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Recapeamento começa pela “Cel. José Francisco”

Bruna Pires

Asfalto Novo:

Pindamonhangaba ‘Hoje’ está praticamente toda asfaltada. Faltam poucas áreas e a Prefeitura já
tem projeto para levar o asfalto nestes locais. Além disso, a Prefeitura vai melhorar as condições
de tráfego em mais de 40 ruas por toda a cidade, incluindo o Distrito de Moreira César. Os
trabalhos começam na próxima semana nas ruas Coronel José Francisco (entre a ‘Julio Salgado’ e a ‘Monteiro de Godoy’) e ‘Prudente de Moraes’ (da
‘Coronel José Francisco’ a ‘Deputado Claro César’). Após o novo asfalto, a Prefeitura fará a sinalização do local.
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Editorial

Inscritos no Pinda+20 podem retirar certiﬁcados

Asfalto novo
A Prefeitura de Pindamonhangaba anunciou nos
últimos dias, um grande pacote de obras de recuperação e recapeamento asfáltico de várias importantes
ruas e avenidas em toda a cidade.
O asfalto é uma das benfeitorias que a atual administração fez questão de levar para praticamente
todos os bairros da cidade.
Com o asfalto, chega mais saúde, conforto e segurança. É o ﬁm da poeira nos tempos de estiagem
e do barro no tempo das chuvas. Com o asfalto, o
transporte público circula com mais segurança e chega cada vez a mais lugares.
Desta vez, diferente de outras empreitadas que
levaram o benefício para lugares antes esquecidos, a
preocupação é com vias que recebem grande circulação de veículos, por serem corredores de trânsito e
também estratégicas para o acesso às regiões onde
estão localizadas.
Muitas dessas vias contam com pavimentação
bastante antiga e as intempéries acabam complicando a situação, fazendo surgir buracos que diﬁcultam
a vida dos motoristas e, por isso mesmo, diminuem o
nível de segurança no trânsito.
Com a execução desse novo pacote de obras, a
Prefeitura pretende tornar a vida de todos os cidadãos um pouco melhor, mais confortável e segura.
Nesse período em que o esporte da cidade vem
sendo exaltado pelo bom desempenho, não só nos
Jogos Regionais, mas em todas as competições que
participa, o anúncio de mais obras de infraestrutura
mostra que a administração municipal mantém seu
foco no humano, sempre ampliando e melhorando
o atendimento nos mais variados serviços que são
de sua responsabilidade, como a educação, a saúde
e o esporte; mas não deixa de também investir no
concreto, no físico. Até porque investir, por exemplo,
em asfalto, também reﬂete de forma muito positiva
no humano, pois ruas bem cuidadas são sinônimo
de menos estresse para os motoristas e mais ﬂuidez
no trânsito. Isso garante mais tempo para as famílias
desfrutarem juntas e isso gera felicidade.
Um povo mais feliz é um povo mais trabalhador,
mais dinâmico, mais empreendedor. Bem cuidada, a
cidade inspira seu povo a prosperar cada vez mais,
a acreditar cada vez mais no seu potencial, e aí os
resultados são sentidos pelo próprio povo que comemora títulos no esporte e mais empregos, melhor
atendimento nas suas necessidades básicas e passa
a ser cada vez mais participativo, mais transformador,
um povo formado por cidadãos de verdade.

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

O Brasil nas Olimpíadas
Depois de um começo
promissor, com a conquista
de três medalhas no primeiro
dia de competições, o Brasil
estagnou no quadro geral e
agora depende única e exclusivamente de atletas considerados fenômenos e que
surgem esporadicamente no
cenário esportivo nacional.
A falta de atletas em alto
nível é resultado da ausência de política esportiva no
país e não culpa dos atletas
que estão em Londres, que
se esforçaram tanto para lá
estarem, muitas vezes sem
recursos e se desdobrando
em várias atividades para
conseguirem se manter.
Se queremos melhorar,
esportivamente falando, é
preciso inserir o esporte nas

escolas a partir do Ensino
Fundamental, não apenas
como uma aula de educação
física mas, sim, como algo
que descubra talentos, e os
encaminhem para centros
de excelência, para desenvolverem suas habilidades.
Consequentemente, aqueles
que ﬁcarem pelo caminho e
não seguirem com a carreira esportiva terão aprendido
importantes lições na vida
como: saber perder e ter
disciplina, ajudando também
a formar o caráter dessas
pessoas.
Enﬁm, para o Brasil ser
grande, para ser também
uma potência, é preciso investir em esporte e principalmente
em educação, e estamos demorando para começar.

Arquivo TN

As pessoas que se inscreveram
pelo site oﬁcial, para participarem
da Semana do Meio Ambiente “Pinda+20”, já podem retirar seus certiﬁcados de participação na Secretaria
de Governo, mediante apresentação
de documento de identidade. De segunda a sexta-feira, das 8 às 11 e
das 14 às 17 horas.
A Secretaria de Governo ﬁca
na sede da Prefeitura de Pindamonhangaba, avenida Nossa Senhora
do Bom Sucesso, 1.400, Alto do
Cardoso, pavimento superior. Informações poderão ser adquiridas
pelo telefone (12) 3644-5815, com
Clarissa.
Os estudantes da Fapi que efetuaram inscrições deverão retirar
seus certiﬁcados diretamente na
faculdade (Dutra).

Baile de aniversário dos 29 anos do clube Paineiras
Em comemoração aos 30 anos do
Paineiras Country Club, será realizado
o tradicional baile de aniversário neste
sábado (4), a partir das 23 horas.
O Paineiras, que possui cerca de
3 mil associados, foi fundado por 11
amigos no dia 6 de agosto de 1982.
A diretoria vem realizando nos

últimos anos várias melhorias no clube com investimentos na estrutura;
eventos, como os torneios de tênis,
futebol, bocha e sinuca, e os famosos bailes de Reveillon e Hawaii.
Durante o baile, acontecerá a
premiação de todas as modalidades
do Torneio Comemorativo. A festa

terá uma bela decoração e muita
música para animar os presentes,
com a apresentação da banda show
Sombra e Água Fresca agradando
a todos os gostos musicais.
No decorrer da comemoração
será realizado o cerimonial e cantado o “Parabéns a você”. Ozs parti-

cipantes vão saborear um delicioso
bolo de aniversário.
O baile não é restrito apenas
aos sócios. Quem não é sócio e
deseja comparecer à comemoração
pode buscar informações na secretaria do clube, ou pelo telefone
3642-8599.

“Fim de Férias” reúne crianças em praça do Campo Alegre
Divulgação

Festa de São Lourenço
A igreja de São Lourenço, comunidades do Jardim Mariana,
Mombaça, Campo Belo e Jardim
Aurora, realiza de 3 a 12 de agosto,
a festa do padroeiro São Lourenço.
A programação marca para sexta-feira (3), a abertura às 19h30, pelo
diácono Nicola Di Sftéfano, com a
Celebração da Palavra. No sábado
(4), às 18 horas, o celebrante será

o diácono Adilson José Cunha. No
domingo (5), o frei Laércio, do Lar
São Judas, celebra a missa, às
18 horas. Na segunda-feira (6), a
missa será às 19h30, com o padre
Luís Carlos de Freitas e o grupo
de canto da catequese. Todos os
dias da novena haverá a tradicional
quermesse com salgados e outras
atrações.

Cata-treco já tem
programação para os
próximos bairros
A equipe do Cata-treco ﬁnalizou, na quarta-feira (1º/8), o recolhimento de materiais inservíveis
e entulhos no bairro Araretama.
Segundo o diretor do Departamento de Serviços Municipais, Sérgio
Guimarães, o bairro é grande e, por
isso, os trabalhos foram estendidos
por mais alguns dias.
Segue também o recolhimento
de materiais no bairro Jardim Resende, Vila Rica, Cidade Jardim,
Lago Azul, Jardim Princesa e Lessa. “Devemos ﬁnalizar todos estes

bairros nesta sexta-feira”, aﬁrmou.
Para a próxima semana, de
segunda-feira (6) a quinta-feira (9),
o caminhão do Cata-treco deve recolher os entulhos e materiais inertes nos bairros seguintes: Quadra
Coberta, Campos Maia e Chácara
da Galega.
Os moradores que quiserem
utilizar dos serviços do Cata-treco
devem deixar estes materiais e objetos na frente de suas casas nas
datas em que o caminhão for passar no bairro.

Bazar da Apae
A Apae Pindamonhangaba realiza na segunda-feira (6), bazar
de roupas seminovas, das 13 às
16h30. De terça a sexta-feira, o
evento acontece das 8 às 11h30, e
das 13 às 16h30. Sempre na sede
da Apae.

A Amojarca - Associação de
Moradores do Jardim Rosely e
Campo Alegre realizou, em parceria com a Associação Evolução, o
2º Projeto Fim de Férias. O evento
foi realizado na praça São Francisco de Assis, com muitas atrações
e brincadeiras para as crianças.
Jogo de futebol, vôlei, pernas de
pau, pinturas, pipoca, cachorro
quente, refrigerante, foram algumas das atrações preparadas para
receber os pequenos e os pais. O
palhaço Alegrito realizou o show de
encerramento, levando muita diversão e alegria para os participantes.
No ﬁnal do show houve sorteio de
brindes para a criançada.

Nova sede
do Creas

O Creas - Centro de Referência Especializado em Assistência
Social da Prefeitura de Pindamonhangaba está mudando de prédio.
Por conta da mudança, que deve ser
feita nesta sexta-feira (3), não haverá expediente neste dia. A equipe do
Creas informa que voltará a atender
o público normalmente na segunda-feira (6), no horário das 7h30 às 17
horas. A nova sede está localizada na
rua Cônego José Luís Pereira Ribeiro, n° 157, no bairro São Benedito.

Jantar Dançante
do Projeto
Araretama
Crescer
elogia
A Equipe do Projeto Crescer
convida para o seu III Jantar Bene- trabalhos
ﬁcente, que acontecerá no sábado
(5), a partir das 20 horas, no salão
ao lado a igreja São Cristovão, rua
Adolpho Campos Maia, nº 55 , Alto
do Cardoso.
O cardápio será: lasanha, rondele 4 queijos e
canelone
frango/catupiry.
Acompanhamento: arroz e salada verde. Bebidas: refrigerante e
água. Os adultos pagam R$ 20, e
as crianças de até 11 anos, R$ 10.
Os interessados devem entrar em
contato pelo telefone 3522-9300.
O evento será animado com
muita música para dançar.

Os moradores do Araretama
elogiaram os trabalhos da Prefeitura de Pindamonhangaba e do
DER na construção de lombadas
nas proximidades dos acessos ao
bairro. Benilton Oliveira agradeceu o empenho do prefeito João
Ribeiro e de toda sua equipe, bem
como o diretor do DER de Taubaté,
Jorge Jobran. O morador também
ressaltou a ação da Policia Militar
Rodoviária, que frequentemente
faz blitz no acesso ao Araretama,
principalmente a dedicação do tenente Faria e do cabo Jean.
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Novo asfalto começa pelas ruas centrais

Bruna Pires

Odirley Pereira
Os trabalhos de recapeamento e melhorias viárias
em Pindamonhangaba começam na próxima semana em dois pontos: rua Coronel José Francisco (entre a
‘Julio Salgado’ e a ‘Monteiro de Godoy’) e rua Prudente
de Moraes (da ‘Coronel José
Francisco’ até a ‘Deputado
Claro César’).
Em determinados momentos, as vias podem ser interditadas para facilitar o tra-

balho de colocação da nova
manta asfáltica.
No total, a Prefeitura vai
recapear 44 ruas e avenidas
por toda a cidade e pelo Distrito de Moreira César.
Dos 44 pontos, 22 já foram contratados, a outra metade está em fase de licitação.
O prefeito João Ribeiro
lembrou que o novo asfalto vai melhorar as condições
de tráfego e evitar acidentes
na cidade. “Os veículos terão
mais aderência, um piso me-

lhor para rodarem e com menos oscilações”.
João Ribeiro disse que as
vias também receberão novas
sinalizações. “Após a manta
de asfalto, faremos a pintura e vamos dar mais visibilidade aos condutores e pedestres”.

O novo asfalto
vai melhorar as
condições de tráfego
e evitar acidentes

Confira abaixo a relação das ruas, trechos,
previsão de início e metragem.
EM ANDAMENTO
ITEM

AVENIDAS ou RUAS

ENTRE TRECHOS

Previsão de
início

COMP.

1

Rua Cel José Francisco

Rua Julio Salgado e rua Monteiro de Godoy

6/ago

630,00

2

Av. Prudente de Moraes

Rua Coronel José Francisco até a rua Deputado Claro Cesar

8/ago

440,00

3

Rua Fortunato Moreira

Rua Gregório Costa ao viaduto

13/ago

910,00

4

Rua Alfredo Valentini

Rua Júlio Salgado e av. Fortunato Moreira

20/ago

280,00

5

Rua Cap. Vitório Basso

Avenida NS Bom Sucesso à Vila Prado

20/ago

1.430,00

6

Rua Maj. José dos Santos

Av. Jorge Tibiriçá até a rua Voluntário Vitoriano Borges

27/ago

930,00

7

Rua Frederico Machado

Rua João Pedro a rua J S Moreira

30/ago

935,00

8

Rua Vol Vitoriano Borges

Av. Fortunato Moreira até a rua Pedro de Toledo

3/set

400,00

9

Rua Governador Pedro de Toledo

Rua Voluntário Vitoriano Borges até a rua Celeste

5/set

580,00

10

Rua Francisco Oliveira Linha

Av. Manoel Cesar Ribeiro até a rua Voluntário Vitoriano Borges

10/set

520,00

11

Rua Campos Salles

Rua Gustavo Godoy’ até a av. Fontes Júnior

17/set

800,00

12

Rua Gustavo Godoy

Rua Matheus Romeiro até a Sabesp

24/set

390,00

13

Rua Euclides Figueiredo

Rua Amazonas até a rua Juó Bananére

1/out

220,00

14

Rua do Cardoso

Av. Fontes Júnior até a rua Antonio P. Monteiro

3/out

320,00

15

Rua do Cardoso 2

Rua Antonio P. Monteiro até a rua Caraguatatuba

8/out

400,00

16

Trav. Barão do Amazonas

Rua Euclides Figueiredo até a rua Rodrigo Lobato

8/out

200,00

17

Rua Antonio Cozzi

Rua Myrian Alckmin até a av.Fontes Júnior

10/out

260,00

18

Via Expressa

Rua Campo Salles até a rua Antonio Cozzi

15/out

1.380,00

19

Av. Myrian Alckmin

Rua Abel Correa e Via Expressa

18/out

1.270,54

20

Av. Fontes Junior

Rua Campos Salles até a rua Antonio Cozzi

22/out

1.035,00

22/out
22/out
22/out
22/out

680,00
680,00
149,46
149,46
14.160,00
14.160,00

21
21
22
22
TOTAL
TOTAL

MOREIRA CÉSAR
MOREIRA CÉSAR
Rua Áustria
Rua Áustria
Rua Benedito Galvão de Castro
Rua Benedito Galvão de Castro

Obras da Praça de Esportes e
Cultura devem começar em 60 dias
A Prefeitura de Pindamonhangaba, em parceria com o
Governo Federal, deve iniciar
dentro de 60 dias as obras da
Praça de Esportes e Cultura
(PEC) no loteamento Liberdade, em Moreira César.
De acordo com o secretá-

rio de Obras e Serviços, eng.
Ricardo Amadei, o processo
licitatório foi aberto e logo
será definida a empresa especializada que irá construir
a praça. O valor estimado da
obra é de aproximadamente
R$ 1,6 milhão.

A área de lazer será construída na avenida das Orquídeas e contará com cineteatro, biblioteca, telecentro,
salas multiuso, pista de skate,
Academia da Melhor Idade,
quadra coberta, pista de caminhada e aparelhos infantis.

