
Fundado em 11 de junho de 1882   Fundação Dr. João Romeiro - Criada em 6 de maio de 1980

 Pindamonhangaba, terça-feira, 7 de agosto de 2012                  Ano 131 - Nº 8146 - R$ 1,00 

TRIBUNA DO NORTE

CULTURA

Página 3

Júlia Duque

Confi ra os trabalhos da Câmara Municipal 
no Informativo Legislativo

Página 6 e 7

previsão 
do tempo

Quinta-feira - 9/8

TEMP. MÍNIMA   14ºC 
TEMP. MÁXIMA  25ºC

Sexta-feira - 10/8

TEMP. MÍNIMA   11ºC 
TEMP. MÁXIMA  23ºC

Quarta-feira - 8/8

TEMP. MÍNIMA   13ºC 
TEMP. MÁXIMA  25ºC

Terça-feira - 7/8

TEMP. MÍNIMA   10ºC 
TEMP. MÁXIMA  21ºC

Predomínio 
de Sol
Predomínio 
de Sol

Predomínio 
de Sol
Predomínio 
de Sol

Predomínio 
de Sol
Predomínio 
de Sol

Página 5

Obras no 
Parque 

da Cidade 
avançam

Página 9

Predomínio 
de Sol
Predomínio 
de Sol

RECAPEAMENTO APROVADO

Metalúrgica mexicana inicia obras na cidade

Teatro, balé, música... Confi ra o que aconteceu 
e o que está por vir

A empresa GV do Brasil In-
dústria e Comércio de Aço, do 
grupo mexicano Simec, anunciou 
investimentos de U$ 500 mi-
lhões (cerca de R$ 1,01 bilhões) 
em Pinda. As obras de constru-
ção da siderúrgica já tiveram 
início no Distrito de Moreira 
César, e já foram investido R$ 
30 milhões nas fundações dos 
galpões industriais. A diretoria 
da GV estima que a empresa 
gere, nesta fase, 500 empregos, 
e no início da produção - previs-
ta para 2013, em torno de 1.200 
empregos diretos.

As obras de fundações dos galpões que abrigarão as operações da metalúrgica GV estão orçadas em R$ 30 milhões

Vôlei de 
Pinda 
estreia 

amanhã 
no 

Paulista 
2012

Esportes 8

As obras de recapeamento 
de mais de 44 pontos importan-
tes da cidade tiveram início na 
segunda-feia (6) pela rua Cel. 
José Francisco.

A Tribuna do Norte ouviu al-
guns moradores da área onde a 
obra já está em andamento e to-
dos aprovaram os trabalhos da 
Prefeitura.

Metade da obra já está con-
trata e os outros 50% estão em 
licitação.
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NOVA COLUNA

Operários trabalham no recapeamento da rua Cel. José Francisco, obras seguem em ritmo acelerado

Lívia Carla
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Conselhos de Educação 
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Editorial

João Ribeiro

O eleitor que perdeu seu Tí-
tulo de Eleitor  poderá solicitar a 
segunda via em qualquer Cartó-
rio Eleitoral, basta apresentar um 
documento de identidade com 
foto ou certidão de nascimen-
to ou de casamento. Se você 
está fora do seu domicílio elei-
toral, o prazo para a 2ª via ter-
mina na quarta-feira (8). O eleitor 
que está em seu domicílio elei-

toral pode tirar a segunda  até 
27 de setembro. O novo modelo 
do passaporte não é aceito, por 
não trazer os dados de filiação. É 
necessário apresentar também o 
comprovante de votação das úl-
timas eleições.

Domicílio eleitoral é a ex-
pressão legal para definir o local 
em que um cidadão deve votar 
nas eleições.

Tira-Dúvidas 
Eleições 2012

Segunda Via do Título Eleitoral

?

Cartas à Redação

A leitura é a companhia para 
aqueles que gostam de decifrar e in-
terpretar o que está escrito. Muitas 
pessoas conseguem decorar textos, 
poemas e poesias. Sabem de cor o 
número de página das principais ci-
tações de autores famosos.

Não desmerecendo, mas nada 
disso vai adiantar se a leitura não 
for utilizada como meio de apren-

dizagem para interpretar a realida-
de que o cerca. Muitos declamam 
poesias, mas não sabem escutar o 
desabafo do próximo.

Prestar atenção somente em 
histórias impressas e não prestar a 
devida atenção na história de vida 
do próximo é um grande desperdí-
cio de tempo e aprendizado. 

A educação forma pessoas para 

o mundo, mas são as pessoas que 
tem que transformar este mundo, 
e, às vezes, palavras vazias sem 
atitudes não trazem uma grande 
transformação. 

Paulo Freire é um grande exem-
plo, pois não ficou somente preso 
às palavras impressas ele foi além, 
sugeriu um novo rumo, fez muitos 
refletirem e lutarem por um mundo 

melhor e principalmente por uma 
educação de valor.

 

Pedagoga: Fabíola
Http://ventaniado-

saber.blogspot.com

Quem vai transformar?

A Tribuna do Norte e a Escola Municipal Professor Augusto César Ribeiro, retomam o projeto “Cartas à Redação”, 
desenvolvido com os alunos da escola e que foi interrompido durante o período de férias. No projeto, as crianças fazem 

a leitura de notícias publicadas no jornal e participam de pequenos debates em sala de aula com os professores e 
colegas, depois, os jovens leitores são incentivados a escrever cartas à redação do jornal com as suas impressões.

Olá, pessoal da Tribuna do Norte!  Nós, 
Emily Camille e Vinicius, da escola “Professor 
Augusto César Ribeiro, do 4º ano B, gosta-
mos muito da notícia sobre a cobertura da 
feira, porque vai ficar um espaço agradável e 
seguro para as compras e vai melhorar muito 
a vida dos feirantes e da população em geral. 
Abraços!

Emily Camille e Vinicios

Olá, pessoal do Jornal TRIBUNA DO 
NORTE! Meu nome é DOUGLAS, tenho 12 
anos e estudo na escola  “Professor Augusto 
Cesar Ribeiro”, moro  no bairro Vila Rica. Li a 
matéria sobre o projeto “Horta Escolar”, achei 
muito interessante esse trabalho, pois fala 
sobre a valorização dos alimentos e incenti-
va os alunos a comerem bastante verduras. 
A Prefeitura de Pindamonhangaba está de 
parabéns!

