
10.20 Departamento de Administração
2004
Manut. da Administração de Órgãos Afins
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
04.122.0004.1
3.3.90.30 – Material de Consumo (276)
R$
10.000,00
ESTADO DE SÃO PAULO

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.

R$

70.000,00

11.13 Fundo Municipal de Saúde/Assistência Média e Alta Complexidade
2063
Manutenção Cerest
10.331.0028.5
3.3.90.36 – Outros Serv. de Terceiros – P. Física (362)
10.331.0057.5
3.3.90.36 – Outros Serv. de Terceiros – P. Física (363)

R$
R$

1.000,00
2.000,00

12.21 Departamento de Administração da Educação/ Merenda Escolar
1025
Equipamentos em Geral
12.306.0014.5
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (805)

R$

R$

1.130.000,00

20.000,00

12.31 Departamento Pedagógico/Ensino Fundamental
2018
Operação/Manutenção – Ensino Fundamental
12.361.0018.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (457)

R$

14.000,00

12.33 Departamento Pedagógico / Serv. Atend. Criança - Creches
2016
Operação/Manutenção – Creche Municipal
12.365.0016.1
3.3.90.30 – Material de Consumo (496)
12.365.0016.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (499)
12.365.0062.1
3.3.90.30 – Material de Consumo (498)

R$
R$
R$

2.000,00
1.700.000,00
1.000,00

14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.11 FMAS/Gestão
2047
Promoção Social
08.244.0069.1 3.3.90.36 – Outros Serv. de Terceiros – P. Física (843)

R$

5.000,00

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 04 de maio de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

maio de 2012.

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 04 de

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
TEL/FAX: (12) 3644.5600

AV.3.3.50.43
NOSSA SENH
RA DO BOM SUSociais
CESSO, 1.4(631)
00 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANR$
GABA – S.P. 25.000,00
08.244.0027.2
–OSubvenções
TEL/FAX: (12) 3644.5600

Art. 2º. O crédito suplementar aberto pelo artigo 1º terá como
cobertura a ANULAÇÃO de parte das seguintes dotações:
02.00 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
02.10 Gabinete do Prefeito
2003
Manutenção do Gabinete e Dependências
04.122.0003.1 3.3.50.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (646)

R$

180.000,00

04.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
04.40 Departamento Jurídico Fiscal e Administrativo
2076
Manut. da Adm. Jurídico Fiscal Administrativo
04.122.0034.1 3.3.90.36 – Outros Serv. de Terceiros – P.Física (790)

R$

9.000,00

05.00 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
05.20 Departamento de Indústria, Comércio e Serviços
2004
Manut. da Administração de Órgãos Afins
22.661.0022.1
3.3.90.30 – Material de Consumo (63)

R$

1.000,00

06.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
06.50 Departamento de Ações Fundiárias
2004
Manut. da Administração de Órgãos Afins
04.127.0005.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (128)

R$

2.000,00

09.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
09.20 Departamento de Finanças
2004
Manut. da Administração de Órgãos Afins
04.123.0004.1
3.1.90.11 – Venc. e Vantagens Fixas –P.Civil (242)
04.123.0004.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (248)
2999
Reserva de Contingência
99.999.9999.1
9.9.99.99 – Reserva de Contingência (252)

R$
R$

5.000,00
725.000,00

R$

1.025.000,00

09.30 Departamento de Licitação e Compras
2004
Manut. da Administração de Órgãos Afins
04.122.0039.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (255)

R$

1.000,00

11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.11 Fundo Municipal de Saúde/Gestão
2025
Manut. da Assistência Médica Ambulatorial
10.301.0057.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (308)

R$

20.000,00

11.12 Fundo Municipal de Saúde / Assistência Atenção Básica (PAB)
1025
Equipamentos em Geral
10.301.0057.1
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (333)

R$

60.000,00

11.15 Fundo Municipal de Saúde / Vigilância em Saúde
2025
Manut. da Assistência Médica Ambulatorial
10.305.0029.5
3.3.90.30 – Material de Consumo (404)

R$
4.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.10 Gabinete do Secretário

2018
Operação/Manutenção
Fundamental
AV. NOSSA SENHO
RA DO BOM SUCESSO, 1.400 –– Ensino
CP 5 2 – CE
P 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
TEL/FAXPatronais
: (12) 3644.56(421)
00
12.361.0018.1
3.1.90.13 – Obrigações
R$

TEL/FAX: (12) 36SOCIAL
44.5600
11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA
11.11 Fundo Municipal de Saúde/Gestão
2025
Manut. da Assistência Médica Ambulatorial
10.301.0057.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (308)

12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.20 Departamento de Administração da Educação
2018
Operação/Manutenção – Ensino Fundamental
12.361.0018.1
3.3.50.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (429)