EM FASE DE CONTRATAÇÃO
EM FASE DE CONTRATAÇÃO
ITEM
ITEM
23
23
24
24

AVENIDAS ou RUAS SEDES
AVENIDAS ou RUAS SEDES

ENTRE TRECHOS

COMP.
COMP.
177,30
177,30
564,00
564,00
450,00 / 223,00
/
450,00 / 223,00
68,00 /
68,00
163,13
163,13
19,00 / 25,00
/
19,00 / 25,00
93,00 /
93,00
998,00
998,00
182,00
182,00
244,00 / 264,60
244,00 / 264,60
141,00
141,00
874,00
874,00
880,00
880,00
128,00 / 737,00
128,00 / 737,00
308,00
308,00
130,00
130,00
50,00
50,00

25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37

Rua Caraguatatuba
Rua Caraguatatuba
Rua Rodrigo Lobato
Rua Rodrigo Lobato

ENTRE
TRECHOS
(Perpendicular à rua
Ruth Francisco
do Santos) até a rua
(Perpendicular
à rua
Ruth Francisco
Dr.
Octávio Oscar
Campelo
de Souzado Santos) até a rua
Dr. Octávio Oscar Campelo de Souza
Av. N. S. Bom Sucesso até a rua Caraguatatuba
Av. N. S. Bom Sucesso até a rua Caraguatatuba
Rua do Cardoso até a rua Dr. Octávio Oscar C. de
Rua do Cardoso até a rua Dr. Octávio Oscar C. de
Souza
Souza
Rua Dr. Fontes Júnior até a av. N. S. Bom Sucesso
Rua Dr. Fontes Júnior até a av. N. S. Bom Sucesso

Rua Dr. Laerte Machado Guimarães
Rua Dr. Laerte Machado Guimarães
Rua Albuquerque Lins
Rua Albuquerque Lins
Rua Barão de Lessa
Rua Barão de Lessa
Rua Cônego Tobias
Rua Cônego Tobias
Rua Capitão José Martiniano Vieira Ferraz
Rua Capitão José Martiniano Vieira Ferraz
Rua Martin Cabral
Rua Martin Cabral
Rua Dr. João Ribeiro
Rua Dr. João Ribeiro
Rua Bicudo Leme
Rua Bicudo Leme
Rua Frei Maurício
Rua Frei Maurício
Rua Prof. José Benedito Cursino
Rua Prof. José Benedito Cursino
Rua da Praça Monsenhor Marcondes
Rua da Praça Monsenhor Marcondes

Rua Dr. Campos Salles até a av. Villas Boas
Rua Dr. Campos Salles até a av. Villas Boas
Rua 7 de Setembro até a rua Celeste
Rua 7 de Setembro até a rua Celeste
Rua Dr. Alfredo Valentini até a rua Cônego Tobias
Rua Dr. Alfredo Valentini até a rua Cônego Tobias
Rua Prudente de Moraes até a av. Fortunato Moreira
Rua Prudente de Moraes até a av. Fortunato Moreira
Rua Dr. Gustavo de Godoy até a rua dos Andradas
Rua Dr. Gustavo de Godoy até a rua dos Andradas
Rua Dr. Campos Salles até a rua dos Andradas
Rua Dr.
Campos
Salles até a aruarua
dos Andradas
Rua
dos
Andradas
Conselheiro
Rodrigues
Rua dos Alves
Andradas até a rua Conselheiro
Rodrigues
Alves
Rua
Dr. João
Ribeiro até a rua Deputado Claro
César
Rua Dr. João Ribeiro até a rua Deputado Claro
César
Rua Francisco Glicério até a rua Dr. João Ribeiro
Rua Francisco Glicério até a rua Dr. João Ribeiro
Rua Frei Maurício até a rua Bicudo leme
Rua Frei Maurício até a rua Bicudo leme
Acesso à av. Dr. Jorge Tibiriçá
Acesso à av. Dr. Jorge Tibiriçá

38

Rua Gustavo de Godoy

Rua Matheus Romeiro e rua Paul Harris

500,00

39

Rua Dona Júlia Alves Vieira

A partir da rua Gustavo de Godoy

300,00

40

Rua Francisco José Monteiro Oliveira

Rua Júlia Alves Vieira e rua Matheus Romeiro

200,00

41

Rua Paul Harris

Rua Gustavo de Godoy e rua dos Andradas

150,00

ITEM
42

Rua João Bondioli (Rua “5”)
Rua João Bondioli (Rua “5”)
Rua Dr. Octávio Campelo de Souza
Rua Dr. Octávio Campelo de Souza

AVENIDAS ou RUAS DISTRITO DE Mª CÉSAR

ENTRE TRECHOS

Avenida José Monteiro Machado César

Moreira César

43

Avenida das Grevileas I

Terra dos Ipês I

12,00

44

Avenida Nova Pinda (1º Trecho)

Terra dos Ipês I

20,00

Prefeitura recebe visita
do governador distrital
do Rotary Club
A Prefeitura de Pindamonhangaba recebeu, na manhã
de quinta-feira (2), a visita
oficial do governador distrital do Rotary Club, Benedicto Francisco dos Reis Neto,
que veio acompanhado de
sua esposa Maria Aparecida
Dias Reis.
O governador distrital do
Rotary foi recepcionado pelo
prefeito João Ribeiro, e pelo
presidente do Rotary Club
de Pindamonhangaba, Júlio

Fernando Salgado de Barros,
acompanhado por sua esposa
Marilda de Oliveira.
Durante a reunião com
os rotarianos da cidade, foi
dado o título que garante ao
governador distrital do Rotary Club ser hóspede oficial de
Pindamonhangaba.
Governador distrital do
Rotary Club recebe título
de hóspede oficial de
Pindamonhangaba

7,00

Servidores públicos poderão obter
empréstimos com juros baixos
A Prefeitura de Pindamonhangaba abriu chamada pública para credenciamento de
instituições financeiras, devidamente regulares no Banco
Central, interessadas em celebrar convênio para concessão de empréstimo consignado em folha de pagamento
para servidores municipais.
Os bancos interessados
devem se manifestar até as 9
horas de quarta-feira (8).
De acordo com o secretário de Administração, Ricardo Galéas, vários bancos
poderão realizar o serviço,
o que abrirá possibilidades
para que os servidores, inte-

ressados em empréstimos, consigam juros
mais baixos. “Poderemos ter várias instituições oferecendo
crédito e cada uma
com sua própria taxa.
Isso vai estimular a
concorrência entre os
bancos e permitir que
o funcionário consiga
empréstimos com os menores juros do mercado”.
Ricardo Galéas explicou que as instituições serão obrigadas a informar
suas taxas mensais e que a
Prefeitura poderá divulgar
os valores, para que os ser-

vidores escolham o banco
com os juros menores. Além
das instituições interessadas,
o funcionário também pode
acompanhar todo o edital no
site da Prefeiturawww.pindamonhangaba.sp.gov.br, dentro do ícone Licitações, link
chamada pública.
Myrna Almeida

JOGOS REGIONAIS

4

DE CARAGUATATUBA

Pindamonhangaba, sexta-feira, 3 de agosto de 2012

Fizemos bonito!
Foram 10 dias de muita disputa. Ponto a ponto, dia após dia, em cada uma das modalidades, os atletas de Pindamonhangaba ﬁzeram bonito e lutaram com garra para vencer a 56ª edição dos Jogos Regionais em Caraguatatuba, que aconteceram de 18 a 28 de julho. No ﬁnal, por apenas 11 pontos, a cidade não conseguiu o sonhado ouro. A vitória ﬁcou com São José dos Campos, mas Pinda demonstrou mais uma vez sua força esportiva,
provando que tem potencial para continuar lutando para ser a número 1. Com o troféu de prata, Pinda também
garantiu a vaga nos Jogos Abertos do Interior, que acontecem em novembro, na cidade de Bauru. Nesta edição,
vamos mostrar os grandes momentos dos atletas de Pinda nas disputas. Seja em quadra ou no pódio, nossos
atletas brilharam e elevaram mais uma vez, o nome da nossa cidade.
Fotos: Portal R3

Parabéns!
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SAÚDE ANIMAL

PATRIMÔNIO

Toninho da Farmácia
aguarda resposta sobre
a construção do CCZ

Dona Geni comemora: Dr. Isael requer estudos
Praça Cícero Prado está para urbanização em
em fase de revitalização área pública no Crispim

V EREADOR T ONINHO

DA

A vereadora Geni Dias
Ramos – Dona Geni (PPS)
está comemorando, juntamente com seus vizinhos, moradores do bairro Vila São Benedito, em Moreira César, o início,
em 30 de julho, das obras de
revitalização da Praça Cícero
Prado. Em novembro de 2011
houve uma reunião que definiu os detalhes para que as
obras fossem iniciadas, contando com a participação dos
representantes da comunidade, vereadores e demais lideranças políticas do bairro.
Os presentes foram ouvidos e as decisões foram tomadas respeitando a opinião de
todos. “Foi acordado que a
estrutura da praça seria
mantida, sendo apenas melho-

F ARMÁCIA
DIRETORIA

O Vereador Toninho da
Farmácia (PDT) aguarda a
resposta da Prefeitura Municipal a respeito do Requerimento nº 449/2012, que solicita informações sobre o andamento do projeto de construção do C.C.Z. - Centro de
Controle de Zoonoses.
O referido Requerimento
se embasa na demora na
construção do CCZ e na necessidade em contar o mais
rápido possível com um local
adequado, mão de obra qualificada, local de abrigo, canil, gatil e baias para equinos,
além de desenvolver e executar programas no controle
de zoonoses, doenças transmitidas por vetores e de agravos por animais peçonhentos.

Outra função importantíssima do CCZ é na solução
do problema do grande número de animais abandonados pela cidade, elaborando
e coordenando campanhas
de castração gratuita dos
animais nos bairros mais populosos e identificação de
locais com grande número
de animais abandonados.
“Solicito à prefeitura
que seja iniciada as obras
do CCZ o quanto antes pois
o grande número de animais abandonados pela cidade pedem que alguma
providência seja tomada o
quanto antes, providência
essa que ficará a cargo do
CCZ”, disse o vereador Toninho da Farmácia.

SEGURANÇA PÚBLICA

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

rada. Consideramos que a fonte deve ser reativada e o palco
será coberto. Além disso, dentre outras benfeitorias, conversamos sobre a possibilidade de aumentar a segurança
para mantermos o patrimônio
conservado, pois a população
precisa ter um local para levar
os filhos para lazer e diversão”, enfatizou Dona Geni.
A vereadora vem lutando por
essa melhoria desde o início
de seu mandato há quatro
anos. Por meio de proposituras
(136/2009; 206/2009; 260/
2009; 180/2010), Dona Geni
solicitou diversos reparos que
serão executados com a
revitalização. Dentre eles, a
vereadora pediu que se implantasse rampas de acesso
para os deficientes físicos ao
redor da praça; revitalização, melhoria na
iluminação do local e
reparo da fonte.
“Além de ser uma
conquista para a comunidade, a revitalização também comemora o centenário da vinda do Dr.
Cícero Prado para o
nosso município”, finalizou Dona Geni.

DE

VEREADOR DR. ISAEL (PV)

Fale com a vereadora Dona Geni

DESTACANDO EM PLENÁRIO REQUERIMENTO PEDINDO

URBANIZAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA NO BAIRRO

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.

C RISPIM

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.

TRABALHO

o vereador Janio Ardito Lerario (PSDB), entrou em contato
com a Sabesp – Cia. de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo, solicitando providências da empresa estatal governamental, para resolver o problema em uma das maiores
e principais avenidas de nossa cidade, a avenida Albuquerque
Lins, em frente a casa nº 480, onde uma tampa de PV (Poço
de Visita) da Sabesp estava afundada, abaixo do nível do
asfalto.
Em suas considerações, o vereador Janio disse que “no
local formou-se praticamente um buraco, o que prejudica os
veículos, sendo mais perigoso ainda para as motos que ao
desviar do mesmo podem perder o equilíbrio e sofrer acidentes”, comentou Lerario.
A estatal governamental Sabesp atendeu a solicitação do
Vereador, comunicando através do ofício nº RVDP/Of. 088/
12, de 28/06/12, “que a área técnica operacional da Sabesp
providenciou a execução dos serviços solicitados, conforme
SS9000/12”, informou o Gerente de Divisão José Fonseca
Marcondes Júnior.

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

O vereador Dr Jair Roma
(PPS), através do ofício nº
225/12, obteve resposta
quanto a seu pedido de iluminação pública na Estrada Municipal Jesus Antonio de Miranda – Bairro
Cruz Pequena. De acordo
com o Executivo, o empenho da verba necessária já
foi feito e a execução do
serviço foi solicitada à Concessionária Bandeirante
Energia. “Desde o início do
meu mandato, em 2009, venho
solicitando este serviço, com o
objetivo de proporcionar melhor segurança no tráfego, prevenir a criminalidade e permitir que os moradores da região
desfrutem do espaço público
no período noturno com mais

“Emitimos requerimento ao
Executivo pedindo estudo
arquitetônico para a urbanização em área que se encontra na bifurcação das
Ruas Ferdinando Bólis e
Treze de Maio, no bairro
Crispim, com a construção
de praça, contendo bancos,
vias de acesso e trânsito
pedestre, rampa para cadeirantes, bem assim, arborização do local”, explicou
o vereador Dr. Isael.

VEREADORA
DONA G ENI

Dr. Jair Roma recebe
Sabesp atende pedido
resposta sobre iluminação do Vereador Janio
na Estrada da Cruz Pequena Atendendo ao pedido de moradores de Pindamonhangaba,

DIRETORIA

O vereador Dr. Isael (PV)
encaminhou ao Executivo Municipal requerimento solicitando estudos para urbanização
na área pública que se encontra na bifurcação das Ruas
Ferdinando Bólis e Treze de
Maio, no bairro Crispim. Para
o parlamentar, a urbanização
do local irá elevar a qualidade
de vida dos moradores de todo
o bairro, refletindo-se na imagem de toda a cidade, com
excelente custo benefício.
C O M U N I C A Ç Ã O /CVP
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MEIO AMBIENTE
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tranquilidade”, declara o vereador.
Esporte
Dr. Jair Roma reforça
seu pedido quanto a construção de um campo de futebol “Society” no bairro
Cidade Nova. O campo proporcionará momentos de
lazer e descontração aos
moradores da região, incentivando jovens e adolescentes à prática esportiva. “Quando se investe no
esporte, há uma melhoria
significativa na qualidade
de vida, saúde e segurança
da população, pois o esporte é um importante agente
na formação de nosso jovens.”, esclareceu o vereador Dr. Jair Roma.

DE

CÂMARA DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA
ORDEM DO DIA
25ª Sessão Ordinária do ano de 2012, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no
próximo dia 06 de agosto de 2012, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. VETO N° 04/2012, “Comunica VETO TOTAL ao Autógrafo n° 80/12
– que institui no Município de Pindamonhangaba, o Programa de Inserção
de Egressos do Sistema Penitenciário no Mercado de Trabalho – PróEgresso, autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção econômica às
pessoas jurídicas que contratarem egressos do Sistema Prisional do Estado
e dá outras providências correlatas”.
II. VETO N° 05/2012, “Comunica VETO TOTAL ao Autógrafo n° 76/12
– Denomina o Ginásio de Ginástica Artística de MARIA HELENA
GIUDICE ANDRADE”.
III. Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal n° 04/2012, do
Poder Executivo, que “Acrescenta dispositivo na Lei Orgânica Municipal”. (2° Turno)
IV. Projeto de Lei n° 57/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre
a regularização e permissão de uso de bens imóveis correspondentes à área
remanescente de propriedade do Município, localizada na Avenida
Teodorico Cavalcante de Souza e Rua João Ribeiro e dá outras providências”.

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

V. Projeto de Lei n° 90/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre
limpeza de imóvel urbano, construção e reforma de calçadas, alambrados
e muros”.
Pindamonhangaba, 01 de agosto de 2012 .

Vereador Ricardo Piorino
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
V EREADOR
J ANIO L ERARIO

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

Janio acrescentou: “é muito importante para nós que
ocupamos um cargo público, receber uma atenção como esta
que a Sabesp nos ofereceu, uma vez que os nossos pedidos,
por pequenos que sejam, são sempre em favor da nossa
população visando melhorar a qualidade de vida de cada um
e a segurança de todos; agradeço a atenção e o pronto
atendimento da Sabesp”, encerrou Lerario.

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
Departamento de Comunicação
Diretora de Comunicação:
Natália Lugli Sper
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)
Telefones: ( 1 2 ) 3 6 4 4 - 2 2 7 5 , 3 6 4 4 - 2 2 7 9 e 3 6 4 4 - 2 2 8 1
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Vereador Cal acompanha Alexandre Faria
Prefeitura atenderá ao
licitação de esgoto no
homenageia Melhor
pedido de Creche do
Shangri-lá e Goiabal
idade em Sessão Solene Dr. Marcos Aurélio

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) está satisfeito
com o resultado da licitação da
obra de implantação de esgoto
nos bairros Shangri-lá e Goiabal.
O processo foi realizado no dia
01 de agosto. Assim como o
trâmite de toda licitação, a empresa vencedora tem um prazo
para levar toda a documentação necessária para confirmar
a execução da obra. Cal vai
continuar acompanhando as
tratativas até que a documentação seja acertada e para que a
obra comece o mais rápido possível.
Essa é uma solicitação antiga do vereador Cal, em nome
da comunidade, feita por meio
de diversos requerimentos.
Além disso, a obra, bem como
o viaduto do bairro das Campinas, tem o apoio do deputado
federal Arnaldo Faria de Sá.
“Estamos aguardando ansiosamente a rede de esgoto nesses
bairros, pois é um pedido antigo da população. O deputado
Arnaldo Faria de Sá
também está oferecendo apoio e cobrando das autoridades
para que a obra seja
feita o mais rápido
possível”, explica o
vereador.
Cal enfatiza que
esse é um investimento de grande importância para a saúde

pública nos bairros. “Agradecemos também o apoio da
Sabesp, em nome do gerente
Divisional da Sabesp, Jota
Marcondes Jr. e de todos os
funcionários que se empenharam para que o problema
fosse solucionado. Esperamos
que essa obra seja iniciada o
quanto antes”.
Campos de
Futebol Society
O vereador Cal está cobrando o início da construção dos
campos de futebol society no
CE Zito, no Centro Esportivo
do Cidade Nova e no Parque da
Cidade. “Esperamos que a Prefeitura agilize as obras, pois a
população e os esportistas também estão aguardando essa importante reivindicação”, reforça. Cal ainda vai continuar solicitando a instalação de um
campo de futebol society no
Centro Esportivo do Araretama.
DIRETORIA
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V EREADOR J OSÉ
CARLOS G OMES - C AL

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

MANUTENÇÃO

DIRETORIA
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V EREADOR J OSÉ A LEXANDRE F ARIA

A Câmara Municipal realiza no próximo dia 9 de
agosto uma Sessão Solene
em comemoração a “Melhor Idade”. O evento
acontece por meio da Lei
Municipal Nº 5.069/2010,
criada através do requerimento de projeto de Lei nº
69/2010 de setembro de
2010, de autoria do Vereador Alexandre Faria.
Nesta Sessão, a saudação oficial sera feita pelo
nobre vereador, autor do
projeto da lei que afirmou
que a “Melhor Idade” é o
tempo de onde se cultiva a
abundancia, a sabedoria e
a plenitude da vida. Alexandre Faria enaltece que
a “Melhor Idade” nos faz

enxergar o melhor juízo e a
paz interior em comunhão
com o caminho da vida que
percorremos, celebrar as
conquistas destas pessoas,
nesta Sessão Solene é celebrar a vida. Na oportunidade, representando a “Melhor Idade” serão homenageados os Atletas do “JORI” que competiram por
Pindamonhangaba nos Jogos Regionais do Idoso de
2012 e o Conselho Municipal do Idoso deve indicar
um representante daquela
entidade. “Aproveito para
convidar toda a população,
principalmente os familiares e amigos dos homenageados”, concluiu o Vereador Alexandre Faria.

SERVIDORES MUNICIPAIS

Sessões de Câmara, mas salienta que a situação requer
urgência.
AMI para o
Campo Alegre
Moradores do Campo Alegre fizeram um abaixo-assinado solicitando que a Prefeitura possa agraciá-los com a
construção de uma Academia
da Melhor Idade nas imediações do bairro. O vereador
Martim Cesar intercede pelos
munícipes e apresentou a Indicação 717/2012, oficiando o
departamento competente
para que, além da AMI, também seja oferecido aos moradores do Campo Alegre uma
DIRETORIA
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V EREADOR M ARTIM C ESAR

tinua o mesmo, e os moradores das redondezas ainda esperam a tomada de providências por parte do departamento responsável.
Martim reapresentará o
pedido com a retomada das

API (Academia da Primeira
Infância), o chamado “parquinho”, para o lazer das crianças do bairro. “Essa é uma
reivindicação antiga dos moradores do Campo Alegre e
região”, salienta Martim.