Douglas Vincius do 
Livramento Ifemiuk

Olá, Tribuna do Norte! Chamo-me Fran-
cine, sou do 5º ano B, da escola “Professor 
Augusto Cesar Ribeiro”, sou aluna da pro-
fessora Elaine. Eu gostei da notícia sobre a 
Campanha contra Poliomielite em Pindamo-
nhangaba. Eu achei muito bacana por que se 
a criança não tomar essa vacina ela pode ter 
Poliomielite, e outra, eu não sabia o que era 
poliomielite e agora eu sei que é uma para-
lisia infantil. Então, eu quero parabenizar a 
Prefeitura de Pindamonhangaba pela campa-
nha realizada.  Um abraço! 

Francine da Silva borges

A partir desta quinta-feira (9), o 
residencial Vila São Paulo recebe 
a festa da comunidade Santa Cla-
ra, com o tema “A beleza de uma 
vocação”. O evento prossegue até 
domingo (12), com shows de ban-
das e artistas da música católica no 
galpão da comunidade, na avenida 
1 (av. Professora Mirian Maria Mon-
teiro Ferraz, 250).

No primeiro dia de festa, o di-
ácono João Batista da Costa fará 
uma celebração com a participação 
do grupo musical Famílias Restau-
radas (Pleroma), para encerrar a 

noite. Haverá show sertanejo.
O cônego Francisco Carlos 

Euzébio, um dos responsáveis da 
comunidade, mais o diácono Car-
los Domingos, celebrarão no do-
mingo, último dia de festa. A co-
munidade Santa Clara convida os 
fiéis a participarem da procissão 
também no último dia, às 10 ho-
ras, quando também haverá show 
de pagode.

Os quatro dias de festividades 
terão barracas de doces e de sal-
gados, além das tendas de jogos 
como boca de palhaço e peixinho.

Comunidade Santa Clara inicia 
festividades na Vila São Paulo

LIXO NO LuGAR ERRADO - Final da Rede - Avenida das Orquideas - Loteamento Liberdade. 
Lixo que não é destinado corretamente, acaba na boca de lobo, as inundações são inevitáveis quando a 
rede fica assim.

Mais uma grande notícia movimentou a cidade nos últi-
mos dias e hoje é manchete na Tribuna do Norte.

A siderúrgica mexicana GV do Brasil Indústria e Comér-
cio de Aço, pertencente ao grupo Simec, iniciou as obras de 
construção de sua fábrica na cidade.

Os números anunciados pelos empresários responsá-
veis pelo empreendimento são de “encher os olhos”, cerca 
de U$ 500 milhões (cerca de R$ 1,01 bilhões). Somente 
na parte de fundação já foram investidos perto de R$ 30 
milhões. De fato é muito dinheiro!

Empregos. Essa sempre foi uma das principais preocu-
pações da atual administração, que tratou não só de manter 
uma equipe competente no setor de captação de investi-
mentos, mas procurou dotar a cidade de tudo aquilo que 
poderia dar segurança aos investidores, nacionais e estran-
geiros.

E tudo começou muito bem com a construção, em con-
junto com a sociedade, de um Plano Diretor Participativo 
muito bem elaborado e que foi dos primeiros a ter a aprova-
ção pela Câmara Municipal em toda a região.

O Plano Diretor propicia ao empresariado, condições de 
analisar de forma coerente seus investimentos, impedindo, 
por exemplo, que mais tarde seu investimento industrial 
venha a ter como vizinho um condomínio residencial. Ele 
prevê também, entre outras coisas, os equipamentos pú-
blicos que determinadas regiões da cidade irão carecer no 
decorrer de seu desenvolvimento.

Outra preocupação importante e que foi levada a efeito, 
foi a preparação da mão obra local para ocupar os postos 
de trabalho que surgiriam com a chegada das cobiçadas 
empresas e indústrias. Nesse sentido, o trabalho foi muito 
bem executado e as faculdades chegaram, entre elas a Fa-
tec, ensino superior gratuito e voltado para o  parque indus-
trial da cidade, preparando o trabalhador para responder às 
expectativas dos empregadores. No campo do ensino técni-
co, a cidade também está muito bem servida, inclusive com 
a abertura de vagas também no Distrito de Moreira César.

Mas não foi só isso. Era preciso modernizar a adminis-
tração pública e criar uma legislação ágil que beneficie o 
investidor, mas resguarde a municipalidade, e a resposta 
tem sido percebida com os constantes anúncios de novos 
investimentos que se instalam na cidade, mantendo Pin-
da sempre à frente nas publicações do Caged, órgão que 
mede a abertura e o fechamento de postos de trabalho com 
carteira assinada.

Por tudo o que foi feito na cidade, para prepará-la para 
o desenvolvimento, não se poderia esperar outro resultado 
senão o saldo positivo vivido hoje.

Voltando a GV, os empresários esperam que ainda no 
primeiro ano de produção, ou seja, já em 2013, sejam aber-
tos pelo menos 500 empregos diretos e 1.000 indiretos.

Estão de parabéns todos os envolvidos nessa verdadei-
ra batalha que é a atração de investimentos para o municí-
pio. A administração, como um todo, trabalhou nos últimos 
sete anos para tornar a Princesa do Norte um local apra-
zível para se viver e muito interessante para se investir. E 
conseguiu! 

Mais empregos

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio do Setor de Fisca-
lização e Posturas, está notif i-
cando e multando as pessoas 
que colam cartazes em áreas 
públicas da cidade (postes, 

praças, pontos de ônibus etc.).
Por lei, é proibido realizar esse 

tipo de ação em áreas públicas da 
cidade. Para colocar cartazes, mes-
mo em locais particulares, mas que 
ficam de frente para locais públicos, 

pessoas e empresas precisam soli-
citar a autorização no Setor de Fis-
calização da Prefeitura, que fica no 
Departamento de Arrecadação (no 
prédio da Prefeitura). Mais informa-
ções pelo telefone 3644-5600.

Prefeitura realiza fiscalização na cidade

Festa no 
Mombaça

A comunidade católica de São 
Lourenço, que reúne o Jardim Ma-
riana, Mombaça e Jardim Aurora, 
está realizando a festa de São Lou-
renço. 

A novena prossegue nesta ter-
ça-feira (7), com missa às 19h30, 
pelo padre Gracimar e o Grupo Co-
nhecer Jesus. Na quarta-feira, às 
19h30, o celebrante será o diácono 
Misael Cesarino, com os ministros 
da Eucaristia.  Na quinta-feira (9), 
também às 19h30, o diácono João 
Ivoneri Teixeira preside a celebra-
ção, que será animada pelo Grupo 
Angelus.  Na sexta-feira (10), é a 
vez do cônego Luis Carlos de Sou-
za celebrar a missa, às 19h30, com 
o Grupo Moriá. No sábado (11), o 
padre Marcial Maçaneiro encerra a 
novena com missa às 18 horas. 