14.14 FMAS/Proteção Especial Alta Complexidade
ESTADO DE SÃO PAULO
2047
Promoção Social

1.000,00

12.31 Departamento Pedagógico/Ensino Fundamental
2018
Operação/Manutenção – Ensino Fundamental
12.361.0038.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (458)
12.361.0060.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (462)

R$
R$

10.000,00
25.000,00

12.34 Departamento Pedagógico/Ensino Pré Escolar
2017
Operação/Manutenção – Ensino Pré Escolar
12.365.0017.1
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis- P. Civil (509)

R$

2.000,00

12.40 Departamento de Cultura
2020
Promoção Cultural e Artística
13.392.0020.1
3.3.90.36 – Outros Serv. de Terceiros – P. Física (527)

R$

160.000,00

12.50 Departamento de Patrimônio Histórico
2020
Promoção Cultural e Artística
13.391.0020.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (731)

R$

50.000,00

13.00 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.20 Departamento de Esportes
1006
Prédios Esportivos e Áreas de Lazer
27.812.0024.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (553)

R$

330.000,00

R$

10.000,00

R$

12.000,00

R$
R$

1.500,00
30.000,00

14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.11 FMAS/Gestão
2047
Promoção Social
08.244.0069.1 3.3.90.36 – Outros Serv. de Terceiros – P. Física (843)
1025
Equipamentos em Geral
08.244.0027.1 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (844)
14.12 FMAS/Proteção Básica
2047
Promoção Social
08.244.0069.2 3.3.90.30 – Material de Consumo (599)
08.244.0027.5 3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (609)

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 1º de junho de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Domingos Geraldo Botan
Prefeito Municipal
Secretário de Finanças
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 01 de
junho de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
TEL/FAX: (12) 3644.5600
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EDITAL PARA CITAÇÃO DE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA JACAREI EPP COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 13538/2007 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), ANTONIO FERREIRA DE SOUZA JACAREI EPP, 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 nº13538/2007,
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a
esta serventia em 07/11/2006, conforme petição inicial, referente a valores de ALVARA/TAXAS E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão de
dívida ativa 00014642.Deu-se á causa o valor de R$1.330,10 em 19/10/2006. Pelo
presente edital fica o executado (s), ANTONIO FERREIRA DE SOUZA JACAREI
EPP, 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 23 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE CLAUDIO MARTINS JUNIOR ME COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº
9568/2010 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), CLAUDIO MARTINS JUNIOR 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 nº9568/2010, 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 00009507.Deu-se á
causa o valor de R$838.00 em 23/11/2010. Pelo presente edital fica o executado (s),
CLAUDIO MARTINS JUNIOR 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 23 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOÃO LUIZ CARNEIRO SEIXAS COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 9578/2010
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 LUIZ CARNEIRO SEIXAS, 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 nº9578/2010, 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 00009507.Deu-se á
causa o valor de R$761,94 em 23/11/2010. Pelo presente edital fica o executado (s),
JOÃO LUIZ CARNEIRO SEIXAS, 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 23 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE ISABEL CRISTINA DE ANDRADE PINTO COM PRAZO
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS
SOB Nº 9718/2010 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), ISABEL CRISTINA DE ANDRADE PINTO, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo
Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº9718/2010,
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
00007390.Deu-se á causa o valor de R$761,94 em 13/12/2010. Pelo presente edital
fica o executado (s), ISABEL CRISTINA DE ANDRADE PINTO, 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 23 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE RICARDO DE FREITAS COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 9667/2010 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), RICARDO DE FREITAS, 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 nº9667/2010, 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 00008659.Deu-se
á causa o valor de R$1.034,69 em 23/11/2010. Pelo presente edital fica o executado
(s), RICARDO DE FREITAS, 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 23 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE PAULO UBIRAJARA DOS SANTOS COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 9727/2010
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), PAULO UBIRAJARA DOS SANTOS, com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº9727/2010,
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
00007401.Deu-se á causa o valor de R$761,94 em 23/11/2010. Pelo presente edital
fica o executado (s), PAULO UBIRAJARA DOS SANTOS, devidamente CITADO para
todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra
transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que
o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da
intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que
será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade
e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE WANDERLEY TARLEI ANGELO DOS SANTOS COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 9728/2010 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), WANDERLEY TARLEI ANGELO DOS SANTOS, com
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo
Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº9728/2010,
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
00007403.Deu-se á causa o valor de R$761,94 em 23/11/2010. Pelo presente edital
fica o executado (s), WANDERLEY TARLEI ANGELO DOS SANTOS, devidamente
CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda
advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo,
prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os
fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado que não poderá alegar ignorância, expediu-se
o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos
23 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
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Tribuna do Norte

ClassificadosTN
Pindamonhangaba, terça-feira, 24 de julho 2012

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