“SOLICITEI

À

ADMINISTRAÇÃO

transformando-a em creche

Aurélio Villardi (PR) rece-

e que estão sendo tomadas

beu da Prefeitura resposta

providências para a monta-

ao seu Requerimento nº

gem do pacote técnico re-

751/2012, de 21/05/12, no

lativo à licitação da referi-

qual indaga sobre providên-

da obra.

cias para a construção de

“Esses bairros possuem

uma creche para atender

um grande número de tra-

os bairros Jardim Resende,

balhadores, que muitas ve-

Vila Rica, Campos Maia,

zes, não tem com quem dei-

Jardim Mariana e Mombaça.

xar seus filhos durante o

A Prefeitura de Pinda-

horário de trabalho. A cre-

monhangaba informou ao

che tranquilizará estes pais

vereador, através do ofício

que saberão que seus fi-

nº 825/2012, de 14/06/12,

lhos estarão seguros e em

que a Secretaria de Educa-

um local adequado”, en-

ção e Cultura reformará a

fatiza o vereador Dr. Mar-

escola Felix Adib Miguel,

cos Aurélio.
DIRETORIA
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V EREADOR D R . M ARCOS A URÉLIO

CRIATIVIDADE

Martim Cesar reitera
Ricardo Piorino
pedido de poda de árvores aguarda melhorias
na Quadra Coberta
à Guarda Municipal

O vereador Martim Cesar
(DEM) apresentou a Indicação de nº 716/2012, em 11 de
junho deste ano, por meio da
qual solicitava a poda das copas das árvores na Rua
Francisca Bicudo de Melo, na
altura dos números 389 e 460,
no bairro Chácara da Galega,
popularmente chamado de
Quadra Coberta.
Na ocasião, Martim alertou
sobre os riscos que a elevada
altura das árvores poderiam
trazer à população local e pedestres que por ali transitam,
“pois as mesmas estão sobre
os fios de alta tensão”, explicou.
Ainda hoje, o problema con-

O vereador Dr. Marcos

Abdala propõe inclusão
de Educação Artística na
rede municipal de ensino

DIVERSAS

PROVIDÊNCIAS EM BENEFÍCIO DA CATEGORIA”

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprovou, no dia 02 de abril, o requerimento nº 459/2012, cujo
autor é o vereador Ricardo Piorino (PDT), que solicita à
Administração inúmeros benefícios à Guarda Municipal,
como: aumento no
D
C
/CVP
efetivo; compra de
viaturas e armamentos; cursos preparativos; remuneração
do trabalho noturno;
repouso semanal remunerado; serviço
extraordinário, desde que não exceda
os limites estabelecidos na C.L.T. e licença remunerada à
gestante, sem prejuízo de emprego e salário.
Para o parlamentar, é fundamental
melhorar as condições dos funcionários, pois isso reflete
V EREADOR R ICARDO P IORINO
na segurança do
município. “Os Guardas Municipais precisam de suportes
para realizarem seus serviços de forma plena, pois o
trabalho que executam é mais uma alternativa para
amenizar os índices de ocorrência de nossa cidade”,
pontuou Piorino.
Segurança
Preocupado com a segurança de Pindamonhangaba, o
vereador Ricardo Piorino também foi responsável por
organizar duas reuniões para tratar do assunto. Os encontros aconteceram na Câmara de Vereadores, nos dias
04 de abril e 06 de junho e contou com a presença de
autoridades civis e militares. O objetivo da inciativa foi
analisar a situação crítica da cidade e apontar caminhos
que possam levar à solução dos problemas da violência.
“Não estamos enveredando pelo campo político mas sim
unindo as forças vivas da cidade para encontrarmos
soluções adequadas para este crucial problema”, finalizou o vereador Ricardo Piorino.
I R E T O R I A DE

OMUNICAÇÃO

Na volta do recesso parlamentar, que ocorrerá com a sessão ordinária neste dia 06 de agosto, segunda-feira, o Vice-presidente da Câmara de Pindamonhangaba, vereador Abdala
Salomão (PSDB), vai apresentar
em plenário duas proposituras
que beneficiarão todos os envolvidos no ambiente escolar de
nossa cidade.
A proposta é de solicitar ao
prefeito a criação dos cargos de
coordenador pedagógico e professor de educação artística, com
o objetivo de ajudar efetivamente
na construção de uma educação
de qualidade. O coordenador pedagógico pode promover mudanças no cenário escolar, contribuindo de forma significativa para a
formação e informação dos proDIRETORIA
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fessores, promovendo a integração das pessoas, atendendo
também pais e funcionários, incentivando a participação de todos na construção e execução do
projeto educacional. Já o professor de educação artística, trará o
conhecimento em artes, considerado um tema importante para a
formação dos indivíduos, promovendo também a interação dos
alunos, fazendo com que eles
desenvolvam um trabalho integrado às outras disciplinas, desenvolvendo a sua criatividade.
“Além da importância no currículo escolar, a educação artística é importante para a escola e
para os alunos. Tenho conhecimento de que professores do nosso município especializados em
ministrar aulas de artes estão trabalhando em outras cidades devido a falta
de oportunidade na rede
municipal de
ensino, que
deixa de
aproveitar
este profissional em benefício de
nossas crianças” explicou o vereador Abdala.

V EREADOR
ABDALA
SALOMÃO

Acesse, acompanhe e conheça o trabalho do vereador Abdala.
www.facebook.com/vereadorabdala - www.twitter.com/abdalasalomao
vereadorabdala.blogspot.com - e-mail: abdala@camarapinda.sp.gov.br

Telefones: (12) 3644-2261 e 3644-2262
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Pinda antiga:

O paravento da Igreja Matriz, o Santuário Mariano
Altair Fernandes
Nesta edição vamos recordar a história da origem
do vitral (paravento) da porta principal da Igreja Matriz
- Santuário Mariano e Diocesano Nossa Senhora do Bom
Sucesso, conforme crônica
escrita pelo historiador Dr.
João Laerte Salles na edição
de 28/1/1984 desta Tribuna
do Norte.
O ilustre pindamonhangabense inicia sua crônica falando dos tempos da transformação da primitiva capela
em uma igreja que passou
a ser admirada pela arquitetura imponente... “Quando em
1844 o ilustre arquiteto Francisco Antonio Pereira de Carvalho transformou a primitiva capela da então Vila Real
de Nossa Senhora do Bom
Sucesso, datada de 1690, em
igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso de Pindamonhangaba, com frontão
de estilo neoclássico ornamentado com elegantes colunas dóricas, as outras cidades
do Vale do Paraíba paulista
eram pobres em construções
de estilo, principalmente no
tocante aos seus templos”.
Segundo o historiador, “Pindamonhangaba orgulhava-se
e orgulha-se ainda hoje, de
ter a felicidade de possuir um
templo de proporções olímpicas, onde nele, tudo faz lembrar a presença, a grandeza e
a glória de Deus. Suas duas
elegantes torres, acabadas em
zimbório e decoradas com o
mais fino azulejo policromado do século XVIII, lembram
dois dedos de Deus-Pai, autor da vida, do mundo e das
coisas”.
Prosseguindo em sua descrição, João Salles fala do
acesso ao interior do templo
“...por elegantes portas encimadas por perfeitos arcos-plenos, que apresentam, a
título de arquivoltas, elegantes cimalhas de acabamento”.
Ainda sobre as portas frontais, ele conta que lembram
as virtudes teologais e que
elas são “as portas da Fé, da
Esperança e a da Caridade”,
complementando que, “portanto, a nossa Matriz segue
perfeita orientação dos dispositivos inerentes à arte sacra no tocante à construção
das igrejas.”
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Paravento do Santuário Mariano Nossa Senhora do Bom Sucesso

PARAVENTO
Para, finalmente, falar sobre o paravento, conta que
a porta da Esperança, porta
central, a mais alta,”durante
muito tempo foi guarnecida
de paravento de madeira envidraçado, sem nenhuma arte e nem graça”, segundo ele,
“seu estilo era medíocre e incompatível com a grandeza
arquitetônica da igreja”.
Relata o atento mestre da
história pindamonhangabense, que no ano de 1928, quando o vigário local era o padre João José de Azevedo – e
aqui ele faz questão de lembrar que o padre João depois
se tornara Monsenhor e que
falecera como Camareiro Secreto de Sua Santidade o Papa e Protonatário Apostólico,
sendo por 50 anos o pároco
de Nossa Senhora do Bom
Sucesso - “resolveu dotar
a Matriz de um novo paravento”, dando continuidade
“à ornamentação do templo
iniciada em 1925, com a reforma da igreja, que mandara proceder quando colocara na capela mor, imponentes
vitrôs basculantes representativos de cenas evangélicas,
todos eles importados por firma paulista, diretamente da
Alemanha.”
Sobre essa importante
melhoria destinada à igreja
Matriz, João Salles menciona que fora com a ajuda dos
fiéis, com especial participação do pindamonhangabense
Dr. Eloy Marcondes de Miranda Chaves. Foi assim que
o padre João conseguiu encomendar na capital, na Casa Garcia, “um paravento em
ferro, com relevos em metal amarelo, com duas portas
centrais e uma em cada lateral, representando, em vidros
policromados, a cena do presépio e que foi inaugurado no

Natal de 1929, durante as cerimônias da Missa do Galo”.
Acrescenta o historiador que
“a cena do presépio é tipicamente napolitana – simples
e sublime. Dois anjos laterais, no corpo central do vitrô, seguram uma faixa onde
se lê: ‘A Igreja é outro pre-

sépio Belem: aqui como lá
nasce todos os dias Jesus nas
mãos do sacerdote’. No canto direito de quem olha o vitrô, a partir do centro da igreja, vê-se uma pequena arca
simbolizando uma caixa de
presentes do Menino Jesus,
onde se lê o nome da firma

Um Anúncio do Passado
Publicava-se no jornal Sete Dias (extinto) em 1965

que realizou o trabalho: Casa
Garcia – São Paulo. Nas portas laterais, em cada uma delas, uma inscrição em faixa
‘Silêncio – ‘Oração’,sempre
a lembrar ao homem que a
igreja é a Casa de Deus, local de recolhimento, meditação e prece”.

Lembramos que esta crônica foi escrita em 1984, quando
o pároco era o padre Benedito Gil Claro, sendo ele – conta João Salles - o responsável,
auxiliado pela fiel contribuição dos fiéis, pela restauração
do paravento, que na época se
encontrava em péssimo estado
e foi restaurado na mesma firma onde haviam sido executados os serviços em 1928.
Concluindo seus escritos,
o historiador destaca a sua
opinião, como fervoroso seguidor da religião católica, a
respeito do motivo escolhido
para o paravento da Matriz
ter sido o “presépio de Belém”: “...foi muito feliz, pois,
realmente Jesus nasce diariamente e isso acontecerá até o
fim dos séculos, em todas as
igrejas do mundo, pelas mãos
do sacerdote e palavras sacramentais, revivendo sempre o
fenômeno da transubstanciação com a transformação das
sagradas espécies em Corpo e Sangue de Cristo e a redenção do homem e do mundo, o que só foi possível com
a promessa de Deus, que fez
seu filho morrer de cruz, pela redenção e salvação da humanidade.”

Lembranças
Literárias:
Folhas caídas
Site desta imagem gdefon.com

Já não vibram ao vento quando passa
estas folhas caídas pelo chão,
já não sentem da seiva a vida e graça
nem exprimem singela ficção!...
Folhas mortas que ao vento vão rolando,
castanholas partidas sem valor,
são migalhas que o vento vai levando
na voragem de louco destruidor.
Estas folhas, pujança de uma vida,
que das plantas são órgãos nutritivos
dão adeus à ramagem comovida.
Também rolam co’os ventos da saudade,
envolvidas de sonos redivivos,
as lembranças sutis da mocidade!...
Cesarino Avino Sêga,
Tribuna do Norte - 27/8/1967

SEGUNDO CADERNO
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Aleitamento materno: garantia
de saúde para bebês e mães
Prefeitura oferece orientações para amamentação

A primeira semana de
agosto é voltada para a
Semana Mundial da Amamentação. Em Pindamonhangaba, a Prefeitura
reforça o tema nos grupos da Saúde da Mulher
com dicas, informações
e orientações para amamentar corretamente os
recém-nascidos.
O aleitamento materno
exclusivo até os seis meses de idade, recomendado pela OMS - Organização Mundial de Saúde e
pelo Ministério da Saúde,
é importante para a saúde
das mães e das crianças.
Este é um tema estudado
desde 1980 com pesquisas cientíﬁcas, expondo
as vantagens do aleitamento só pelo peito: exclusivo do leite da mãe.
A coordenadora da Saúde
da Mulher da Secretaria
de Saúde da Prefeitura de
Pindamonhangaba, dra.
Marília Rios Freire, explicou que o aleitamento materno só é eﬁcaz se
for dado à criança apenas
o leite da mãe. “Na amamentação exclusiva não
pode ser dado chá, água
ou outro leite. A criança
precisa apenas do peito
da mãe”, frisou a coorde-

nadora. “A amamentação
é muito importante, pois
garante a saúde da criança
desde os primeiros meses
de vida”, aﬁrmou.
As gestantes de cada
região de Pindamonhangaba precisam procurar
as unidades de saúde de
seu bairro para receberem
orientações, dicas e informações sobre o aleitamento materno. O pedido
pode ser feito em qualquer
época do ano. O atendimento pode ser individual
ou em grupo, como é feito
nos quatro grupos realizados nas unidades de saúde
do município: grupo de
prevenção do colo do útero; prevenção do câncer de
mama; pré-natal de baixo
risco; e pré-natal de alto
risco. Os trabalhos são monitorados pelos enfermeiros de cada unidade.
“Estas orientações são
possíveis porque cada
vez mais o Ministério da
Saúde, nas suas pesquisas, incentiva as unidades
municipais a trabalharem
com o aleitamento”, complementou dra. Marília.
De acordo com dados
do Ministério da Saúde, o
leite materno é completo.
Isso signiﬁca que até os seis
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meses o bebê não precisa
de nenhum outro alimento. Depois dos seis meses,
a amamentação deverá ser
completada com outros alimentos, como chás, sucos,
água ou outro leite.
Ainda de acordo com
dados do Ministério, o
leite materno funciona
como uma verdadeira vacina, protegendo a criança
de muitas doenças. Além
disso, é limpo, está sempre pronto e quentinho.
Isso sem falar que a amamentação favorece um
contato mais íntimo entre
a mãe e o bebê.
Dados da OMS provam
que a criança que não é
amamentada no peito tem
17 vezes mais chances de
ser internada por diarreia.
De acordo com a Unicef Brasil, amamentar
os bebês imediatamente
após o nascimento pode
reduzir 22% a mortalidade neonatal – aquela que
acontece até o 28º dia de
vida – nos países em desenvolvimento. No Brasil, do total de mortes de
crianças com menos de
1 ano, 69,3% ocorrem
no período neonatal e
52,6%, na primeira semana de vida.

Saiba os benefícios para a mãe
no aleitamento materno:
- Menor sangramento depois do parto, diminuindo as anemias;
- Recuperação mais rápida do peso;
- Menor incidência de câncer de mama, do ovário e do útero;
- Reduz o risco de diabetes;
- Se a amamentação for exclusiva, pode ser um método natural para evitar uma nova gravidez.
Divulgação

Benefícios para a criança:
- Diminui a mortalidade infantil;
- Diminui a desnutrição;
- Diminui a doença respiratória;
- Diminui infecções urinárias;
- Diminui a asma brônquica;
- Diminui as diarreias;
- Diminui as chances de desenvolver, no futuro, diabetes, hipertensão e
doenças cardiovasculares.

Divulgação
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Muita felicidade
Parabéns para Rayssa Emanuelle Moreira dos Santos, que faz 3
aninhos no dia 5 de agosto. O papai Ricardo de Freitas Santos,
a vovó Vera Lúcia de Freitas Santos e o avô Paulo Donizetti dos
Santos, mandam vários beijos.

Arquivo pessoal

1 aninho!!!
Parabéns
Para a aniversariante do dia 31 de julho, Inácia Ribeiro,
que completou 86 anos de vida. “Vó Inácia” recebeu os
cumprimentos da filha Maria, do genro Miro (na foto com ela),
dos netos, bisnetos, além dos amigos e vizinhos que foram
abraçá-la desejando sáude, paz e felicidade, e que Deus a
abençõe e toda a família.

Toda a felicidade do mundo
para a fofíssima Alícia,
que completa seu primeiro
aniversário no dia 2 de
agosto. Ela recebe todo
o carinho dos orgulhosos,
papai Sérgio e mamãe
Amanda, e da tia-coruja
Dinha (Departamento de
Administração da Prefeitura).

Arquivo pessoal
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Tudo de bom
Parabéns para o diretor de Comunicação da Prefeitura, Odirley
Pereira, aniversariante do dia 5 de agosto. Ele recebe o abraço
de sua família, em especial de sua esposa Fernanda Maria.
Seus amigos da Secretaria de Governo/Departamento de
Comunicação lhe desejam felicidade.

Arquivo pessoa

Feliz aniversário
Parabéns para o diretor
de Indústria e Comércio
da Prefeitura de
Pindamonhangaba, Felipe
César Filho, que comemora
aniversário no dia 5 de
agosto, recebendo os
parabéns de seus familiares e
amigos. Tudo de bom!

Kustom Meeting 2012
O Kustom Meeting 2012 foi um encontro de carros
antigos e motos customizadas, concurso de pin-ups,
além de apresentação de bandas de rock, realizado
domingo (29), em Taubaté. O evento contou com a
participação das representantes de Pindamonhangaba
no concurso de pinups: Thayla Borges, Gisele Tarriaga,
Alessandra Silva e Bruna Pires (foto 1) e Renata Cegatta,
Bruna Pires e Alessandra Silva (foto 2).