No domingo (12), a comuni-
dade celebra a festa de São Lou-
renço com procissão às 17 horas. 
Na chegada á igreja haverá missa, 
que será celebrada pelo padre Luis 
Paulo Aquino, com participação de 
todas as pastorais da igreja. 

Todas as noites, após as ce-
lebrações haverá quermesse com 
venda de salgados e refrigerante. 

Os organizadores agradecem a 
todos que contribuiram para o bom 
êxito da festa e convidam toda a 
população para participar.



A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
do Departamento de Tu-
rismo, realizou na ma-
nhã dessa segunda-feira 
(6), o 5º Encontro sobre a 
Tendência e Inovação na 
Gestão de Meios de Ali-
mentação Fora do Lugar, 
voltado para os empresá-
rios do ramo alimentício 
da cidade.

A palestra, realizada no 
auditório da Prefeitura, foi 

ministrada pela consultora 
de alimentos do Sebrae de 
Guaratinguetá, Tamares 
Ferreira, e o tema deste 
último encontro foi sobre 
inovação das empresas. 
“Sempre precisamos ino-
var as empresas em pe-
quenos detalhes”, disse a 
gestora.

Para a empresária Vera 
Landini, o encontro é im-
portante para orientá-los 
de forma que a empresa 

cresça, atraindo clientes. 
“Com palestras como esta, 
aprendemos como fazer a 
empresa crescer e ela nos 
orienta também a como li-
dar com os funcionários e 
clientes”, afirma Vera.

O evento teve cinco 
encontros que abordaram 
temas sobre: avaliação, 
informação e reservas, 
chegada do cliente, du-
rante a refeição e saída, e 
pós-venda.

Qualquer proprietário e 
gerente de empresa pode 
procurar o Sebrae de Gua-
ratinguetá e participar do 
curso que será realizado 
em janeiro de 2013. Para 
mais informações, entrar 
em contato pelo telefone 
(12) 3132–6777.

Os encontros fazem 
parte do Circuito Manti-
queira, apoiado pela Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba

Prefeitura e Sebrae realizam 
palestra para empresários 
do ramo alimentício

Myrna Almeida

Momento da palestra realizada no auditório da Prefeitura

Pindamonhangaba se-
diará terça (7), quarta (8) e 
quinta (9), no Colonial Plaza 
Hotel, o XVI Encontro Esta-
dual dos Conselhos Munici-
pais de Educação. O encontro 
é uma iniciativa da UNCME/
SP - União Nacional dos 
Conselhos Municipais de 
Educação de São Paulo, em 
parceira com a Prefeitura de 
Pindamonhangaba.  

O evento será destinado 
aos membros de conselhos 
municipais, profissionais da 
área e interessados no setor 
de educação de todo o estado 
de São Paulo. Os interessa-
dos podem realizar a inscri-
ção no site www.uncmesp.
org.br ou direto no local, nes-
ta terça-feira (7). O tema do 
encontro será os Conselhos 
Municipais de Educação e os 
Desafios da Educação Brasi-
leira, que será discutido por 
meio de palestras; estandes 
com matérias relacionados 
com o tema; além de apre-
sentações culturais com ar-
tistas da cidade.

A finalidade deste en-
contro está em contribuir 

com a discussão sobre a im-
portância dos conselhos na 
democratização das escolas 
de educação básica; garan-
tir espaços de informação; 
participação e integração de 
conselheiros e educadores 
de diferentes municípios do 
Estado de São Paulo; e so-
cializar ações dos conselhos 
municipais do nosso estado 
frente aos desafios da educa-
ção brasileira.

“O encontro será impor-
tante para divulgar a cidade e 
conhecer a realidade de cada 
município. É a primeira vez 
que a cidade sedia o encontro. 
No último dia será elaborada 
uma carta para ser entregue 
em Brasília com sugestões 
para a educação brasileira”, 
disse a conselheira presiden-
te do Conselho Municipal de 
Educação  de Pindamonhan-
gaba, Fátima Soares.

Na abertura do encontro 
será realizada uma apresen-
tação cultural com a partici-
pação da Camerata Orquestra 
Jovem, do projeto Jataí, na 
regência do maestro Willian 
Anaia Bonafé.

Encontro Estadual 
do Conselho de 
Educação começa 
nesta semana

Bruna Pires
A empresa GV do Bra-

sil Indústria e Comércio de 
Aço, que pertence ao gru-
po mexicano Simec, anun-
ciou em 2011, o investimen-
to de U$ 500 milhões (cerca 
de R$ 1,01 bilhões) em Pin-
damonhangaba. No primeiro 
semestre deste ano a empresa 
iniciou as obras de constru-
ção da siderúrgica, que deve 
gerar, nesta fase, 500 empre-
gos, e no início da produção - 
prevista para 2013, a geração 
deve ser em torno de 1.200 
empregos diretos.

A siderúrgica está sendo 
construída em uma área de 
150 mil m², às margens da 
rodovia SP-62 (Pinda/Morei-
ra César, no trecho da ‘Vere-
ador Abel Fabrício Dias’), e 
o total da área adquirida pela 
empresa é de 1,3 milhões m².

Segundo o conselheiro de 
administração do grupo Si-
mec, Eduardo Virgil, após os 
trabalhos de terraplanagem e 
de fundação, a construção es-
tá recebendo as vigas para a 
montagem dos galpões. “Es-
tá sendo feito no momento, 
a montagem dos galpões in-
dustriais, e os equipamentos 
devem ser instalados a partir 
de outubro”, disse Virgil, que 
afirmou também que, só na 
parte de fundação para rece-

Siderúrgica mexicana inicia construção 
de sede em Pindamonhangaba

Com um investimento de R$ 30 
milhões apenas na parte de funda-
ção, a GV do Brasil inicia sua ins-
talação na cidade

ber a estrutura da siderúrgica 
foram investidos cerca de R$ 
30 milhões.

Ainda de acordo com 
Eduardo, depois de constru-
ída, a indústria deverá pro-
duzir 500 mil toneladas anu-
ais de aço, de vergalhões e 
fio máquina. Com isso, se-
rão gerados mais empregos 
em Pinda. “Serão 500 empre-
gos diretos e cerca de 1.000 
indiretos nesta primeira fa-
se do empreendimento, que 
deve começar a operação de 
vendas no segundo semestre 
de 2013. Temos projetos pa-
ra que futuramente seja feita 
uma expansão da siderúrgica, 
cuja fase deve ter um inves-
timento de mais U$ 500 mi-
lhões”, contou o conselheiro.