Feliz aniversário
Toda a felicidade para Vinícius Pires, aniversariante do dia 2 de
agosto. Sua esposa Marli, suas filhas Bruna e Luciana, e o Elvis,
lhe desejam muita felicidade, saúde, sucesso e muito rock’roll
para rejuvenescer a alma. Que continue podendo viajar e
conhecer o mundo como tem feito. Na foto, o aniversariante
durante visita ao museu francês do Louvre.
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Aniversariante
Feliz aniversário para Bárbara
Luisa Lemes Gomes da Cruz,
que completa 12 anos no dia
6 de agosto. Toda a família
lhe deseja felicidade. Muitos
beijos e abraços carinhosos.

Felicidade
Tudo de ótimo para Lívia Carla Alves da Silva, aniversariante
do dia 3 de agosto. Ela recebe o abraço de seus familiares e
do namorado Juniads. Seus amigos da Secretaria de Governo/
Departamento de Comunicação lhe desejam felicidade.
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Biblioteca do Bosque retoma
atividades com Feira de Livros
A Biblioteca Municipal
Vereador Rômulo Campos
D’Arace (Bosque) retornou
as suas atividades na quarta-feira (1º/8), após ficar o mês
de julho sem atendimento ao
público, para organização do
acervo. Neste sábado (4) e
domingo (5), será realizada a
Feira de Livros Usados.
Na feira de livros, os moradores poderão fazer a troca
e compra de livros usados. O
objetivo é fazer com que as
pessoas comprem os livros
e tenham maior contato com
leitura, ampliando os conhecimentos. O evento será na

biblioteca, das 8 às 17 horas.
Organização do Acervo
No primeiro dia de atendimento, após o recesso, a
biblioteca contou com a presença da secretária de Educação, Bárbara França Macedo,
e recebeu mais de 100 clientes, que responderam um
questionário referente à organização da biblioteca.
No questionário, a maioria dos clientes aprovou a
nova organização da biblioteca e, segundo a coordenadora
de bibliotecas, Carmem Lídia
Pamplim, foram feitos vários
elogios. “A organização foi

árdua, mas realizada com carinho. A equipe da biblioteca
agradece o reconhecimento
dos clientes”, finalizou.
A organização contou
com a colaboração de 10 funcionários da biblioteca. Atualmente, a biblioteca conta
com um acervo de 36.098
livros, além de periódicos, livros didáticos, obras em braile e DVDs.
A Biblioteca do Bosque
funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.
Mais informações poderão
ser obtidas pelo telefone
3645-1701.
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A secretária de
Educação, Bárbara Zenita
(á esq.), esteve presente
no primeiro dia
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Museu Histórico e Pedagógico apresenta
“Fixando Raízes em Pindamonhangaba”
Pastor da Assembléia de Deus, Euclides Vaz Júnior, e
a coordenadora do novo pólo, Sula Braz

Projeto Guri inicia nova
unidade em IAD Belém
Aiandra Alves Mariano
O Projeto Guri, que ensina música gratuitamente
para crianças e adolescentes, inicia, neste mês, um
novo pólo em Pindamonhangaba. O programa vai
funcionar no templo sede da
Igreja Evangélica Assembléia de Deus – Ministério
Belém, onde atenderá, inicialmente, 100 alunos.
De acordo com o pastor
presidente da igreja, Euclides Vaz Junior, o novo
pólo vai oferecer aulas de
Violão, Percussão, Coral,
Violino,Violoncelo,Viola,
Contrabaixo, Metais e Madeiras. Para ele, nova parceria entre a igreja e o Projeto
Guri é importante: “a igreja
deve ser relevante para sua
cidade e seus moradores,
colaborando com iniciativas desta envergadura. O
despertar do talento musical
na infância e adolescência,
contribui para a formação
dos alunos como futuros cidadãos de bem, livrando-os
de práticas nocivas que tanto

degradam a juventude brasileira”, acrescentou o pastor.
As inscrições para aulas no
novo pólo já estão abertas.
Podem se inscrever crianças
e adolescentes de 8 a 17 anos.
Não é preciso ter conhecimentos musicais prévios. As
aulas devem começar ainda
em agosto e acontecem às
quartas e sextas-feiras.
Com mais de 51 mil alunos distribuídos por todo o
Estado, o Projeto Guri do
Governo do Estado de São
Paulo e da Secretaria da Cultura, é considerado o maior
programa sociocultural brasileiro. Desde 1995, oferece
continuamente, nos períodos
de contraturno escolar, cursos de iniciação e teoria musical, coral e instrumentos
de cordas, madeiras, sopro e
percussão.
O município conta com
as atividades do projeto desde 1998, quando inaugurou
seu primeiro pólo no Araretama. Atualmente também
conta com um pólo no Distrito de Moreira César.

Cursos gratuitos de música
Os três pólos do Projeto
Guri em Pinda estão com inscrições abertas para crianças
e adolescentes de 8 a 18 anos.
Para participar do projeto
não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem
realizar processos seletivos.
As aulas acontecem com os
instrumentos musicais cedidos pelo projeto. Há cursos
de iniciação e teoria musical, coral e instrumentos. As
inscrições devem ser feitas
no pólo escolhido para as aulas. Os interessados devem ir

acompanhados dos pais. Os
documentos necessários são:
cópia da Certidão de Nascimento ou RG, comprovante
de endereço, declaração escolar, RG do responsável e
uma foto 3 x 4 recente.
No
Araretama
funciona às terças e quintas-feiras, à tarde, no Caic.
Na IAD, as inscrições serão
de segunda a sexta-feira, das
8 às 13 horas, na rua Cônego
Tobias, 168 - Alto do Tabaú.
Em Moreira César, o pólo
fica no Projeto Jataí.

O Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina realizará
até o dia 18 de agosto, a exposição “Fixando Raízes em
Pindamonhangaba”, das artistas Elly Krauss e Susanne
de Lehmann.
A exposição conta com
peças de escultura e tapeçaria que mostram a visão que
as europeias Elly e Susanne
tinham do Brasil e relembram momentos que as duas
passaram em Pindamonhangaba. “Ao resgatar a história
de nossas mães, destas duas
grandes artistas, estrangeiras, mas que vieram residir
nesta cidade, acreditamos
estar contribuindo com a
cultura de Pindamonhangaba”, ressaltou Edit Fraga da
Silva, filha de Elly Krauss.

C

Akim/Agoravale

O museu está aberto à visitação de terça-feira a sábado, das 8 às 17 horas, na
rua Marechal Deodoro, 260, centro. Entrada gratuita

rítica
Literária

Esta semana estava conversando
com um amigo livreiro e ele contou
que tem atendido muitas pessoas em
busca dos livros da biblioteca do Tufão, personagem de Murilo Benício
em Avenida Brasil.
Na trama, a empregada Nina (Débora Falabella) indicou alguns livros
que “por acaso” possuem os temas
traição, transformação e mudança.
Coincidência ou mero acaso? O interessante é que a novidade se espalhou
e a lista chegou às livrarias. Se você
perdeu as cenas hilárias de Tufão enriquecendo seu conhecimento literário, veja abaixo a lista imperdível pra
você se atualizar:
A Metamorfose, de Franz Kafka.
A obra conta a história de um caixeiro-viajante transformado em inseto
monstruoso. A partir daí, misturando
realismo e senso de humor grotesco,
o autor retrata a condição humana.
Madame Bovary, de Gustave
Flaubert. Trata da falta de esperança e
desespero de uma mulher sonhadora
que se vê presa a um casamento sem
futuro, em uma cidade do interior.

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

Memórias Póstumas de Brás
Cubas, de Machado de Assis. O autor busca construir, na figura de um
‘defunto-autor’ o motivo central de
sua crítica à sociedade, pois estando
distanciado do mundo dos vivos, o
morto Brás Cubas se sente livre para
criticar, a partir de suas relações sociais.
Dom Casmurro, de Machado de
Assis. Bentinho e Capitu são criados
juntos e se apaixonam na adolescência. Mas por força de uma promessa, ele vai para o seminário para se
tornar padre. Lá ele fica próximo de
Escobar. Algum tempo depois, eles
abandonam a vida eclesiástica. Escobar casa com Sancha, e Bentinho
com Capitu. Os dois casais vivem
tranquilamente até a morte de Escobar, quando Bentinho começa a desconfiar da fidelidade de sua esposa e
percebe a assombrosa semelhança do
filho Ezequiel com o ex-companheiro
de seminário.
Para aqueles que acompanham a
novela sabem que Nina está na casa
do Tufão para se vingar de Carminha,

personagem de Adriana Esteves. A
propósito, o tema vingança é bastante corriqueiro na literatura. Qual será
o próximo livro indicado por Nina?
Já pensou em dizer algo pra alguém
através da literatura? Pode ser uma
boa ideia quando as palavras faltarem.
Divulgação
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TN entrevista

Rodrigo Gasparini

Qualidade de vida

Divulgação

no trabalho

Atualmente, vivemos em uma época de estresse epidêmico dentro e fora do trabalho. Neste cenário, a Ginástica Laboral vem se mostrando uma solução para diminuir esses problemas no ambiente de trabalho. Recentemente, o Ministério da Saúde publicou um estudo que mostra números sobre empresas que investem em ginástica laboral e ratificam
a importância desta iniciativa: a produtividade aumenta de 2 a 5%, os acidentes diminuem entre 20 e 25%, e o número
de faltas também cai, entre 10 e 15%. Na entrevista de hoje, o professor de Educação Física Rodrigo Gasparini irá
contar como essa atividade pode trazer benefícios para empresas e funcionários.
(Aiandra Alves Mariano)
Divulgação

Tribuna do Norte: Qual
a sua formação e como começou seu envolvimento
com a Ginástica Laboral?
Rodrigo
Gasparini:
Formei-me em Educação
Física em 2007, e sou pós-graduado em Exercício
Físico Aplicado à reabilitação cardíaca e pacientes
especiais na Universidade Gama Filho. Há dois
anos me interessei muito
sobre o assunto, comecei
a me informar através de
livros, artigos científicos
e pesquisas na internet, a
partir de então comecei a
aplicar nos meus alunos os
conhecimentos adquiridos.
Logo em seguida estava
aplicando no comércio de
Pinda. Observando os bons
resultados e a satisfação
dos funcionários e principalmente dos comerciantes
em relação ao desempenho
dos funcionários após as
aulas de Ginástica Laboral,
criei minha empresa especializada.
Tribuna: O que é Ginástica Laboral e quais
benefícios essa atividade
traz para os funcionários
e para a empresa que a
aplica?

Rodrigo:
Ginástica
laboral é a prática de atividades físicas realizadas pelos trabalhadores
coletivamente, dentro do
próprio local de trabalho,
durante sua jornada diária.
Consiste em exercícios,
alongamentos e relaxamentos musculares, orientados por profissionais especializados, que visam a
promoção de adaptações
fisiológicas, físicas e psíquicas. Nós trabalhamos
a reeducação postural dos
funcionários, buscando o
alívio para o estresse do
dia-a-dia. A ginástica laboral estimula a prática de
atividade física e o aumento do ânimo para o trabalho, melhorando assim o
desempenho profissional.
Outra coisa muito importante é que a ginástica
laboral previne lesões e
doenças por traumas acumulativos, como os DORT
- Distúrbios Osteomusculares Relacionado ao Trabalho.
Tribuna: Que tipos de
exercícios são aplicados e
qual é a periodicidade?
Rodrigo: As atividades

são realizadas em setores
conforme indicação técnica do coordenador do programa em comum acordo
com as áreas envolvidas, e
são desenvolvidas de acordo com as necessidades
de cada setor, variando de
acordo com a realidade de
cada um deles.
Cada seção de exercícios tem duração de 8 a 12
minutos e são praticadas
diariamente pelos funcionários, divididos em grupo
(setores), no próprio local
de trabalho.
Tribuna: As sessões
acontecem durante o expediente?
Rodrigo: Sim. Elas podem ser realizadas antes
do início das atividades de
trabalho, com o objetivo
de preparar o corpo para as
diversas atividades diárias;
no meio do expediente ou
em horários de pico, com
objetivos de compensar posturas incorretas devido ao
cansaço, tensão e excesso
de trabalho. Ou então nos
últimos minutos de trabalho,
com controle de respiração,
objetivando um retorno para
a casa mais relaxado.

Tribuna: Todos podem
fazer a ginástica laboral
ou é feita uma avaliação
individual aos funcionários de uma empresa?
Rodrigo: Todos podem
fazer sim, de qualquer faixa etária e qualquer tipo
de trabalho que a pessoa
desenvolva.
Tribuna: Quem apresenta mais problemas
ocupacionais, as pessoas
Divulgação

que trabalham sentadas
ou em pé?
Rodrigo: Na verdade
isso é relativo. A postura
mais adequada ao trabalhador é aquela que ele
escolhe livremente e que
pode ser variada ao longo
do tempo. A concepção
dos postos de trabalho ou
da tarefa deve favorecer a
variação de postura, principalmente a alternância
entre a postura sentada e
em pé.
É importante saber que
o tempo de manutenção
de uma postura deve ser o
mais breve possível, pois
seus efeitos nocivos ou
não, serão em função do
tempo durante o qual ela
será mantida.
Tribuna: Tem algum
tipo de empresa que procura mais a ginástica?
Rodrigo: Sim. Principalmente as empresas que
possuem linha de produção contínua e trabalhos
administrativos que requerem muita atenção ou concentração e que funcionários ficam horas na mesma
posição de trabalho.
Tribuna:
Oferecer
qualidade de vida para
os funcionários tem sido
uma necessidade cada vez
mais presente nas empresas. Ter essa nova visão
empresarial é lucrativo?

Rodrigo: Com toda
certeza! Quem você acha
que, provavelmente produzirá mais e melhor?
Um funcionário cansado,
desmotivado, fadigado,
com dores pelo corpo, estressado, deprimido, com
baixa autoestima e com
sua saúde global comprometida ou aquele individuo saudável, equilibrado
emocionalmente, satisfeito, feliz e motivado?
Oferecer suporte para que
o funcionário tenha qualidade de vida na empresa,
mais disposição e se sinta
acolhido em suas necessidades, certamente vai moldar um funcionário satisfeito e mais produtivo.
Tribuna: Que dicas
você daria para que os
funcionários pudessem
praticar alguma atividade quando sentirem necessidade, mas estiverem
longe de um profissional?
Rodrigo: Eu oriento
sempre fazer uma pausa
com exercícios de alongamento sempre quando sentirem que o grau
de estresse está alto e
principalmente
fazer
alguma atividade física, como caminhada,
por exemplo, após o
trabalho regularmente,
no mínimo três vezes por
semana.
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Personagens clássicos de
Mauricio de Sousa
ganharam releituras em livro
Quem passou a infância
lendo os gibis do brasileiro
Maurício de Sousa vai adorar uma novidade: os personagens clássicos do cartunista ganharam distintas
releituras em um livro que
homenageia o criador da
“Turma da Mônica”. Quase

O que rola no
cinema

80 colaboradores da Maurício de Sousa Produções deram sua visão - e, principalmente, seu traço - a nomes
como Mônica, Cebolinha,
Cascão, Magali, Astronauta,
Piteco, Penadinho e Horácio
em “Ouro da casa”, que será
lançado na Bienal do Livro

de São Paulo, neste mês.
Com 200 páginas, o livro
traz, por exemplo, uma Tina
(feita por Viviane Yamabuchi), que esquece de colocar
o uniforme de heroína por
baixo da roupa e deixa o sutiã à mostra ao abrir sua camisa. Já Frank, da turma do

Penadinho, ﬁcou bem realista no traço de Clewerson Saremba, enquanto o Capitão
Pitoco, de Wellington Dias,
aparece mais musculoso que
de costume. A capa foi feita
pelos artistas J. Márcio Nicolosi, Mauro Souza, Zazo
Aguiar e Emy T. Y. Acosta.

Filme ‘Part of me’ desvenda fenômeno teen Katy Perry
Divulgação

Cinemark
São José
dos Campos
(3 a 9/8)

31 Minutos
12h30 - 14h50 17h10 - 19h30
A Era Do Gelo 4
10h40- 13h 17h40 - 22h20
Batman: O
Cavaleiro das
Trevas Ressurge
11h - 13h10 14h30 - 16h40
- 18h00 - 20h10 21h30 - 23h40
E Aí, Comeu?
15h - 17h20 19h40 - 22h
O Espetacular
Homem Aranha
21h50
Valente
15h20 - 20h
Xingu
12h40

Mais informações
no site: http://
www.cinemark.
com.br/
programacao/saojose-dos-campos/
center-vale

*Até o fechamento
desta edição
o Moviecom,
cinema do
Taubaté Shopping,
ainda não havia
atualizado a
programação para
o ﬁnal de semana.

A cantora pop Katy Perry tem boas razões para
adorar o Brasil. Aﬁnal, foi
em São Paulo que ela teve o
maior público de sua turnê
mundial, “California dreams”, em setembro de 2011.
Essa passagem turbulenta pelo Brasil (a cantora estava no país quando o
marido avisou que pedira
o divórcio) é um dos pontos altos do documentário
“Katy Perry: Part of me”,
de Dan Cutforth e Jane
Lipsitz, que estreia nacionalmente na sexta-feira (3),
somente em versão 3D.
Para os adolescentes que
a cultuam, ninguém precisa apresentá-la. Eles vão
querer ver o ﬁlme para curtir a musa. Aﬁnal, não é a
toa que ela tem cerca de 25
milhões de seguidores no
Twitter. Calcula-se que tenha vendido cerca de 75 milhões de singles, 9 milhões
de álbuns e 38 milhões de
canções digitais pelo mundo até agora.
Para os pais de seus
fãs, porém, o documentário pode ser instrutivo. Já
que, além de apresentar as

raízes familiares da moça,
eles poderão entender como
funciona o fenômeno de sua
empatia com o público teen,
mergulhando nos bastidores de sua primeira turnê
mundial e acompanhando a
frenética troca de ﬁgurinos
de cada uma de suas disputadas apresentações.
Fazem pequenas pontas, falando de Katy, vários famosos como Justin
Bieber, Rihanna, Lady
Gaga e Adele.

Game on-line de ‘Star Wars’ se tornará grátis até o nível 50
Divulgação

O game de RPG on-line
massivo “Star Wars: The Old
Republic” se tornará gratuito
para que os usuários jogarem
até o nível 50 dos personagens, segundo divulgou a
produtora do game, a Electronic Arts.
A mudança deve ocorrer
entre os meses de agosto e
novembro. Atualmente, o
jogo é gratuito até o nível 15
dos personagens.
A EA aﬁrma que o modelo de assinatura, que fez
com que “The Old Repu-

Sucesso na Rede

Redes Sociais

Timeline do
Facebook
será obrigatória
A Timeline do Facebook,
biograﬁa do usuário através
do qual ele registra eventos
do cotidiano, será obrigatória até o ﬁnal do ano. O recurso, lançado em dezembro
de 2011, por ora segue como
ferramenta opcional dentro
da rede social.
Segundo o Facebook, a
obrigatoriedade
permitirá
que todos os membros da comunidade tenham uma experiência consistente dentro do
ambiente digital.
Os usuários que ainda

blic” perdesse usuários nos
últimos meses, será mantido,
mas dará conteúdo avançado
e outros recursos que serão
implementados logo no lançamento do modelo gratuito
do game.
No novo formato, os jogadores poderão escolher
jogar de graça, mas com as
limitações, pagar a assinatura ou usar cartões de tempo
de jogo. Os assinantes receberão mensalmente pontos
para usar na compra de itens
dentro do game.

usam a antiga interface da
rede serão notiﬁcados sobre a mudança. O objetivo
do Facebook com a decisão
é incentivar o cadastrado a
adicionar informações sobre
eventos passados, como registros de infância.
Com Timelines recheadas de dados pessoais, o
Facebook fica ainda mais
poderoso, assumindo o
posto de repositório virtual de informações sobre
toda a vida de quase 1 bilhão
de pessoas.

Me serve!
Tumblr, perﬁl no Twitter,
montagens fotográﬁcas: todos os
tipos de ‘homenagens’ estão sendo feitas a Carminha (Adriana
Esteves) e Nina (Débora Falabella) protagonistas da novela
‘Avenida Brasil’, de João

Emanuel Carneiro.
Inspirado na frase ‘Me serve,
vadia’, que Nina desferiu a Carminha, quando, sentada à mesa,
iniciava sua vingança contra
a megera, na semana passada, o DJ Masa criou um funk

batizado com este nome.
Não demorou nada para que
o pancadão caísse nas graças
dos apaixonados pelo folhetim. O
que mais se viu nas redes, nesta
semana, foram montagens com a
música “Me serve vadia”.
Divulgação
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Professores da Rede Municipal participam
de palestra de formação

Divulgação

Professores de 13 escolas
municipais participaram, na
quarta-feira (1º/8), no auditório da Faculdade Anhanguera, de uma palestra com
o tema “Convivendo com as
Dificuldades de Aprendizagem”. Os mais de 100 professores foram orientados
pela psicopedagoga Elaine
Gomes dos Prazeres.
A palestra teve como objetivo acolher as angústias
da profissão e abordar situações vividas pelo professor

no dia a dia, contribuindo
com dicas para aprimoramento das intervenções
junto aos alunos que apresentem dificuldades de
aprendizagem.
“Valorizar a importância
e a competência do professor
no processo de aprendizagem é imprescindível, já que
muitas vezes a imagem docente é veiculada de forma
não tão positiva. Reconhecer
a si enquanto profissional
capaz de atuar de forma qua-

lificada, como poder contar
com a ajuda dos pares e de
diferentes profissionais, ajuda na reconstrução da identidade do professor”, destacou
a gestora Regional de Educação Básica, Luciana de
Oliveira Ferreira.
Para a professora Dulce
de Jesus Furtado de Oliveira, da escola Dulce Pedrosa
Romeiro Guimarães, a busca
de novas estratégias ajuda os
professores nas aflições presentes no ato de ensinar.

“A palestra atendeu minhas expectativas, a palestrante foi objetiva e clara
em suas colocações, exemplificando-as com situações
do cotidiano escolar que
nos remeteu a alguns alunos
e a reavivar algumas práticas esquecidas, mas importantíssimas para o processo
de ensino”, finalizou a professora da escola Professora Maria Aparecida Arantes
Vasques, Márcia Duque dos
Santos.
Divulgação

Mais de 100 professores participaram da palestra

Pinda estará na 3ª Conferência Nacional do CMPD
Representantes do CMPD
- Conselho Municipal da
Pessoa com Deficiência de
Pindamonhangaba participaram, nos últimos dias 24
e 25 de julho, da 3ª Conferência Estadual dos Direitos
da Pessoa com Deficiência,
na cidade de São Paulo. A

etapa estadual consolidou as
propostas que os municípios
elaboraram nas conferências
municipais.
Os representantes de Pinda, Rodrigo Martins e Cristina Luz, acompanharam os
conselheiros municipais e
os delegados Carlos Alberto

Gonzaga e Andrea Campos
Sales Martins, que foram homologados como delegados
estaduais para participarem
na 3ª Conferência Nacional,
do dia 3 a 6 de dezembro, em
Brasília.
“Neste evento, os delegados estaduais escolherão

as melhores propostas que
possam dar um novo olhar
à Convenção da ONU sobre
os direitos da pessoa com
deficiência, apontando novas
perspectivas e desafios”, explicou o presidente do conselho municipal, Carlos Alberto Gonzaga.
Divulgação

Da esquerda para a direita: Andrea Gonzaga, Carlos Alberto (Pindamonhangaba), Wanderley (presidente do Conselho Estadual de São Paulo) e Ricardo (conselheiro nacional)

A palestrante, psicopedagoga Elaine
Gomes dos Prazeres

Professores participam
de formação em
Aprendizagem Sistêmica
Preocupada com a qualidade da educação na Rede
Pública, a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Educação e
Cultura, tem investido mensalmente na capacitação de
seus professores. Uma das
iniciativas da Prefeitura é o
programa de formação de
educadores em Aprendizagem Sistêmica.
O programa beneficia
professores de quatro escolas municipais e está presente nas escolas do município
desde 2010.
Os encontros do segundo
semestre começaram esta semana e estão acontecendo na
sede da Secretaria de Educação. A estrutura do programa
tem como objetivo continuar
capacitando os professores a
utilizarem a Aprendizagem Sistêmica junto aos seus alunos.
“Hoje temos cinco turmas
de formação de educadores
em Aprendizagem Sistêmica,
com aproximadamente 100
professores. É um avanço

muito grande para Pindamonhangaba, visto que no ano
passado tínhamos apenas
uma turma com 25. Ou seja,
aumentamos em 300% o nosso quadro de participantes na
formação”, ressalta o coordenador do Programa Aprendizagem Sistêmica da Planeta
Educação, Adreiton Ferreira.
Segundo Ferreira, os professores já estão aplicando as
estruturas e aprendizado em
sala de aula e estão satisfeitos
com a realização da formação.
“O curso é muito prático e
realmente conseguimos usar as
estruturas em sala de aula. Veio
acrescentar minha prática pedagógica”, disse a professora Elaine Prolungatti, da escola municipal Dr. Ângelo Paz da Silva.
“A metodologia realmente tem trazido muitos benefícios em sala de aula. Os
meus alunos, agora, elogiam
uns aos outros, coisa que não
acontecia antes”, frisou a
professora Patricia Bleck, da
escola municipal Prof. Manoel Cesar Ribeiro.

Aprendizagem Sistêmica
A Aprendizagem Sistêmica é uma metodologia que
tem como principal objetivo proporcionar aos alunos
maior aprendizado dos conteúdos acadêmicos, por meio
da aquisição de habilidades socioemocionais, transformando o ambiente escolar num espaço de cooperação.
Através das atividades desenvolvidas na sala de aula,
com foco na interação estruturada, o programa possibilita a melhoria do desempenho escolar de todos os alunos.
Sua metodologia oferece experiências para o desenvolvimento social, psicológico e cognitivo dos estudantes.
O Programa de Aprendizagem Sistêmica em Pindamonhangaba é uma iniciativa da Secretaria de Educação
em parceria com a empresa Planeta Educação, especializada no desenvolvimento e implantação de soluções
educacionais.

PLENOMED Sistema de Benefícios
INFORMA :
Cuidados para evitar a micose

- Secar-se muito bem após o banho, principalmente as
dobras como axilas, virilhas e entre os dedos dos pés.
- Evitar ficar muito tempo com roupas molhadas.
- Evitar usar objetos pessoais de outras pessoas.
- Evitar mexer com terra sem usar luvas.
- Ficar atenta aos materiais utilizados na manicure. Todos
devem estar esterilizados
- Evitar o uso de calçados fechados ao máximo.
- Evitar roupas muito justas. Para prevenir, prefira tecidos
leves como o algodão.
FALE CONOSCO - 3642-5673
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Só Amigos’ fatura Salonão Sub 20
‘O Salonão Sub 20 conheceu o time campeão da atual
temporada nessa quarta-feira
(1º/8), num jogo eletrizante
entre as equipes “Só Amigos”
e “Mantiqueira”, no ginásio
do Alto Tabaú.
Com o placar de 3 a 3 no
tempo normal, o “Só Amigos” fez o gol do título na
prorrogação e garantiu a taça.
Na decisão do 3º lugar, o

“Mombaça” venceu os “Românticos” por 3 a 2.
Com o fim da competição,
Luiz Guilherme, da equipe
do Mantiqueira e Marcão, do
“Só Amigos”, ficaram empatados como artilheiros, ambos com 17 gols marcados.
O time do “Só Amigos”
ainda faturou mais uma, foi a
defesa menos vazada, com 13
gols sofridos.

Lance da partida que aconteceu no ginásio do Alto Tabaú, na noite da quarta-feira (1º/8). Na foto à
esquerda, o capitão campeão, recebe o troféu das mãos do Pintado, presidente da Liga. Abaixo, a equipe do
Só Amigos, campeã da versão 2012 do Salonão sub 20

Professores recebem
treinamento do
Ministério do Esporte
Os 12 profissionais do
Programa Segundo Tempo,
do Governo Federal, com a
Prefeitura de Pindamonhangaba, receberam um treinamento específico do Ministério do Esporte nos últimos
dias de julho. Criado para
beneficiar crianças de 7 a 17
anos no esporte, o programa
foi implantado com a visita
do órgão Federal na cidade
por dois dias, para coordenar
os esquemas metodológicos
e funcionais das atividades
realizadas.
O ‘Segundo Tempo’ está
sendo desenvolvido no centro esportivo do bairro Cidade Nova, com a participação
dos alunos em três modalidades diferentes, divididas
em 6 horas semanais. Os
participantes recebem lanche
e uniforme.

A natação é a única modalidade obrigatória, as outras
duas podem ser escolhidas
entre capoeira, futebol, tênis

Malha de Pinda conquista
vitória no Paulista

de mesa e xadrez. Os interessados podem procurar a secretaria do centro esportivo
do bairro Cidade Nova.
Divulgação

Um dia após conquistar a
medalha de bronze nos Jogos
Regionais, o time de malha
da Água Preta/VWM Transportes viajou para São Paulo, onde enfrentou a equipe
de Santos, pelo campeonato
paulista precisando da vitória
para não ser eliminado.
Com a obrigação de vencer, entrou no jogo determinado a vencer e conseguiu a
vitória em cima do rival, que
na primeira partida havia der-

rotado o time pindense pelo
elástico placar de 200 x 122.
O time da Água Preta,
mesmo perdendo a primeira
partida, mostrou a força da
cidade na modalidade e derrotou Santos em um jogo
memorável. Do primeiro
ao último lance da partida, Pinda esteve à frente
do placar, fechando o jogo
em 194 x 158. “Uma vitória
simplesmente inesquecível,
espetacular, um jogo em

que vi a vontade, a força,
a raça dos atletas, conseguindo o que parecia quase
impossível: sair do último
lugar do grupo, e quase se
classificar em primeiro”,
comemorou o atleta e presidente da Liga de Pinda, Lucas Ouverney.
Para avançar às fases finais do paulista, o Água Preta precisa apenas vencer em
casa, domingo (5), o time da
cidade de Avaré.

Liga de Futsal convida o comércio de
Pinda para competição

Os profissionais do Programa Segundo Tempo,
do Governo Federal, que receberam treinamento
no Ministério do Esporte

Estão abertas as inscrições para a 4ª Copa de
Futsal do Comércio Livre
de Pindamonhangaba. Os
proprietários de estabelecimentos comerciais na cidade, que se interessarem
em inscrever sua equipe,

devem se dirigir ao prédio da Liga de Futsal Pindamonhangabense, na rua
Capitão José Martiniano
Vieira Ferraz, 167 (ao lado
do Mercado Municipal). Os
jogadores não precisam trabalhar no comércio. Existe

uma taxa de inscrição por
equipe.
Nessa quinta-feira (2),
foi realizada a primeira reunião dos dirigentes da Liga,
com alguns dos inscritos na
competição. Outras serão
marcadas em novas datas.
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Ciclismo de Pindamonhangaba disputa
a 74ª edição da Volta de Portugal
Luis Claudio Antunes/PortalR3

A equipe de ciclismo de
Pindamonhangaba terá mais
um desaﬁo internacional pela
frente. Entre os dias 15 e 26 de
agosto, a equipe participará da
74ª edição da Volta Ciclística
de Portugal, considerada uma
das maiores competições de
ciclismo do mundo.
Desde o início de 2012, a
equipe Funvic Pindamonhangaba Marcondes César/Gelog/Feijão Tarumã participou
de competições no México,
Guatemala, Argentina e Uruguai. “Este é mais um grande
desaﬁo para a nossa equipe,
que este ano fez boas participações internacionais, e este
com certeza, será o maior
deles”, frisou o técnico da
equipe de Pindamonhangaba,
Benedito Tadeu “Kid”.
Os atletas escalados pelo
técnico Kid para defender Pindamonhangaba e o Brasil na
competição são: Magno Nazaret; Gregolry Panizo; Tiago
Fiorilli; Roberto Pinheiro; Hector Figueira; Otávio Bulgarelli
e Pedro Nicácio.
“Estamos levando um
grupo muito competitivo e,
mesmo sabendo que lá o nível será muito alto, vamos

em busca de bons resultados
para o ciclismo brasileiro”,
ﬁnalizou o técnico Kid.
Dentre os atletas de Pindamonhangaba que estarão em
Portugal, o destaque é para
Magno Nazaret e Gregolry
Panizo, representantes da cidade na equipe brasileira de
ciclismo nas Olimpíadas de
Londres e para Otávio Bulgarelli, atual campeão brasileiro
de estrada.
Competição
A 74ª edição da Volta Ciclística de Portugal terá seu
início no dia 15 de agosto,
com um contrarrelógio individual (prólogo) de 2 km. Do
dia 16 até o dia 21, os ciclistas irão percorrer seis etapas
com percurso aproximado de
200 km cada.
O dia 22 será de descanso. Nos dias 23 e 24, os ciclistas disputam mais duas
etapas de estrada e, no dia 24,
será a vez de mais um contrarrelógio individual, desta
vez de 32,6 km. A competição encerra-se no dia 26 de
agosto, com a última etapa de
149,5 km, tendo sua chegada
em Lisboa, depois de mais de
1600 km de prova.

Pinda oferece escolinhas
gratuitas de judô
Com a ascensão do
judô brasileiro nas Olimpíadas de Londres e com a
participação do judoca de
Pindamonhangaba, David
Moura, na Terra da Rainha,
a escolinha de esportes de
judô, realizada pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura
de Pindamonhangaba está
com vagas abertas na modalidade.
As turmas são para
crianças de 7 a 12 anos, e as
aulas são gratuitas. As escolinhas de judô funcionam
nos ginásios esportivos
‘Luiz Caloi’ (centro), ‘Pai
João’ (Vila São Benedito) e
‘Zito’ (Moreira César).
As crianças interessadas devem comparecer aos
locais das aulas, levando
RG e foto para fazer a matrícula. Os professores são

Celso Manzano, João Paulo
e André Viezzi.
Criado no Japão, no século 19, o judô tem história
no Brasil, principalmente
com o atual judoca Tiago Camilo, medalhista nas
Olimpíadas de 2000 e em
2008. Em Pindamonhangaba, a modalidade rende bons
frutos ao município com medalhas em competições.
Em maio deste ano, o
judoca David Moura foi
para Miami representar o
Brasil na Copa do Mundo
e conquistou medalha de
ouro por lá. “É uma modalidade que cresce bastante,
principalmente em Pinda,
onde temos muitos atletas
excelentes que representam
o Estado e o país”, comentou Priscila Matheus, gestora de Esportes de Pindamonhangaba.

Conﬁra os locais de
treinamento e os horários
‘Luiz Caloi’ – segunda e quarta-feira, às 7h30; quarta
e sexta-feira, às 14 e às 18 horas;
‘Pai João’ - terça e quinta-feira, às 7h30;
‘Zito’ - terça e quinta-feira, às 18 horas.

A equipe de
ciclismo de
Pindamonhangaba
realiza ótima
temporada e estará
em Portugal para
disputar mais uma
prova

Vôlei de Pinda no Paulista
A equipe de voleibol masculina de Pindamonhangaba,
Funvic/Midia Fone estreará
no campeonato Paulista, na
quarta-feira (8), às 20 horas,
contra o time de Campinas,
no ginásio de esportes “Juca
Moreira”. É a primeira vez
que a equipe de Pinda disputa
o Paulista na divisão especial.
“Estamos nos preparando
muito para participar dessa
competição e vamos nos esforçar para ﬁcar com uma
boa classiﬁcação, pois sabemos da qualidade técnica das
equipes adversárias”, analisou o supervisor técnico da
equipe, Ricardo Navajas.
Após a estreia, o jogo seguinte será contra a equipe do
Sesi/SP, no dia 11 de agosto,

na Vila Leopoldina, em São
Paulo.
Escalação
A equipe de Pinda é formada pelos seguintes atletas: Fabiano de Mendonça
Bittar, Alexsandro Garcia
Vicente, José Ricardo da
Silva Andrade Filho, Luis
Fernando Joventino Venceslau, Alexsandro Dyego Oliveira do Nascimento, Allan
Verissimo da Silva Araújo,
Rodrigo de Ângelo Freitas
(capitão), Diego Aparecido
dos Santos, Bruno Henrique
Alves, Felipe José da Silveira Grah, Pedro Henrique
Santos Duarte, Sergio Luiz
Felix Junior, Deivid Junior
Costa e Renato Marques de
Oliveira.