De acordo com o secre-
tário de Desenvolvimen-
to Econômico da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, Álva-
ro Staut Neto, as negociações 
para a vinda da empresa fo-
ram demoradas, pois impli-
cava em vários estudos téc-
nicos. “Eles estudaram várias 
cidades de todo o país e es-
colheram Pindamonhangaba 
devido a uma série de fatores 
positivos do município  co-
mo, a lei de incentivos fiscais 
da Prefeitura, a infraestrutu-
ra, facilidade para receber 
e escoar mercadorias, cres-

centes números econômicos, 
mão de obra qualificada, den-
tre outros”, explicou o secre-
tário.

Para o prefeito João Ri-
beiro, esta é mais uma con-
quista do município que trará 
diversos benefícios e desen-
volvimento para a região. 
“As condições criadas pelo 
município foram determinan-
tes para a escolha do grupo. 
Com uma siderúrgica de por-
te como a da GV do Brasil, 
serão gerados mais empregos 
para a população, estimulan-
do a renda, proporcionando o 
desenvolvimento de Pinda-
monhangaba”, finalizou.

O grupo Simec produz, 
anualmente, 5 milhões de to-
neladas de aço, que são ex-
portados para países da Euro-
pa, Ásia, América do Norte, 
América Central e América 
do Sul. Sua sede central es-
tá situada no México, e pos-
sui mais unidades fabris nos 
Estados Unidos e no Canadá.

Eduardo Duarte; Eduardo Virgil; secretário de Desenvolvimento Econômico,  Álvaro 
Staut; diretor de Indústria, Comércio e Serviços, Felipe César Filho; e Enrique Gonzáles

Júlia Duque

Júlia Duque

Júlia Duque

Obras de fundação da siderúrgica tiveram um investimento de R$ 30 milhões

 Empresa já recebeu as vigas para a instalação dos galpões industriais
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A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba, represen-
tada pela secretária dra. Ana 
Emília Gaspar e pela assesso-
ra técnica da Atenção Básica, 
Denise Balbo, participou do 
4º Seminário Internacional 
de Atenção Básica, realizado 
no período de 29 de julho a 1º 
de agosto, na cidade do Rio 
de Janeiro.

O foco do evento foi a 
universalização com qualida-
de da Atenção Básica. Os pa-
lestrantes do Brasil e de ou-
tros países como, Inglaterra, 
Uruguai, Portugal, Espanha 
trouxeram a experiência na 
implementação do cuidado 
ao paciente. “Foi reforçada 
a importância de investir na 
capacitação dos profissio-
nais; na aquisição de equipa-
mentos, e na mobilização da 
comunidade para a constru-
ção de um sistema público no 
Brasil”, contou a secretária 
da Saúde de Pinda.

Os participantes discuti-
ram como trabalhar os prin-

cípios do SUS - Sistema 
Único de Saúde garantindo 
o acesso com qualidade no 
atendimento a cada cidadão. 
“Focamos também na ma-
neira de legitimar a Atenção 
Básica no Brasil, que é cada 
vez mais estar com olhos nas 
doenças crônicas por meio 
da avaliação de indicadores”, 
explicou Ana Emília.

O evento contou com 
aproximadamente 1.500 pes-
soas, entre gestores e profis-
sionais de saúde. Para Pin-
damonhangaba, a secretária 
frisou que todo o conheci-
mento e discussão passada 
no evento foram pontos po-
sitivos para contribuir com a 
melhoria da saúde na cidade. 
“Estar com representantes de 
diversos países que possuem 
métodos diferentes de traba-
lho e com sistemas diferentes 
de saúde foi excelente, pois 
nos proporcionou uma expe-
riência rica que vem contri-
buir para o nosso trabalho em 
Pinda”, completou.

Pinda participa do Seminário 
Internacional de Atenção Básica

O Grupo Terapia e 
Lazer, voltado às pes-
soas da Melhor Idade 
de Moreira César, já re-
tornou às atividades no 
Recinto São Vito, com 
uma palestra do médico 
dr. Eduardo, do Posto 
de Saúde do Bairro das 
Campinas, realizada no 
último dia 31.  O pales-
trante conversou com os 
membros do grupo so-
bre doenças dos ossos e 
os modos de prevenção.

Além das palestras, 
orientações e dicas, o 
Grupo tem aulas de hi-
droginástica no Centro 
Esportivo ‘Zito’; Gi-
nástica, no Recinto São 
Vito,  com o acompa-
nhamento da professo-
ra Cássia Cristina, da 
Secretaria de Esportes 
da Prefeitura, e alonga-
mento semanal com o 
professor Gustavo Per-
roni, também da Secre-
taria de Esportes.

“Essas aulas são im-

portantes para praticar-
mos mais exercícios e 
cuidarmos da nossa saú-
de semanalmente”, pon-
tuou a responsável pelo 
Grupo Terapia e Lazer, 
Ana Maria de Carvalho.

Para os grupos da 
ginástica ainda restam 
vagas.  O interessado 
deve comparecer ao Re-
cinto São Vito às terças-
-feiras, no período da 
manhã.  Para as aulas de 
hidroginástica   as vagas 
estão esgotadas.

Próxima palestra
O cardiologista do 

Cisas - Centro Integrado 
de Saúde e Assistência 
Social de Moreira César, 
dr. Nilton Carlos Ho-
mem, irá debater diver-
sos assuntos relaciona-
dos à saúde do coração  
nesta terça-feira (7), às 
9 horas, no Recinto São 
Vito. O interessado pode 
comparecer ao local e 
participar gratuitamente 
da palestra.

Grupo Terapia 

e Lazer volta às 

atividades com 

novas palestras

Com o objetivo de apri-
morar os recursos tecnológi-
cos dos professores que uti-
lizam a sala de Recursos 
Multifuncionais nas escolas 
da Rede Municipal de Pinda-
monhangaba, a Secretaria de 
Educação da cidade está pro-
movendo encontros mensais 
da Informática Educacional. 
Durante as reuniões, que 
acontecem desde março e 
estão sendo reiniciadas em 

agosto, os profissionais apren-
dem sobre temas específicos, 
para que possam atuar com 
mais segurança e proprieda-
de, aproveitando, de maneira 
eficaz, a tecnologia disponí-
vel na sala de aula. O projeto 
é realizado em parceria com 
a Planeta Educação, empre-
sa especializada em soluções 
educacionais inovadoras.