Comissão técnica
A comissão técnica é
formada pelo técnico João
Marcondes; auxiliar técnico Jaildo Santana; assistente

técnico Euclydes Silveiro; ﬁsioterapeuta Glauber Vieira;
estatístico Rafael Oliveira, e
supervisor técnico Ricardo
Navajas.
Arquivo TN

A equipe de vôlei masculina
de Pinda estreia em casa
contra o time de Campinas

Paixão por Esporte
Talita Leite

www.talitaleitte.blogspot.com

Ciclistas de Pinda encerram participação nos Jogos Olímpicos
Três ciclistas de Pindamonhangaba integraram a Seleção
Brasileira de Ciclismo na disputa dos Jogos Olímpicos de 2012.
Os atletas Gregolry Panizo, Magno Prado e Fernanda Souza,
acostumados a defender a Princesa do Norte em diversas
competições nacionais e internacionais, dessa vez cumpriram
uma missão ainda mais honrosa: vestir a camisa verde e
amarela para representar o Brasil.
Gregolry e Fernanda disputaram o ciclismo de estrada,
realizado no último ﬁnal de semana, enquanto que Magno
Prado, além dessa prova, também defendeu a pátria na
categoria contra-relógio, desenvolvida na quarta-feira (1º/8).
O primeiro dia de competições para os ciclistas de
Pindamonhangaba na capital da Inglaterra foi marcado
por diversos imprevistos. Gregolry Panizo e Magno Prado
concluíram a prova de 250 km do ciclismo de estrada abaixo
dos 105 perímetros, enquanto que no feminino, Fernanda
Silva foi prejudicada ao sofrer algumas quedas durante o
desenvolvimento da corrida de 140 km.
Ao lado de sua colega Janildes Fernandes Silva, Fernanda se
envolveu em um acidente logo no início da disputa, mas a
dupla foi guerreira e fez o máximo possível para concluir a
prova. O desempenho das meninas foi elogiado pela torcida
brasileira, que reconheceu o esforço empregado para superar
as quedas. Concluídas as competições no ciclismo de estrada,
Magno Prado voltou para a pista, dessa vez na disputa do
contrarrelógio.
Ao lado dos maiores nomes do ciclismo mundial, o atleta
de Pindamonhangaba concluiu o percurso de 44 KM em
55m50s77, classiﬁcando-se na vigésima sexta posição.
Vale ressaltar que a presença do mecânico Eduardo Oliveira
e de três ciclistas do Team Funvic entre os seis atletas
convocados pela CBC - Confederação Brasileira de Ciclismo
para as Olimpíadas de Londres, salienta a força da Princesa do
Norte nesse esporte.
Encerrada a participação nos Jogos Olímpicos, o ciclismo de
Pindamonhangaba já tem outro objetivo traçado: a disputa
74ª Volta Ciclística de Portugal.

Divulgação/CBC

Fernanda Silva representou o Brasil em Londres
Divulgação/CBC

Gregolry e Magno integraram a Seleção Brasileira

Tribuna do Norte
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As obras de montagens das estruturas que irão suportar a nova cobertura começarão em breve

Obras da cobertura da ‘Praça da
Liberdade’ entram em nova etapa
As obras da cobertura da
‘Praça da Liberdade’ seguem
para uma nova etapa nesta
semana. Após a remoção da
antiga cobertura e de ter sido
feita a parte de fundação,
será iniciada a montagem
dos pilares para a colocação
da estrutura metálica que irá

compor a nova cobertura do
local.
De acordo com o secretário de Obras e Serviços, eng.
Ricardo Amadei, parte dessa
nova estrutura deve chegar
ainda nesta semana. “Parte
do material da estrutura metálica da cobertura irá che-

gar nesta semana, e assim
poderemos dar continuidade
à obra fazendo a montagem
dos pilares”, disse.
A área a ser coberta é de
aproximadamente 1.700m².
Para a nova cobertura, serão
utilizadas telhas termo acústicas e haverá brizes (conten-

ções laterais de sol e chuva).
A estrutura vai ser metálica
tubular, todo o piso será trocado e rampas de acessibilidade serão readaptadas, além
de outras melhorias que serão feitas no local.
O projeto foi desenvolvido pela equipe da Secre-

taria de Planejamento da
Prefeitura. A obra, iniciada
em maio, deve ser finalizada no segundo semestre
deste ano.
O prefeito, João Ribeiro, pontuou que a nova cobertura da Praça da Liberdade é muito importante

para os feirantes e para todas as pessoas que passam
pela feira habitualmente.
“A Prefeitura está buscando fazer o melhor possível
para atender estes profissionais e também os munícipes”, afirmou.

Piscina do
Araretama
recebe
muro

Akim/Agoravale
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O local serve de lazer para as famílias e de palco para eventos

O muro traz mais tranquilidade aos usuários

Os moradores do bairro Araretama poderão ter
mais segurança e privacidade ao utilizarem a piscina do bairro, localizada ao
lado do ginásio esportivo
“Ritoca”.
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Obras e Serviços,
fez um muro de fechamento
de toda a área da piscina, que
antes tinha apenas um alambrado. “Com esse muro, os

usuários da piscina se sentirão mais confortáveis para
fazer as atividades aquáticas”, disse o secretário de
Obras, eng. Ricardo Amadei.
A obra teve um investimento
de R$ 30 mil.
A piscina construída no
bairro é semiolímpica e funciona em três períodos. No
local são oferecidas atividades para crianças, adolescentes e adultos, e hidroginástica
para adultos.

Prefeitura revitaliza
praça Cícero Prado
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Obras e Serviços, iniciou nesta semana os
serviços para a revitalização da praça Cícero Prado,
localizada na Vila São Benedito, Distrito de Moreira
César.

Esta obra era um pedido
da população que a Prefeitura está atendendo. Segundo
o secretário de Obras, eng.
Ricardo Amadei, a praça terá novos pisos, serão feitos
bancos novos, receberá trabalhos de paisagismo, colocação de novas luminárias,

dentre outros serviços para
que a praça tenha um visual moderno e que seja agradável para os moradores realizarem suas atividades de
lazer.
Ainda de acordo com o
secretário, a obra de revitalização da praça está or-

çada em R$ 77 mil e deve
ser concluída em novembro deste ano.
A praça, além de ser utilizada pelos moradores da região, também costuma ser
palco de diversas atrações
culturais e de entretenimento
para a população.
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Nova UBS contará com equipe do PSF - Programa Saúde da Família

Vila Verde terá, em breve,
Unidade Básica de Saúde
Os moradores da Vila Verde, em breve, receberão a nova Unidade Básica de Saúde.
A obra está sendo realizada
pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Obras e Serviços.
De acordo com o secretário eng. Ricardo Amadei,
o investimento é de R$ 670
mil, e já foram erguidas as

estruturas e colocadas as lajes. “Faltam agora o acabamento, a cobertura e demais
serviços de finalização da
obra”, disse.
A UBS é um pedido da
população que a Prefeitura
está atendendo e deve beneficiar a todos do bairro e
região. A unidade está sendo construída na avenida

Professor Felix Adib Miguel, s/n°, ao lado do campo de futebol do bairro, e
deve ser entregue à população em outubro.
Pindamonhangaba hoje
possui 19 unidades do PSF Programa Saúde da Família,
com 21 equipes. Esta UBS é
a primeira do bairro e conta
uma equipe do PSF.

Estradas municipais
recebem manutenção
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Serviços
Municipais, está realizando
a manutenção nas estradas
municipais Amador Bueno
da Veiga e Dr. José Gomes
Vieira.
De acordo com o diretor do Departamento, Sérgio
Guimarães, está sendo feito
o liberamento do piso, tapa

buraco, saída d’água, apedregulhamento em alguns
pontos principais e demais
serviços de manutenção de
rotina. Os trabalhos começaram nessa quinta-feira (2).
A equipe do Departamento de Serviços Municipais realiza periodicamente
serviços de manutenção de
diversas estradas rurais do
município para manter a se-

gurança e melhorar o trânsito de veículos e pessoas
nestes locais. “Com o tempo, essas estradas precisam
receber manutenção e, com
a variação do clima, como
as chuvas, também acabam
modificando estas estradas,
então realizamos este serviço para que o trânsito nesses
locais não seja prejudicado”,
explicou o diretor.

Coleta seletiva passará
por diversos bairros neste
final de semana
A coleta seletiva é um dos
serviços oferecidos pela Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio do Departamento
de Serviços Municipais, que
tem o objetivo de amenizar a
degradação do meio ambiente recolhendo diversos materiais recicláveis.
O caminhão da coleta seletiva percorre vários bairros
do município recolhendo todo
o tipo de lixo reciclável, como

plástico, alumínio, papel, vidro e ferro. Somando um total
de 40 toneladas mensais de
resíduos que seriam despejados em aterros sanitários.
Além de ajudar o meio
ambiente, a coleta seletiva também gera emprego e
renda para os associados das
cooperativas Recicla Vida e
Moreira César Recicla, que
administram e vendem os
materiais recolhidos.

Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura de Pindamonhangaba está iniciando, neste mês, o serviço de podas de
árvores no Distrito de Moreira César. Assim como ocorre
com os bairros da região central, a iniciativa também é da
Secretaria de Governo, neste
caso, em parceria com a Subprefeitura de Moreira César.
Para atender às necessidades de podas de árvores
no distrito, foi realizada a
contratação de uma nova empresa para atender especificamente os processos pendentes e as novas solicitações da
população de Moreira César
e região. Os moradores que
quiserem fazer pedidos de
podas devem entrar com solicitação de processo na Subprefeitura. Serão atendidas
somente as solicitações via
processos, após laudos autorizativos, que continuarão
sendo emitidos pelo Departamento de Meio Ambiente,
conforme acontece com os
processos referentes à área
central do município.

Os serviços de podas de
árvores terão início em Moreira César na próxima semana. Entre segunda-feira (6)
e quinta-feira (9), a equipe
estará na Vila São João e a
Vila São Benedito. Na semana seguinte, entre 13 e 16 de
agosto, continua a Vila São
Benedito, atendendo também
a Vila São José. Na sequência, a equipe vai para o Pasin.
Confira a programação nesta
página.
Todos os pedidos referentes às podas de árvores e
supressão são analisados e a
árvore é vistoriada, antes das
solicitações serem atendidas
pela Prefeitura. Os serviços
seguem o cronograma, sendo
prioridade os casos que envolvam riscos.
Importante destacar que a
Prefeitura atende apenas aos
casos de árvores localizadas
em vias públicas e não dentro
de imóveis particulares.
Região Central
O calendário de podas de
árvores foi criado neste ano

Cronograma Poda de Árvores – 2012
Distrito de Moreira César
Ordem

Semana

Bairro

1ª

6/8/12 a 9/8/12

Vila São João / Vila São Benedito

2ª

13/8/12 a 16/8/12

Vila São Benedito / Vila São José

3ª

20/8/12 a 23/8/12

Pasin

4ª

27/8/12 a 30/8/12

Pasin / Mantiqueira

5ª

3/9/12 a 6/9/12

Mantiqueira / Taipas

6ª

10/9/12 a 13/9/12

Jardim Carlota / Terra dos Ipês I

7ª

17/9/12 a 20/9/12

Terra dos Ipês I / Terra dos Ipês II

8ª

24/9/12 a 27/9/12

CDHU / Liberdade

9ª

1/10/12 a 4/10/12

Vale das Acácias

10ª

8/10/12 a 11/10/12

11ª

15/10/12 a 18/10/12

12ª

22/10/12 a 25/10/12

Moreira Cesar

13ª

29/10/12 a 1/11/12

Moreira Cesar / João
Tamborindeguy

14ª

5/11/12 a 8/11/12

Padre Rodolfo

15ª

12/11/12 a 15/11/12

Marieta Azeredo

16ª

19/11/12 a 22/11/12

Marieta Azeredo / Vale do Sol /
Atanázio

17ª

26/11/12 a 29/11/12

Feital

18ª

3/12/12 a 6/12/12

Vista Alegre / Jardim Regina

Vale das Acácias / Laerte
Assumpção
Karina / Ramos / Paulino de Jesus /
Moreira Cesar

Akim/Agoravale

A coleta seletiva segue
uma programação e passa
periodicamente pelos bairros. Para esta sexta-feira e sábado, moradores de diversos
bairros da cidade devem ficar
atentos e separar o lixo para
que o caminhão da coleta seletiva faça o recolhimento do
lixo reciclável.
A programação completa
está no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.

Confira a programação:
Sexta-feira (3)
Vila São Paulo, Vila Suiça, Yassuda, Morumbi, Vila São José, Vila São Benedito,
Mantiqueira, Pasin, Laerte Assunção, Padre Rodolfo, Ipê I, Ipê II, Carangola, Moreira César
  
Sábado (4)
Araretama, Cidade Jardim, Alto do Cardoso, Maria Áurea, Bela Vista, Vila Verde,
São Benedito, Lago Azul

na região central de Pindamonhangaba, para atender a
demanda normal do Departamento de Meio Ambiente,
que pertence à Secretaria de
Governo, e as solicitações de
munícipes.
Até o final desta semana, a equipe está atendendo aos processos referentes
ao residencial Campo Belo,
residencial Jardim Aurora,
loteamento Parque Central,
loteamento Chácara Galega,
loteamento Eduardo da Silva Neto, loteamento Jardim
Rezende, residencial Jardim
Campos Maria, loteamento
Renato Teixeira e loteamento
Manoel Caetano Teixeira.
Na próxima semana, de 6
a 10 de agosto, a equipe estará no loteamento Parque do
Ipê, loteamento Vila Bourghese, loteamento Parque
São Benedito e loteamento
Parque São Domingos.
A programação completa
do serviço de podas pode ser
consultada no site oficial da
Prefeitura, o www.pindamonhangaba.sp.gov.br

Empresa foi contratada para realizar o serviço
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COMUNICADO
O presidente da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
PINDAMONHANGABA comunica que, os candidatos aos cargos de diretoria deverão
formar as chapas e inscrevê-las na secretaria da associação no período de 01 a 31
de agosto de 2012, das 08 às 18 horas, sito a rua Mal. Deodoro da Fonseca, nº 43,
Centro. As chapas conterão obrigatoriamente nomes para todos os cargos.

O RECADO DA TROVA
Nos festejos que a UBT São Paulo promoveu, nos dias 21
e 22 de julho de 2012, entre inúmeros reencontros festivos,
com grande alegria dividi a mesa do jantar com a renomada
Marina Bruna, laureadíssima trovadora (além de grande cantora), que acaba de sair de uma delicada situação envolvendo sua saúde, e que ainda se recupera.
Entre suas belas composições, uma, especialmente,
sempre me vem à memória. É daquelas trovas que marcam,
pois abordam de forma muito feliz uma situação aparentemente simples mas que só o poeta consegue focar determinado ângulo. Fala sobre o menino de rua:
(OBS: essa trova foi premiada no concurso de Pindamonhangaba em 2002, tema “Lembrança”, sendo, inexplicavelmente, apenas a 14ª mais votada, entre as quinze que se
classificaram, e só premiando graças à nota DEZ que lhe dei)

•
•
•
•
•
•

Que tal um chá antes de dormir?

Presidente;
Vice-Presidente;
1º Tesoureiro;
2º Tesoureiro;
1º Secretário;
2º Secretário.

As chapas serão compostas por 03 associados com mais de 03 anos ininterruptos de
filiação e 03 associados com mais de 10 anos ininterruptos de filiação.
Os candidatos aos cargos de diretoria deverão estar quites com suas finanças junto
à associação.
Pindamonhangaba, 31 de julho de 2012.
LUIZ CARLOS CARDOSO
Presidente da ASPMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

A ciranda traz lembranças
que a saudade perpetua,
de um tempo em que nós, crianças,
éramos todas de rua...
Esta leitura me transporta ao final dos anos cinquenta e
início dos anos sessenta. Lembro-me que todas as noites as
ruas do meu bairro eram uma algazarra só. Brincadeiras de
“polícia e ladrão”, “queimada” e outras alegres disputas. Não
podia haver coisa melhor!
Hoje o filme é outro: a “geração internet” se impôs de forma esmagadora e, mesmo que assim não fosse, as ruas já
não abrigam a tranquilidade de outros tempos, o que acaba
confinando os próprios adultos.
Conheço dezenas e dezenas de trovas e poemas em geral, além de crônicas, que falam sobre o “menino de rua”. E
o foco é sempre o mesmo: órfãos, abandonados, mendigos,
“trombadinhas”, cheiradores de cola, minitraficantes, etc. O
quadro é pintado de forma sombria, para ter perfil de realidade.
De repente surge a autora, Marina Bruna e, com sua
inspirada e oportuna colocação, descortina à minha frente
um passado do qual eu já quase não me recordava. “Nós,
crianças, éramos todas de rua”! E foi justamente aquele encantamento, aquele permanente contato com estrelas, luares
e brisa, aquelas expressões suadas e felizes que aguçaram
a sensibilidade de tantos remanescentes de tão privilegiada
época. Ali nasceram poetas, pintores, artistas em geral. O
cenário era propício.
Confesso que me emociono fortemente diante destes
versos pois, no fundo, nós sempre fomos e sempre seremos
“meninos de rua”! Graças a Deus!
Muito obrigado, Marina Bruna!
Divulgação

Marina Bruna

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

Foro do Interior. Cível e Comercial. Pindamonhangaba/SP. 2ª Vara Cível. EDITAIS DE CITAÇÃO
E INTIMAÇÃO. EDITAL DE CITAÇÃO do ESPÓLIO DE ELYDIA VIANA SAAR, por sua inventariante, EDIR SAAR E SAAR; MARIA DA GLORIA RIBEIRO VIANA; MANOELINA VIANNA CANDIDO; APARECIDA RIBEIRO VIANNA; MANOEL RIBEIRO VIANNA; MARIA ROZELI RIBEIRO
DE SOUZA SILVA e dos réus em local incerto e não sabido, proc. 1407/97, prazo de 20 dias.
A Dra. CLÁUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível
da Comarca de Pindamonhangaba/SP, na forma da Lei, etc... FAZ SABER aos supracitados
que, JOSÉ FURLANI e ABEL CORREA GUIMARAES FILHO, lhes ajuizou uma ação ORDINÁRIA PARA RESCISÃO DE CONTRATO, DEVOLUÇÃO DE PREÇO C.C. PERDAS, visando a
rescisão de contrato e devolução do preço pago, referente a um terreno que faz frente para a
Avenida Dr. Francisco Lessa Júnior, com área de 1.760,00m2, extraída de uma área maior de
2.346,70m2, a qual foi adquirida dos réus pelo 1º autor, por Escritura de Compra e Venda em
13/02/1986, ficando acordado o valor de CR$ 20.000.000,00, cujos pagamentos aconteceriam
em janeiro, fevereiro e março de 1.986. Em fevereiro de 1.986 seria celebrada a Escritura de
Compra e Venda após os vendedores, ora réus, promoverem a retificação do registro do imóvel,
possibilitando o seu desmembramento. Ocorre que os réus não cumpriram com o acordado,
mesmo após ter sido efetuado o pagamento integral do valor e ter sido levado ao Juízo Informal
de Conciliação em maio de 1.992 pelo 1º autor, onde os réus reconheceram a venda feita e alegaram que a área do terreno seria de 785,81m2 e não de 1.760,00m2 e anteriormente alegaram
que seria de 586,75m2. Diante do exposto, requerem a rescisão do contrato, com a conseqüente
devolução do preço, atualizado e acrescido das perdas decorrentes de seu descumprimento.
E, para que chegue ao conhecimento dos supracitados e ninguém possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital, com o prazo de 20 dias, sendo o prazo para contestação de 15
dias, sob pena de confissão e revelia. O presente edital será publicado e afixado na forma da
Lei. Pindamonhangaba, 30 de março de 2012. CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito.