 “Os encontros têm si-
do muito bons. Além de nos 

propiciar o conhecimento 
de vários recursos até então 
desconhecidos, possibilita-
-nos pensar em uma ativida-
de para a criança utilizando o 
computador, uma ferramen-
ta indispensável para tornar 
a aprendizagem mais interes-
sante para os pequenos. Co-
nhecendo esses recursos, po-
demos contribuir para que 
essa aprendizagem se torne 
realmente mais significati-

va e a criança mais motiva-
da a aprender”, contou a pro-
fessora Kátia Eliza Pedro, 
da Sala de Recursos Multi-
funcional da Escola Muni-
cipal Ayrton Senna da Silva. 
Os encontros acontecem 
sempre às segundas-feiras e 
são realizados na escola mu-
nicipal Professora Gilda Pio-
rini Molica. O próximo es-
tá marcado para o dia 13 de 
agosto. 

Educadores participam 
de encontros mensais da 
Informática Educacional

Akim/AgoraVale

A informática é um importante recurso para alunos e professores

Representantes de Pindamonhangaba com participantes do evento

Divulgação

Divulgação

A hidroginástica é uma das atividades do grupo
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Cultura 5

Pindamonhangaba rece-
beu na sexta-feira (3), no au-
ditório da Fasc - Faculdade 
Santa Cecília, o espetáculo de 
dança “Farmácia de Anderson 
Gouvêa”. A apresentação é 
uma parceria entre a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento de Cul-
tura e o Governo do Estado, 
pelo Circuito Cultural Paulista, 
que há seis anos leva atrações 
culturais para diversas cidades 
do Estado de São Paulo.

O espetáculo abordou o 
ambiente farmacológico e 
fez uma reflexão sobre a au-
tomedicação, da relação en-
tre o homem e os ciclos da 
natureza e da incansável bus-
ca pela preservação da vida.

“Participar do progra-
ma Circuito Cultural é ter 
a oportunidade de apreciar 
espetáculos de qualidade 
em nossa cidade. Os grupos 
participantes do circuito são 
os mesmos que circulam nas 
grandes cidades e capitais. É 
sempre um grande espetácu-
lo”, enfatizou a diretora de 
Cultura, Nilza Mayer.

O Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina receberá, no dia 
18 de agosto, a apresentação 
musical Sax Bem Tempera-
do, do projeto Clássicos em 
Cena.  A apresentação será 

gratuita e aberta ao público 
e contará com a participação 
do maestro Parcival Módolo, 
que fará comentários sobre as 
músicas apresentadas. O mu-
seu fica na rua Marechal Deo-
doro da Fonseca, 260, centro.

Pindamonhangaba reali-
zou no sábado (4) e domingo 
(5), a Feira Relâmpago de 
Livros Usados na Biblioteca 
Pública Ver. Rômulo Cam-
pos D’Arace, a bilioteca do 
Bosque. O evento foi pro-
gramado de última hora, de 
acordo com os organizado-
res, e teve um bom público. 

A coordenadora de biblio-
tecas municipais, Carmem 
Lídia Pamplin Rodrigues, 
agradece a todos os colabo-
radores e funcionários da bi-
blioteca, que se empenharam 
para oferecer o melhor aos 
munícipes.

A biblioteca do Bosque, 
considerada uma das melho-
res do Estado de São Paulo e 
do país, conta com profissio-
nais altamente qualificados 

O Ballet Cássia Oga-
ta representou Pindamo-
nhangaba no 30º Festival 
de Dança de Joinville-
-SC, que ocorreu de 18 a 
28 de julho. Este ano, foi 
a edição comemorativa 
dos 30 anos do Festival 
de Dança de Joinville, 
que é considerado pelo 
Guinness Book, o livro 
dos recordes, como o 
maior evento de dança do 
mundo.

As bailarinas: Ales-
sandra Chagas, Carmem 
Toledo, Gabriela Pupio, 
Júlia Loberto, Laura Re-
noldi, Maria Clara Bahia, 
Marina Renoldi, Nathália 
Vieira e Nívea Ando Tei-
xeira, apresentaram a co-
reografia “Baila-me” em 
diversas localidades de 
Joinville, recebendo mui-
tos aplausos do público.

Participaram do festi-
val, quase sete mil baila-
rinos de dezenove estados 
brasileiros, Distrito Fede-
ral e Argentina. Durante 
os 11 dias, foram ofereci-
dos diversos cursos, ofi-
cinas e workshops.

A diretora Cássia Oga-
ta agradeceu ao secretá-
rio de Esportes de Pin-
damonhangaba, Antonio 
Carlos Macedo Giudice, 
pelo apoio e incentivo 
dados ao grupo. O Ballet 
Cássia Ogata fica na rua 
Dr. Fontes Júnior, 582, 
bairro São Benedito.

Pinda recebe espetáculo do 
Circuito Cultural Paulista

No dia 8 de setembro, o 
Circuito Cultural Paulista 
estará novamente em Pinda, 

com a apresentação do Trio 
Corrente, trazendo um reper-
tório de músicas populares 

brasileiras e clássicos do cho-
ro. A apresentação também 
será no auditório da Fasc.

Momentos da apresentação do espetáculo “Farmácia de Anderson Gouvêa”, na Fasc

Componentes do Conselho Municipal de Cultura 
prestigiaram a apresentação 

Pinda realiza 
projeto  Clássicos 
em Cena no Museu 

Saulo Fernandes/ValeNews

Saulo Fernandes/ValeNews

Saulo Fernandes/ValeNews

Divulgação

Divulgação

Ballet Cássia Ogata participa 
de festival de Joinville

Feira de Livros de Pinda 
atrai grande público

e preparados para atender o 
público. O horário de fun-
cionamento é de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Recentemente, a Biblio-
teca Ver. Rômulo Campos 
D´Arace fez a organização 
de seu arquivo, sendo mais 

de 36 mil livros, além dos 
periódicos, livros didáticos, 
obras em braile e DVDs, para 
agilizar  ainda mais  o atendi-
mento ao usuário.

Carmem Lídia lembrou 
que,  em breve, outros even-
tos serão promovidos.  

Momentos da apresentação das bailarinas de Pinda pelas ruas de Joinville-SC, 
dentro do festival

Evento “de última hora” teve bom público
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VEREADOR TONINHO DA FARMÁCIA

O Vereador Toninho da
Farmácia (PDT) aguarda a
resposta da Prefeitura Mu-
nicipal a respeito do Reque-
rimento nº 449/2012, que so-
licita informações sobre o an-
damento do projeto de cons-
trução do C.C.Z. - Centro de
Controle de Zoonoses.

O referido Requerimento
se embasa na demora na
construção do CCZ e na ne-
cessidade em contar o mais
rápido possível com um local
adequado, mão de obra qua-
lificada, local de abrigo, ca-
nil, gatil e baias para equinos,
além de desenvolver e exe-
cutar programas no controle
de zoonoses, doenças trans-
mitidas por vetores e de agra-
vos por animais peçonhentos.

SAÚDE ANIMAL

Toninho da Farmácia
aguarda resposta sobre
a construção do CCZ

Outra função importan-
tíssima do CCZ é na solução
do problema do grande nú-
mero de animais abandona-
dos pela cidade, elaborando
e coordenando campanhas
de castração gratuita dos
animais nos bairros mais po-
pulosos 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 ani-
mais abandonados pela ci-
dade pedem que alguma
providência seja tomada o
quanto antes, providência
essa que ficará a cargo do
CCZ”, disse o vereador To-
ninho da Farmácia.

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

O vereador Abdala
Salomão (PSDB) vem cobran-
do da Administração Munici-
pal desde 2011 a aplicação
urgente da Lei Municipal nº
4.983, de 10 de novembro de
2009, que trata do incentivo
fiscal para a realização de pro-
jetos esportivos não profissio-
nais em Pindamonhangaba.
Abdala tem dialogado com o
Secretário de Assuntos Jurídi-
cos da cidade, Dr. Rodolfo
Brockhof sobre a questão e o
ponto principal das reuniões é
sobre os percentuais que po-
dem ser aplicados e realocados
pelas empresas para que pos-
sam investir no esporte de
nossa cidade. “O investimen-
to financeiro no esporte que
vier das empresas instaladas
no município, promoverá um
crescimento do nível técnico

INCENTIVOS FISCAIS

Abdala quer mais
investimentos no
esporte

de nossas equipes. Con-
sequentemente, teremos uma
boa parte do orçamento muni-
cipal que temos no Fundo de
Apoio ao Esporte investindo
em políticas públicas nos bair-
ros voltadas às crianças e aos
adolescentes através do es-
porte “, explicou o vereador.

O vereador Abdala enten-
de que o esporte de alto rendi-
mento deve ser financiado pela
iniciativa privada que tem seus
“retornos” fiscais para tal in-
vestimento. “Aproveitando o
potencial das nossas empre-
sas e as que vierem no futuro,
atrelado a um Plano Municipal
de Esporte, temos condições
de colocar em prática a apli-
cação da Lei de Incentivo Fis-
cal aos projetos esportivos
gerenciados pela Secretaria de
Esportes”, afirmou Abdala.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR

ABDALA SALOMÃO

A vereadora Geni Dias Ra-
mos – Dona Geni (PPS) lem-
bra neste mês de agosto os
seis anos da Lei nº 11.340/06,
popularmente conhecida
como “Lei Maria da Penha”,
que trata da defesa da mulher,
como resultado de sua luta no
enfrentamento da violência. A
vereadora tem desenvolvido
um trabalho na construção de
políticas públicas voltadas para
a saúde e defesa das mulheres
vitimizadas, uma de suas mai-
ores causas.

Para tanto, a vereadora con-
tinua insistindo para que a va-
cina contra o Papiloma Vírus
Humano (HPV) seja implan-
tada na Rede Municipal de
Saúde, conforme o Requeri-
mento 292/2010. “Dados do
Instituto Nacional do Câncer
apontam que o HPV está em
mais de 90% dos casos de
Câncer do Colo do Útero, sen-
do a quarta causa de morte
por câncer em mulheres, ele
também figura como uma das
DSTs, por isso, é de extrema
importância um Programa de
Vacinação contra o vírus.
Todos os anos, cerca de 471
mil mulheres são infectadas
com algum dos mais de 100
tipos do HPV, sendo a infec-
ção responsável pela morte de
aproximadamente 230 mil
mulheres por ano, os dados
são alarmantes”, explicou
Dona Geni.

Um marco do trabalho da
vereadora foi a aprovação, no

DIREITOS SOCIAIS

Dona Geni valoriza
trabalho de defesa da
saúde da Mulher

início de 2010, do Projeto de
Lei Ordinária nº 07/2010, que
institui a Semana da Mulher
em Pindamonhangaba. Des-
de então, o município realiza,
anualmente, o evento que faz
parte das festividades do dia
08 de março, quando se come-
mora o “Dia Internacional da
Mulher”.

Confira algumas solicita-
ções da vereadora Geni para
minimizar os desconfortos, a
violência e aumentar a garan-
tia de direitos e valorização da
mulher:

- Requerimento nº  47/2011,
sobre a possibilidade de reali-
zar estudos para que a Dele-
gacia de Polícia de Pinda-
monhangaba possa ter, em
cada equipe, uma policial civil
capacitada em “violência do-
méstica”;

- Requerimento nº112/2011,
solicitando a implantação um
Programa de Capacitação de
estagiários e funcionários para
o desenvolvimento do trabalho
com a violência doméstica e
familiar contra a mulher, a cri-
ança e o adolescente na Dele-
gacia de Defesa da Mulher.

EM AGOSTO É LEMBRADA A “LEI MARIA DA

PENHA”, QUE COMPLETA SEIS ANOS EM 2012

VEREADORA DONA GENI

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O vereador Dr. Isael (PV)
apresentou em plenário na
Câmara Municipal, indicação
nº 822/2012, de 11 de julho de
2012, solicitando estudos para
construção de um trecho de
ciclovia na Avenida Teotônio
Vilela, no Bairro Vale das
Acácias, em Moreira César.
“O local registra intenso fluxo
de veículos de grande porte,
como ônibus e caminhões e,
trafegando em alta velocida-
de, colocam em risco a integri-
dade de ciclistas que diaria-
mente passam pela referida
avenida”, ressaltou o parla-
mentar.

SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Vereador Dr. Isael sugere
construção de ciclovia no
Vale das Acácias

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.

VEREADOR DR. ISAEL (PV), EM PLENÁRIO, RESSALTANDO INDICAÇÃO SOBRE CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA

NO VALE DAS ACÁCIAS

Limpeza urbana

O vereador Dr. Isael (PV)
encaminhou requerimento,
cuja propositura foi aprovada
em plenário na Câmara, à
Empresa Coletora Pioneira,
requerendo limpeza integral da
Avenida Alemanha, no
Residencial Pasin, em Moreira
César, já que os moradores da
citada avenida relataram que
a limpeza urbana no local está
sendo executada parcialmen-
te, sendo certo que um deter-
minado trecho não está sendo
limpo pelos funcionários da
Coletora Pioneira.

O vereador Dr. Jair Roma
(PPS) convida toda popula-
ção para participar da Sessão
Solene em comemoração a
“Semana Nacional da Famí-
lia” no dia 08 de agosto, quar-
ta-feira, as 19h30, na Câmara
Municipal de Pindamo-
nhangaba. O orador oficial da
noite será o Diácono Celso
Luíz Longo, da Paróquia São
Luís de Tolosa, de São Luís do
Paraitinga.