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

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso na área;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

No ultimo programa Espaço Aberto, na Rádio Princesa, do dia
01 de agosto de 2012, um ouvinte me perguntou sobre o chá e seus
benefícios. Na ocasião, não pudemos abranger muito o assunto.
Mas agora posso! Por isso, vamos falar um pouco mais sobre
essa questão: Bem, o chá é tradicionalmente usado, nos seus países
de origem, como uma bebida benéfica à saúde em vários aspectos.
Recentemente, cientistas têm-se dedicado aos estudos dos efeitos do chá sobre o organismo, bem como conhecer melhor as substâncias que promovem esses efeitos.
Cada chá tem seus benefícios: Alguns são diuréticos, outros relaxam, outros auxiliam no tratamento de doenças,... são muitos os
benefícios que podemos citar.
Contudo, não podemos esquecer de que é necessário fazer
“bom uso” deste recurso. Não é incomum que pessoas apresentem
complicações quando decidem seguir a sabedoria popular e suspender a medicação prescrita pelo médico, adotando apenas o chá como
tratamento.
Sabemos que é fundamental hidratar nosso corpo. Uma adequada hidratação auxilia no funcionamento intestinal, na produção de
enzimas digestivas, no equilíbrio hídrico de todas as células, inclusive diminuindo inchaços. Tomando chás, além de conseguirmos os
efeitos de hidratação, podemos potencializar os benefícios com as
propriedades específicas de cada planta e, ainda, ajudar o metabolismo no processo de desintoxicação.
Por isso, procure se informar sobre os benefícios e também os
efeitos do chá que mais gosta de tomar.

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Dia 08/08/2012 às 14:00 horas

JARI DA 122ª CIRETRAN DE PINDAMONHANGABA
RECURSOS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS E JULGADOS

MECÂNICO HIDRÁULICO

Nº PROC.		

1º EFRAIM DOMINGOS DE OLIVEIRA
RUA PEDRO NOGUEIRA DE SÁ, 330 - ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-010
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PA 181-8/2012

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Pindamonhangaba
Rua Alcides Ramos Nogueira, 780 – Real Ville – Bº Socorro – tel. 3643-2784
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 30 (TRINTA) DIAS.
Processo nº 445.01.2006.000889-5/000000-000
Ordem nº 180/2006
O(A) Doutor(a) CLÁUDIA APARECIDA DE ARAÚJO, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª
Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma
da lei, etc.
FAZ SABER aos titulares do domínio MARIA ANGELINA DO BONSUCESSO, JOAQUIM RAMOS DA SILVA, MARIA ROSA RAMOS NOGUEIRA e s/m JOSÉ TRIUNFO
MOREIRA FILHO, ANA MARIA GARCIA DOS REIS e s/m ERNESTO GARCIA DOS
SANTOS REIS, JOÃO CARLOS RAMOS, ANTONIO RAMOS DA SILVA, AFONSO
RAMOS DA SILVA, JOSÉ RAMOS DA SILVA e de BENEDITA RAMOS TEIXEIRA e
s/m HONORATO GONÇALVES TEIXEIRA e aos terceiros interessados e não sabidos, que foi proposta a Ação de USUCAPIÃO requerida por MARIA ONIRA DOS
SANTOS e GONÇALO DOS SANTOS, constando da inicial que os autores possuem,
ininterruptamente e sem oposição, desde janeiro de 1978, a posse do imóvel situado
nesta Cidade, na Rua Expedicionário Francisco Gonçalves, nº 127 - Moreira Cesar,
encerrando uma área de 299,58m2 (duzentos e noventa e nove metros quadrados e
cinqüenta e oito centímetros) - utilizando-o para sua moradia e de sua família. Mister
se faz consignar que os Autores não são proprietários de outro imóvel urbano ou
rural, consoante faz. Da descrição do imóvel – propriedade localizada na Rua Expedicionário Francisco Gonçalves, Lote 08 da Quadra A do Loteamento Ramos, Distrito
de Moreira César, Pindamonhangaba, à qual inicia no Ponto “.4” distante 112,60m
ela Rua José Teberga e 58,98m da Rua José Alves de Oliveira deste pomo .segue o
rumo de 03º45’’20”NE com ângulo interno de 71º44’34” por uma distância de 28,66m,
confrontando com o prédio de nº 117 da Rua Expedicionário Francisco Gonçalves de
propriedade de Agnaldo Lemes até encontrar o Ponto “B”, deste ponto segue rumo
59º47’21” SE com ângulo interno de 63° 32’41 “por ima distância de 14, 10m, confrontando com a propriedade de Manoel de Jesus, até encontrar o Ponto “C”, deste
ponto segue rumo de 02º26’21”SW com ângulo interno de 87º01’24” por uma distância de 18,08m confrontando com o prédio de nº143 da Rua Expedicionário Francisco
Gonçalves de propriedade de Maria Antonia de Jesus ‘ até encontrar o ponto “D”,
deste ponto segue rumo de 75º29’54”SW com ângulo interno de 1060 56’27” por uma
distância de 13,73m confrontando com a Rua Expedicionário Francisco Gonçalves
até encontrar o Ponto “A “, ponto este que deu inicio a esta descrição, encerrando as
área de 299.58m2 onde existem construídos os prédios de nº 27 e 129.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido foi determinada a sua CITAÇÃO
POR EDITAL COM PRAZO DE 30 DIAS. Será o presente edital, por extrato, afixado
no local de costume e publicado pela imprensa na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba/SP em 31 de julho de 2012.
Eu, _______________ (MARIANNE REIS DE ANDRADE MIRANDA), digitei e providenciei a impressão. Eu, _______________ (ANTONIO BATISTA DE SOUZA AMERICANO), Supervisor de Serviço, conferi e subscrevi.
CLÁUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
Juiz(a) de Direito

NOME		

SANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA

RESULTADO
INDEFERIDO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
339/12
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0864/12
DATA PROTOCOLO:
26/07/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000012-1-0
DATA DE VALIDADE:
26/07/2013
CNAE:
8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames
complementares
RAZÃO SOCIAL:
LABORE SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA
CNPJ/CPF:
010.109.940/0001-90
ENDEREÇO:
Rua Major José dos Santos Moreira
N°:
732
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
Vila Bourguese
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-050 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Celso Araujo de Souza
CPF:
026.029.658-98
RESP. TÉCNICO:
Celso Araujo de Souza
CPF:
026.029.658-98
CBO:
Médico do Trabalho CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 48.701
UF:SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 26/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __26_de _julho de 2012
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
340/12
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0755/12
DATA PROTOCOLO:
04/07/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000656-1-7
DATA DE VALIDADE:
25/07/2013
CNAE:
8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:
GUILHERME HENRIQUE MIRANDA AZEVEDO SOUZA
CNPJ/CPF:
348.555.688-21
ENDEREÇO:
Rua Dr. Rubião Junior
N°:
469
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12400-450 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Guilherme Henrique Miranda Azevedo Souza
C P F :
348.555.688-21
RESP. TÉCNICO:
Guilherme Henrique Miranda Azevedo Souza
C P F :
348.555.688-21
CBO:
Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO
N º INSCR.: 95988
UF: SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 25/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __25_de _julho de 2012
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
341/12
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1137/12
DATA PROTOCOLO:
03/10/2011
Nº CEVS: 353800601-863-000584-1-6
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:
PAULO ROBERTO SILVA MARCONDES CESAR
CNPJ/CPF:
033.382.428-83
ENDEREÇO:
Rua Albuquerque Lins
N°:
175
COMPLEMENTO:
Sala 04
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-030
RESP. LEGAL:
Paulo Roberto Silva Marcondes Cesar CPF:
RESP. TÉCNICO:
Paulo Roberto Silva Marcondes Cesar CPF:
CBO:
Cirurgião Dentista
CONS. PROF.: CRO
N º INSCR.:

23/07/2013

UF:
SP
033.382.428-83
033.382.428-83
19944 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 23/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __23_de _julho de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CITAÇÃO
Na qualidade de Presidente da Comissão para o Processo Administrativo Disciplinar nº. 005/2012, instaurada pela Portaria Interna nº 9.145, de 13 de junho
de 2012, publicada em 26 de junho de 2012 no Jornal Tribuna do Norte, para
apurar abandono de cargo/emprego em face do servidor José Rubens Romão,
matrícula 373400, servente de obras, tendo em vista a ocorrência de faltas injustificadas e consecutivas por mais de 30 dias, conforme relatado no Memorando
nº 720/2012 – DRH/Serviços de Procedimentos Disciplinares, Processo Externo
nº 11.495, de 05/04/2012, FAZ SABER que estão correndo os autos do referido
Processo Administrativo Disciplinar, conforme configurado o abandono de cargo/
emprego abarcado no disposto do artigo 482, alínea “i” da Consolidação das Leis
do Trabalho e nos moldes do artigo 138 da Lei 8.112/90 a ocorrência de faltas
injustificadas e consecutivas por mais de trinta dias.
Constando dos autos que o servidor encontra-se em lugar incerto e não sabido,
fica, pelo presente Edital, CITADO para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar
provas ou rol de testemunhas de seu interesse, que devem ser protocolados junto ao Departamento de Recursos Humanos, na sala da Comissão Processante,
situada na Rua Deputado Claro César, 30, Centro, Pindamonhangaba/SP, sob
pena de REVELIA.
BRUNA TERESA PEREIRA DE SOUZA
Presidente da Comissão

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
342/12
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1137/12
DATA PROTOCOLO:
03/10/2011
Nº CEVS: 353800601-863-000584-1-6
DATA DE VALIDADE:
23/07/2013
CNAE:
8630-5/04 Atividade odontológica – Equipamento de Raios X Funk s/n° de série
RAZÃO SOCIAL:
PAULO ROBERTO SILVA MARCONDES CESAR
CNPJ/CPF:
033.382.428-83
ENDEREÇO:
Rua Albuquerque Lins
N°:
175
COMPLEMENTO:
Sala 04
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-030 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Paulo Roberto Silva Marcondes Cesar CPF:
033.382.428-83
RESP. TÉCNICO:
Paulo Roberto Silva Marcondes Cesar CPF:
033.382.428-83
CBO:
Cirurgião Dentista
CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.:
19944
UF:
SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 23/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __23_de _julho de 2012
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
343/12
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL alteração de Responsável Legal
Nº PROTOCOLO:
0838/12
DATA PROTOCOLO:
20/07/2012
Nº CEVS: 353800601-202-000001-1-6
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
2029-1/00 Fabricação de outros produtos químicos orgânicos não especificados
RAZÃO SOCIAL:
AROMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF:
55.586.473/0001-04
ENDEREÇO:
Av. Albuquerque Lins
N°:
711
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
Distrito Industrial
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12412-790 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Mariano Ibanes Marques CPF:
100.132.108-15
RESP. TÉCNICO:
Kamila Iluska Geraldo de Oliveira
CPF:
288.744.698-37
CBO:
Engª Química
CONS. PROF.:
CRQ
N º INSCR.:
04355134 UF:
SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 31/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __31_de _julho de 2012
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
344/12
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0719/12
DATA PROTOCOLO:
26/06/2012
Nº CEVS: 353800601-202-000513-1-4
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
5611-2/02 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas
RAZÃO SOCIAL:
GORDINY’S BAR LTDA ME
CNPJ/CPF:
15.322.876/0001-21
ENDEREÇO:
Av. Pref. Nicanor Ramos Nogueira
N°:
1070
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
Araretama
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12423-010 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Dirley Rodrigues de Siqueira
CPF:
253.460.118-03
RESP. TÉCNICO:
CPF:
CBO:
CONS. PROF.:
N º INSCR.: UF:
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 06/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __06_de _julho de 2012
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 3 de agosto de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.422, DE 26 DE JULHO DE 2012.
Acrescenta parágrafo 2º e 3º ao art. 1º da Lei nº 5.077/2010.
(Projeto de Lei nº 94/2012, de autoria da Vereadora Geni Dias Ramos)João Antonio
Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art.1º - Constará do calendário de comemorações do Município a Semana da Mobilização Social pela Educação do Município de Pindamonhangaba.
§1º. A semana da Mobilização Social pela Educação será realizada na semana em
que incidir o dia 19 de setembro, quando se comemora o aniversário de Paulo Freire.
§2º. A Câmara Municipal realizará anualmente, Sessão Solene de abertura da semana de Mobilização Social pela Educação.
§3º. Na sessão serão agraciados com Diploma de Honra ao Mérito cinco pessoas ou
entidades municipais indicadas pelo Comitê da Mobilização Social.
Art.2º - A organização das atividades, a serem desenvolvidas durante a semana,
competirá ao comitê do Movimento da Mobilização Social pela Educação do Município de Pindamonhangaba.
Parágrafo único. Para a organização e realização das atividades da Semana o movimento contará com a contribuição dos diversos segmentos da sociedade.
Art.3º - Na semana da Mobilização Social pela Educação do Município de Pindamonhangaba serão realizadas atividades que contribuam para a melhoria da Educação,
tais como campanhas de conscientização, trabalho intersetoriais e outros.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 de julho de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Bárbara Zenita França Macedo
Secretária de Educação e Cultura
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de julho de
2012.Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.423, DE 26 DE JULHO DE 2012.
Proíbe a exploração de propaganda eleitoral em bens públicos de uso comum, especial e dominical.
(Projeto de Lei nº 93/2012, de autoria do Vereador Isael Domingues)
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art.1º - Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do Poder Público, ou
que a ele pertençam, e nos de uso comum, inclusive ruas, calçadas, praças, áreas
verdes, postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas,
ponte, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de
propaganda de qualquer natureza.
§1º. É expressamente vedada a pichação, inscrição a tinta, fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados, nos bens referidos no caput deste artigo.
§2º. Também é vedada a colocação de cavaletes, bonecos, cartazes, mesas para
distribuição de material de campanha e bandeiras, móveis ou fixos, ao longo dos
canteiros centrais e laterais, passeios, rotatórias e cruzamentos de logradouros e
vias públicas no Município de Pindamonhangaba.
Art.2º - A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no art. 1º, §§
1º e 2º, sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à multa no valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Pindamonhangaba, 26 de julho de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 4.874, DE 27 DE JULHO DE 2012.
Altera o Decreto nº 4.856, de 05 de junho de 2012 que convoca a II Conferência
Municipal de Cultura de Pindamonhangaba.
JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no
uso de suas atribuições legais,
D E C R ETA
Art. 1º. Altera o art. 1º do Decreto nº 4.856, de 05 de junho de 2012, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica convocada II Conferência Municipal de Cultura de Pindamonhangaba
para os dias 27 e 28 de outubro de 2012, a realizar-se na ETE João Gomes de Araújo, na Rua Profº José Benedito Cursino nº 75, nos seguintes horários:
Dias: 27 de outubro de 2012 – das 15h às 18h;
28 de outubro de 2012
– das 09h às 13h e das 14h às 18h.”
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto
nº 4.866, de 02 de julho de 2012.
Pindamonhangaba, 27 de julho de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Bárbara Zenita França Macedo
Secretária de Educação e Cultura
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Assuntos Jurídicos em 27 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 3.884, DE 26 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. Andréa de Fátima Louzada,
atendente, para substituir o Sr. Mauro Garakis, Coordenador de Eventos, no período de 16 de julho a 04 de agosto de 2012, durante o período em que o mesmo
encontrar-se em férias.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 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 26 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Interno nº 20804/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL N.º 3.882, DE 16 DE JULHO DE 2012.
João Antônio Salgado Ribeiro, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso
de suas atribuições legais, Resolve Alterar a Portaria Geral nº 3.839, de 18 de abril
de 2012, que constituiu a Comissão Técnica de Avaliação da Chamada Pública para
análise e julgamento dos projetos paisagísticos propostos para adoção de áreas
verdes do Município, e indicar a Sra. Juliana Vieira Pires de Andrade Monteiro, engenheira agrônoma, para compor a Comissão em substituição ao Sr. Rafael Ribeiro
Cavalcante de Souza.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 16 de julho de 2012.
João Antônio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 3.883, DE 25 DE JULHO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais e nos termos da Portaria Interna nº 8.788, de 30.09.2008,
resolve DESIGNAR a Profª Lucimara de Jesus Santos Rios, suplente do Processo
de Eleição de Gestores realizados em 2010, para substituir a Profª Denise Sannino
Marcondes, Gestora de Unidade de Educação Básica, de 29/06/2012 até 27/8/2012
em virtude da prorrogação de Licença- Gestante, e de 28/08/2012 até 06/09/2012,
em virtude do gozo de férias.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir
de 29 de junho de 2012.
Pindamonhangaba, 25 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 25 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

PORTARIA GERAL N.º 3.885, DE 26 DE JULHO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, resolve CESSAR, a pedido, a designação da Sra. Iracelis
Fátima de Moraes para exercer a função de Assessora Técnica, a partir de 1º de
agosto de 2012.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 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 26 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Interno nº 21708/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008
CONVOCAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 15/08/2012 às 14:00 horas
ATENDENTE
36º DEBORA HELENA GONÇALVES
RUA ANTONIO MARIA, 487 – CASA 55 - CENTRO
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARIA MOREIRA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS
AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 6698/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal
de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), MARIA MOREIRA, com endereço incerto e não sabido, que por
este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, processo nº 6698/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 30/11/2010, conforme petição inicial, referente a
valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade da certidão de dívida ativa 04111503023001.
Deu-se á causa o valor de R$ 1.015,48 em 18/11/10. Pelo presente edital fica o executado
(s), MARIA MOREIRA, devidamente CITADA para todos os atos e termos da ação proposta,
conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento
do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda
advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar
da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos
termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executada que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, aos 2 de agosto de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE FRANCISCO SEBASTIÃO PEREIRA COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 7208/2010 QUE
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal
de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), FRANCISCO SEBASTIÃO PEREIRA, com endereço incerto e não
sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação
de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 7208/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 02/12/2010, conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade da certidão de dívida ativa
04110708011002.Deu-se á causa o valor de R$ 869,17 em 18/11/10. Pelo presente edital fica o
executado (s), FRANCISCO SEBASTIÃO PEREIRA, devidamente CITADO para todos os atos
e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de
que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da
publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não
o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os
fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será
publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 2 de agosto de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE PAULO CESAR LEITE COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO
NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 4477/2007 QUE LHE MOVE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal
de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), PAULO CESAR LEITE, com endereço incerto e não sabido, que por
este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, processo nº 4477/2007, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 27/11/2006, conforme petição inicial, referente a
valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade da certidão de dívida ativa 0115120603300.
Deu-se á causa o valor de R$ 826,82 em 20/10/2006. Pelo presente edital fica o executado (s),
PAULO CESAR LEITE, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta,
conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento
do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda
advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar
da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos
termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, aos 2 de agosto de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE GERALDO GOMES DE ANDRADE COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 4799/2007 QUE
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal
de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), GERALDO GOMES DE ANDRADE, com endereço incerto e não
sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação
de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 4799/2007, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 28/11/2006, conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade da certidão de dívida ativa
03120605020000.Deu-se á causa o valor de R$ 1.327,75 em 27/10/2006. Pelo presente edital
fica o executado (s), GERALDO GOMES DE ANDRADE, devidamente CITADO para todos os
atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida
de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia
da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual
penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que
não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros
os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao
conhecimento do executado que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que
será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 2 de agosto de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE AGENOR FERREIRA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS
AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1697/2009 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal
de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), AGENOR FERREIRA, com endereço incerto e não sabido, que
por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1697/2009, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 11/12/2009, conforme petição inicial,
referente a valores de PARCELAMENTO IPTU, na conformidade da certidão de dívida ativa
03120605005000.Deu-se á causa o valor de R$ 3.032,37 em 30/11/2009. Pelo presente edital
fica o executado (s), AGENOR FERREIRA, devidamente CITADO para todos os atos e termos
da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo
para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de
30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo,
prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do
executado que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e
afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 2 de agosto de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCIANO MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão pintor autônomo, estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 11 de outubro de 1977, residente e
domiciliado Rua Ivanir Aparecida de Lima nº 22, Vila São Paulo, nesta cidade,
filho de JOSÉ ANTONIO MONTEIRO e DAVINA DE JESUS MONTEIRO.
ELISABETTE KELLI DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
do lar, estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 14 de julho de 1979, residente e
domiciliada Rua Ivanir Aparecida de Lima nº 22, Vila São Paulo, nesta cidade,
filha de JOSÉ HAROLDO PIO DOS SANTOS e ISABEL FÁTIMA OLIVEIRA
DOS SANTOS. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 31 de julho de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CLAUDIONOR ROBERTO DE MORAES, de nacionalidade brasileira, profissão funcionário público municipal, estado civil divorciado, de 48 anos de
idade, nascido em Itaquera - São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 10
de novembro de 1963, residente e domiciliado Avenida Dr. Francisco Lessa
Junior nº 535, Lessa, nesta cidade, filho de LUIZ DE MORAES e MARIA
FRANCISCA DA SILVA.
CLEIDE DA CRUZ LUIZ, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil divorciada, de 46 anos de idade, nascida em São Paulo, Estado de São
Paulo, no dia 20 de abril de 1966, residente e domiciliada Avenida Dr.
Francisco Lessa Junior nº 535, Lessa, nesta cidade, filha de JOB DA CRUZ
LUIZ e CLEUZA CORREA DA CRUZ LUIZ. 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, 1 de agosto de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ÉMERSON RODRIGO RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão
engenheiro de manutenção, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 5 de maio de 1984,
residente e domiciliado Rua Ignácio Cabral Moreira nº 85, Andrade, nesta
cidade, filho de JOSÉ ROBERTO RAMOS e CLEONICE APARECIDA DE
CASTRO BERNARDO RAMOS.
ALINE CINACHI, de nacionalidade brasileira, profissão gerente administrativo, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 22 de outubro de 1985, residente e
domiciliada Rua Pedro da Cruz Salgado nº 188, Crispim, nesta cidade, filha
de JORGE ELIAS CINACHI e VILMA MARIA DOS SANTOS CINACHI. 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, 2 de agosto de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
TIAGO REZENDE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
construtor civil, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 27 de novembro de 1988, residente e domiciliado Rua Pedro Angelo Foroni nº 172, Cidade Jardim, nesta
cidade, filho de DONATO DONIZETI DOS SANTOS e MARIA APARECIDA
CESAR REZENDE DOS SANTOS.
KELI DA SILVA FERNANDES, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil divorciada, de 26 anos de idade, nascida em Barra Mansa,
Estado do Rio de Janeiro, no dia 21 de janeiro de 1986, residente e domiciliada Rua Pedro Angelo Foroni nº 172, Cidade Jardim, nesta cidade, filha
de JOSÉ DA SILVA FERNANDES e OLINDA MARIA DA SILVA FERNANDES.
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, 2 de agosto de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 4.875, DE 1º DE AGOSTO DE 2012.
Dispõe sobre a cobrança de tarifa de caminhões, automóveis, caminhonetes, ônibus e carretas, em trânsito pelo Município, pelo serviço de conservação e manutenção das vias públicas.
JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba,
no uso de suas atribuições legais, e nos termos § 3º da Lei nº 4.794, de 26 de maio
de 2008, alterado pela Lei nº 4.803, de 18 de junho de 2008,
CONSIDERANDO o reajuste dos valores praticados pelo posto de pedágio da Rodovia Federal que atravessa o território municipal;
DECRETA:
Art. 1º A tarifa a ser cobrada pelo Município, referente ao Serviço de manutenção
do pavimento das vias públicas, será afixada de acordo com o tipo de veículo e
eixo, a saber:
a) Automóvel, Caminhonete, furgão (simples) - R$10,10 (dez reais e dez centavos)
b) Caminhões, Carretas, Ônibus (por eixo) - R$10,10 (dez reais e dez centavos)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 1º de agosto de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 1º de agosto de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Memo nº 117/2012-DAR DIR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 28.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 24.07.2012.
Às dez horas do dia vinte e quatro de julho de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
para, em sua sede, realizar a Vigésima Oitava Sessão Ordinária do corrente ano,
sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio
Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves,
membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 26.ª Sessão Extraordinária, realizada em 19.07.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos:
I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime:
Recurso 1-0113/12 Sidnilson Moreira, Recurso 1-0119/12 Geni Claro Marques. II–
RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0144/12 Simone Gimenes de Almeida, Recurso 1-0159/12 Geraldo
de Souza Lima. III – RELATOR: Bruna Daniele da Silva Alves: INDEFERIDO, por
votação unânime: Recurso 1-0142/12 Diogo de Paula Benega, Recurso 1-0145/12
Solange de Oliveira Patrício. IV – EXPEDIENTE: Ofício 034/12 – JARI encaminhado
ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
V – CETRAN: Encaminhamento dos Recursos: 1-0041/12 Paulo Nunes de Barros
e 1-0097/12 Marília Gabriela Mulato de Oliveira, para julgamento em 2ª instância.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 24 de Julho de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 27ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 27.07.2012.
Às dez horas do dia vinte e sete de julho de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
para, em sua sede, realizar a Vigésima Sétima Sessão Extraordinária do corrente
ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores
Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves,
membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 28.ª Sessão Ordinária, realizada em
24.07.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso
1-0122/12 Tatiana Zimmermann Passos Ferraz; DILIGÊNCIA, por votação unânime:
Recurso 1-0131/12 Luíz Fernando Claro. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de
Souza Filho: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0153/12 Andréia Regina da Silva Magalhães. III – RELATOR: Bruna Danielle da Silva Alves: INDEFERIDO,
por votação unânime: Recurso 1-0139/12 Valdir Cruz, Recurso 1-0148/12 Geovani
da Conceição Pimenta.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 27 de Julho de 2012.
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ClassificadosTN
Pindamonhangaba, sexta-feira, 3 de agosto 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
Procura-se pessoa que
faça bico de marceneiro. Tel 3648-8395/97907954
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
Tablet importado. Tel
3643-1250
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.
Data-show, aluga-se e
telão para festas e eventos. Tel 3522-5171/97535171.
Balcão e paneleiro Itatiaia, novo, R$500, Tel
3643-1152 ou 9167-7277
Banheira
hidromassagem, com bomba,
usada, R$ 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 88397211
Geladeira Consul, seminova, R$ 300. Tel 36431152 ou 9167-7277
Geladeira, balcão expositor, estufa para salgados, bicicletas, arquivo
de aço, camas. Tel 82133965
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 91143560
Máquina
de
lavar
roupas, Eletrolux 7 kl,
R$400 e lavadora enxuta, R$100. Tel 91392671.
Mesa de som Oneal,
com 8 canais, seminova;
video cassete Hi-Fi MTS
Stereo 4 cabeça Sharp.
Tel 3642-2427
Moto elétrica infantil.
Tel 9115-8884
Playstation 2 Sony,
novo, 2 controles, cartão
memória e na garantia.
Tel 3645-3119 ou 91687195
Pia de cozinha, usada,
cuba de inox, 2 metros.
Tel 3643-1250
Porta de aço de 3 x 3m,
bom estado de conservação, R$ 600. Tel 91159942
Refrigerador;
freezer
Eletrolux, bom estado de
conservação, R$ 550,00.
Tel 3648-4890 ou 97716431
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
Topia, desempenadeira, furadeira de
bancada, lixadeira de
bancada. Tel 97109774
TV Phillips, nova, R$
380; ventilador Arno,
novo, R$ 80; sofa 3 e
2 lugares, seminovo,
R$250. Tel 9114-3566 ou
3522-3521
COMPRA-SE
Serra circular, cortador
de grama, Serra mármore, vasilhames em geral.
Tel 8213-3965
TROCA-SE
Geladeira 160L, consul
por uma bike de aluminium tratar 3522-4589
VEÍCULOS
VENDEM-SE
Brasília 79, R$ 3 mil. Tel.
3642-8124
Kombi 96, preço a combinar. Tel. 9782-8115
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$1.000 abaixo da tabela. Tel 3648-8238 ou
9163-1205
Fiesta 97, vermelho, Tel
8202-0035
Fiorino 2001, pneus novos. Tel 8207-6468 ou
9627-0567
Fox 2008, 4 portas, cinza, vidro, trava eletrica,
R$ 24 mil. Tel 3641-1172
Fusca 79, 1300, R$
3.000. Tel 3643-4173 ou
8119-4264
Gol CL/MI 1.8, mod. 97,
Branco, rodas de liga
leve, limpador traseiro,
R$ 11.300. Tel 9171-

VENDE-SE

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

8055
Gol 96, trava elétrica,
alerme e som. Tel 36421165
Gol 90, álcool, branco.
Tel 3643-1745
Gol 1000i plus, Ano
1995, Branco, completo,
rodas liga leve. Aceito troca por carro mais
novo. Tel 9148-9926
Kombi ano 2.010, Tel.
9746-4352
Monza SL/E, completo,
91, vinho, c/ kit gás. Tel
9136-1500
Palio Fire 2007, branco,
único dono, R$ 18.000.
Tel 3648-3000 / 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
3648-8395 ou 97957954
Peugeot 307, Feline
2003, abaixo da tabela.
Tel 9781-0235
Perua
Kombi
97,
bege. Tel 9768-5533
Renault Clio 2003/
2004, prata, 4 portas, 2
airbag, por R$ 13.900.
Tel 3642-8311
Renault Clio Hatch,
4ª geração, vid. trava
elét., fim, cd-mp3, calefação, abaixo da tabela ou troco por veículo
chevrolet (maior valor).
Tel 9771-1544
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
Santana 2 quartos e demais dependências, R$
80 mil. Tel 9114-0847
Crispim. Tel. 8213-3965.
Alto Tabaú, 3 quartos,
sala de estar, sala de
jantar, piscina, garagem
para 6 carros. Tel 36434242.
Centro Apartamento,
2 quartos, sala, cozinha,
banheiro gar. R$ 160 mil.
Tel 9746-6193
Araretama, 2 dor m, e
dem. dep. Financio. Tel
3642-8084
Alto do tabaú, 2 dorm,
close, e dem, dep, gar,
quint, rua Gal Júlio Sal-

gado, 790. Tel 3642-2951
Avenida Abel C. 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 36424379
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 3643-1770 ou
9123-4503
Campo Belo, 2 dorm,
1 suite, edícula, R$
250.000. Tel 8839-7465 /
8803-4573
Campo Belo, apartamentos, novo, 2 dorm,
sendo 1 suite, dem dep,
gar, R$ 170 mil. Tel 36423740
Cidade Jardim, edícula,
terreno de 250 m², R$ 75
mil. Tel 9181-0245
Crispim, 240 m², 2
quartos,dem dep, gar,
lav e 1 quarto e banh nos
fundos.Tel 3642-2470
Crispim, 3 quartos, edícula e demais dependências. R$ 190 mil. Tel
8839-7211
Jardim Aurora, sobrado
3 dorm. (1 suite), sala
2 amb, coz americana,
ampla área exterma. Tel
3642-1124 ou 9772-5171
Jardim Aurora, divisa com o Campo Belo,
nova, 2 dorm. (1 suíte),
dem. dep., gar, Aceita
financiamento. Tel 36431770 ou 9123-4503
Jardim Rezende, sobrado, 93m², novo, 2
dorm, e dem dep, 2
banh, gar, R$ 135.000.
Tel 3648-5776 ou 91275485
Jardim Regina, 2 dorm.,
e dem dep, toda muradaantiga, rua 12. Tel 36376210
Lessa, 2 dorm (suite) e
dem. dep. edícula desocupada, a/t 675m², R$
290 mil. Tel 9167-7277
ou 3643-1152
Vila São João, suite,
quarto, banheiro social,
coz, sala, R$150 mil. Tel
9114-0847
Maricá, 2 dorm, dem.
dep, R$ 140 mil. Tel
9156-4167
Moreira César, CDHU
Ipê II, 1 dorm, dem dep,
gar, R$ 38.000. Tel 91101180
Moreira César, CDHU
Ipê II, 3 dorm, dem dep,
gar, quitada. Tel 91730682
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, apartamento, 2 dorm e dem dep,
R$150 mil. Tel 36431783 / 9119-1656
Ouro Verde, c/ 2 lotes,

2 dorm, dem dep, ponto
comercial. aceita-se troca. Tel 3527-9498
Parque das Palmeiras,
3 dorm, sendo 1 suite,
dem dep, jardim de inverno, coz americana, gar
2 carros, quintal e cerca
elétrica, A/T 200 m² - A/C
100m². Tel 9107-4318
Pq. São Domingos,
sobrado, 3 dorm e dem
dep, 4 banh, ár/ser, quartinho no fundo e gar, rua
Cap Vitório Basso, R$
250.000. Tel 3522-4589
Próximo ao Pão de
Açúcar, Ed. Juliana,
apartamento (72 m²) 2
quartos, sala, coz, ban,
uma vaga, c/ móveis
plan Italinea, R$ 135.000,
condomínio R$ 75,00. Tel
9184-7669
Real Ville, ou aluga-se,
3 dorm.,2 suites, com
hidromassagem,pla-car
solar, banheiro social, lavabo, sala de estar, sala
de TV, cozinha, despensa, área de lazer, 2 sacadas, var, qun, canil, gar
coberta para 2 carros. Tel
3642-3740
Taubaté, sobrado, 2 suítes + 2 dorm. e dem dep.,
A/T 290m² e A/C 208m².
Aceita imovel como parte
do pagnto. Tel 8146-4313
ou 8116-7386
Ubatuba, próxima da
praia. Tel 9768-5533
Ubatuba, Chalé de 30m²,
a/c 1200m², R$40.000.
Tel 9768-5533
Vila São Benedito, 2 casas construídas no mesmo terreno, toda de laje
piso frio, área de serviço
e garagem, bem localizadas, totalmente independentes, inclusive água e
luz. Cel. 9154-0918
ALUGAM-SE
casa em Ubatuba para
temporada e feriados. Tel
3642-3740
Centro, aluga-se 4 salas comerciais; 2 pontos
comerciais 230 metros
quadrados. Tel. 97466193

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
Bairro Bomsucesso,
ponto comercial, R$ 60
mil. Tel. 9771-2414
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
Goiabal com 2.200m2,
de esquina. R$ 52 mil.
Tel 3642-3027.
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.
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$190.000 Tel
3645-5896
Ribeirão
Grande,
4500m², com casa,
quiosque, água corrente, lago, R$ 200 mil. Tel
3642-3027
Shangri-lá, 2 .100m² .
Tel 3643-1745
TERRENOS
Shangrí-lá 700². 25mil,
aceita caminhonete ou
pik-up como parte de
pagamento. 8119-4264 /
3643-4173
Bom Sucesso, ótima localização. Tel 9734-2869
Cunha, 12.000m² c/
mata, R$ 36 mil. Tratar
na rua Aracajú, 100 Terra dos Ipês.
Ipê II, com escritura.
Tel 3637-1494 / 91730682
Mombaça, 250m², toda
murado, R$ 110 mil. Tel
3642-9454 / 9175-6913
Mombaça, meio lote,
murado c/ 2 cômodos,
R$ 70 mil. TEl 9117-1439
Moreira Cesar. R$ 85
mil. Tel. 3643-4242.
Yassuda, 250m² todo
murado. Tel 9111-3609

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

Oferecemos formação em vendas
Marque entrevista - Tel. 3642-5673
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