Praça Cícero Prado
O vereador Dr. Jair Roma

e os moradores da Vila São
Benedito agradecem ao Exe-
cutivo o início dos serviços
para a revitalização da Praça
Cícero Prado. Ele, que partici-
pou da reunião realizada no
local em 2011, diz que este é
um pedido que há tempos vi-
nha sendo cobrado pelos mo-

RESPEITO E DEVOÇÃO

Dr. Jair Roma convida
população para sessão
da “Semana da Família”

radores da região, principal-
mente, por crianças e pessoas
que tem a praça como ponto
de encontro e lazer nos finais
de semana. “Os espaços pú-
blicos necessitam sempre ser
revalorizados, para atrair a
comunidade, e preservar a boa
qualidade do ambiente”, res-
salta o vereador.

Placa de Identificação
Através de requerimento,

Dr. Jair Roma solicitou ao Exe-
cutivo que seja implantado a
placa de identificação na via de
acesso à Faculdade de Pinda-
monhangaba, no bairro Pinhão
do Una, com início na Rodovia
Presidente Dutra. A solicitação
foi feita, de acordo com o artigo
1º da Lei nº 4.329, de 12/09/
2005, que denominou oficial-
mente a citada via de “Radialis-
ta PERCY LACERDA”.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR DR. JAIR ROMA

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

A Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba convida
os municípes para participarem
das Sessões Solenes em come-
moração a “Semana Nacional
da Família” e a “Melhor Idade”,
que acontecem na próxima se-
mana.

Semana Nacional da Fa-
mília

A sessão em comemoração
a “Semana Nacional da Família”
ocorrerá no dia 08 de agosto,
quarta-feira, às 19h30. O orador
oficial da sessão será o Diácono
Celso Luíz Longo, da Paróquia
São Luis de Tolosa, de São Luis
do Paraitinga. A saudação ofici-
al da noite, em nome da Câmara
de Pindamonhangaba, será feita
pelo vereador Dr. Jair Roma.

Durante a sessão, o Poder
Legislativo concederá “Diploma
de Honra ao Mérito” aos casais

Câmara realiza Solenidades
no mês de agosto

indicados pelas paróquias da ci-
dade e pela Igreja Evangélica
Assembleia de Deus.

Melhor Idade
O evento em comemoração

a “Melhor Idade” ocorrerá no
dia 09 de agosto, quinta-feira, às
19h00, no Palácio Legislativo
“Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, sito à rua Alcides
Ramos Nogueira, 860,
Loteamento Real Ville,
Mombaça.

Em nome da Câmara de
Pindamonhangaba, o orador ofi-
cial da noite será o vereador
José Alexandre Faria.

Na oportunidade, o Poder
Legislativo concederá “Diplo-
ma de Honra ao Mérito” aos
atletas da Melhor Idade que
representaram dignamente
Pindamonhangaba nos Jogos
Regionais dos Idosos de 2012.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP



TRIBUNA DO NORTE
Pindamonhangaba, terça-feira, 7 de agosto de 2012 7

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR MARTIM CESAR

O vereador Martim Cesar
(DEM) apresentou a Indica-
ção de nº 716/2012, em 11 de
junho deste ano, por meio da
qual solicitava a poda das co-
pas 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 pe-
destres que por ali transitam,
“pois as mesmas estão sobre
os fios de alta tensão”, expli-
cou.

Ainda hoje, o problema con-

tinua o mesmo, e os morado-
res das redondezas ainda es-
peram a tomada de providên-
cias por parte do departamen-
to responsável.

Martim reapresentará o
pedido com a retomada das

O vereador Dr. Marcos

Aurélio Villardi (PR) rece-

beu da Prefeitura resposta

ao seu Requerimento nº

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

qual indaga sobre providên-

cias para a construção de

uma creche para atender

os bairros Jardim Resende,

Vila Rica, Campos Maia,

Jardim Mariana e Mombaça.

A Prefeitura de Pinda-

monhangaba informou ao

vereador, através do ofício

nº 825/2012, de 14/06/12,

que a Secretaria de Educa-

ção e Cultura reformará a

escola Felix Adib Miguel,

EDUCAÇÃO

Prefeitura atenderá ao
pedido de Creche do
Dr. Marcos Aurélio

transformando-a em creche

e que estão sendo tomadas

providências para a monta-

gem do pacote técnico re-

lativo à licitação da referi-

da obra.

“Esses bairros possuem

um grande número de tra-

balhadores, que muitas ve-

zes, não tem com quem dei-

xar seus filhos durante o

horário de trabalho. A cre-

che tranquilizará estes pais

que saberão que seus fi-

lhos estarão seguros e em

um local adequado”, en-

fatiza o vereador Dr. Mar-

cos Aurélio.
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VEREADOR DR. MARCOS AURÉLIO

MANUTENÇÃO

Martim Cesar reitera
pedido de poda de árvores
na Quadra Coberta

Sessões de Câmara, mas sali-
enta que a situação requer
urgência.

AMI para o
Campo Alegre
Moradores do Campo Ale-

gre fizeram um abaixo-assi-
nado solicitando que a Prefei-
tura possa agraciá-los com a
construção de uma Academia
da Melhor Idade nas imedia-
ções do bairro. O vereador
Martim Cesar intercede pelos
munícipes e apresentou a In-
dicação 717/2012, oficiando o
departamento competente
para que, além da AMI, tam-
bém seja oferecido aos mora-
dores do Campo Alegre uma

API (Academia da Primeira
Infância), o chamado “parqui-
nho”, para o lazer das crian-
ças do bairro. “Essa é uma
reivindicação antiga dos mo-
radores do Campo Alegre e
região”, salienta Martim.
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VEREADOR

JANIO LERARIO

TRABALHO

Sabesp atende pedido
do Vereador Janio

Atendendo ao pedido de moradores de Pindamonhangaba,
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 go-
vernamental, 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 (Ponto
de Verificação) 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 aciden-
tes”, 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.

A Câmara Municipal re-
aliza no próximo dia 9 de
agosto uma Sessão Solene
em comemoração a “Me-
lhor  Idade”.  O evento
acontece por meio da Lei
Municipal Nº 5.069/2010,
criada através do requeri-
mento de projeto de Lei nº
69/2010 de setembro de
2010, de autoria do Verea-
dor Alexandre Faria.

  Nesta Sessão,  a sau-
dação 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. Ale-
xandre Faria enaltece que
a “Melhor Idade” nos faz

HONRARIA

Alexandre Faria
homenageia Melhor
idade em Sessão Solene

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 ce-
lebrar a vida.  Na oportuni-
dade, representando a “Me-
lhor Idade” serão homena-
geados os Atletas do “JO-
RI” que competiram por
Pindamonhangaba nos Jo-
gos Regionais do Idoso de
2012 e o Conselho Munici-
pal do Idoso deve indicar
um representante daquela
entidade. “Aproveito para
convidar toda a população,
principalmente os familia-
res e amigos dos homena-
geados”, concluiu o Vere-
ador Alexandre Faria.

VEREADOR JOSÉ ALEXANDRE FARIA
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Acompanhe o trabalho do vereador e dê
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com

Siga o vereador no twitter: www.twitter.com/Vereador_Cal

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) está pre-
ocupado com a situação das
cirurgias eletivas de Pinda-
monhangaba, pois há uma fila
de espera muito grande e as
cirurgias ainda não tiveram
início. “Gostaríamos de saber
o que está acontecendo, pois
fomos convocados para uma
sessão extraordinária antes do
recesso para aprovar uma
verba referente a essas cirur-
gias e, até agora, a questão
não foi solucionada. Está fal-
tando gestão na Saúde, pois
nem mesmo dentro da própria
Secretaria há entendimento
entre os gestores. Enquanto
isso, quem sofre é a popula-
ção”, explica o vereador. Du-
rante a sessão de segunda-
feira, 06 de agosto, o vereador
Cal comentou o fato e afirma
que vai continuar reivindican-
do uma solução urgente para
esse problema.

Recuperação de ruas
Cal está acompanhando as

notícias da Prefeitura quanto

SAÚDE PÚBLICA

Cal está preocupado
com cirurgias eletivas
no município

à recuperação e recapeamento
das cerca de 50 ruas da cida-
de. A solicitação de asfal-
tamento, recapeamento e
complementação de asfalto
em Estradas Municipais, ave-
nidas e ruas da cidade foi feita
pelo vereador por meio de re-
querimento, justificando a exe-
cução de tais melhorias com a
abertura de créditos adicio-
nais ao orçamento. “Estamos
satisfeitos com essas obras,
mas solicitamos que a popula-
ção fiscalize a qualidade do
serviço, pois muitas ruas já
foram asfaltadas em período
eleitoral e o asfalto, por ser
muito fino ou de baixa qualida-
de, acaba exigindo um novo
recapeamento”, explica Cal.

O vereador ainda ressalta
a necessidade de inclusão de
mais ruas e avenidas do Dis-
trito de Moreira César no pro-
grama de asfaltamento, além
das já programadas, que são
as avenidas José Monteiro
Machado César e das Greví-
lleas e o primeiro trecho da
avenida Nova Pinda.

VEREADOR CAL
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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.

A Câmara
de Vereado-
res de Pinda-
monhangaba
aprovou, no
dia 02 de abril,
o requerimen-
to nº 459/
2012, cujo au-
tor é o verea-
dor Ricardo
P i o r i n o
(PDT), que
solicita à Ad-
ministração
inúmeros be-
nefícios à
Guarda Muni-
cipal, como:
aumento no
efetivo; compra de viaturas e
armamentos; cursos prepara-
tivos; remuneração do traba-
lho noturno; repouso semanal
remunerado; serviço extraor-
dinário, 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 fun-
damental melhorar as condi-
ções dos funcionários, pois isso
reflete na segurança do muni-
cípio. “Os Guardas Munici-
pais precisam de suportes para
realizarem seus serviços de
forma plena, pois o trabalho
que executam é mais uma al-
ternativa para amenizar os ín-
dices de ocorrência de nossa
cidade”, pontuou Piorino.

SERVIDORES MUNICIPAIS

Ricardo Piorino
aguarda melhorias à
Guarda Municipal

“SOLICITEI À ADMINISTRAÇÃO DIVERSAS

PROVIDÊNCIAS EM BENEFÍCIO DA CATEGORIA”

Segurança
Preocupado com a segu-

rança de Pindamonhangaba, o
vereador Ricardo Piorino tam-
bém foi responsável por orga-
nizar 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 autorida-
des civis e militares. O objeti-
vo 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 polí-
tico mas sim unindo as forças
vivas da cidade para encon-
trarmos soluções adequadas
para este crucial problema”,

VEREADOR RICARDO PIORINO

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP
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O Sincomércio – Sindi-
cato do Comércio Varejista 
de Pindamonhangaba avisa 
que já estão abertas, de 6 a 
30 de agosto,  as inscrições 
para a 12 ª Copa Sesc/ Sin-
comércio de Futsal. 

Os  interessados em  par-

ticipar devem comparecer à 
sede da entidade ( rua Bi-
cudo  Leme, 565),  de se-
gunda a sexta-feira,  para 
fazer a inscrição.

Mais informações podem 
ser obtidas pelos telefones 
3642-4820 ou 3645-6289.

Abertas  as inscrições 
para a 12ª  Copa Sesc /
Sincomércio de Futsal

Pindamonhangaba visitou o Itapeva, na noite do último 
sábado (4), e voltou para a casa com mais uma vitória. 
O confronto foi válido pela fase de classifi cação da Liga 
Paulista de Futsal Masculino e acabou com triunfo da 
Princesa do Norte pelo placar de 5 a 4.
A diferença no marcador foi mínima, mas a verdade é 
que Pindamonhangaba soube dominar a partida, estando 
sempre em vantagem.
Os gols da vitória foram assinalados por Lucas Selbach, 
Kleiton Massao “Japa”, Rafael Hernandes (2) e Anderson 
Luiz.
A equipe comandada pelo técnico Edilson chegou ao 
seu vigésimo primeiro ponto na tabela de classifi cação, 
ocupando nesse momento a vice-liderança da chave B.
Vale lembrar que Pindamonhangaba tem somente mais 
dois compromissos pela frente e para chegar à fase fi nal 
do torneio, precisa estar posicionada entre os quatro 
primeiros lugares de sua chave.
O próximo jogo da equipe local será realizado na quinta-
feira (9), diante da Associação Atlética FIB. O duelo 
começa às 20 horas, na Ferroviária.
Estadual de Futsal Feminino – a disputa do 
Campeonato Estadual Sub 20 de Futsal Feminino será 
retomada pela equipe de Pinda nesta terça-feira (7).
O time da cidade recebe a visita das representantes 
de Taubaté, no Ginásio Tobias Salgado, da Associação 

Pindamonhangaba supera Itapeva pela Liga Paulista

Atlética Ferroviária. O embate começa às 19 horas.
Nesta competição, Pindamonhangaba aparece no quarto 
lugar com 20 pontos somados depois de 11 jogos. 
Foram 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas.

Hernandes (à direita) marcou dois gols 
na vitória sobre Itapeva 

Talita Leite

Pindamonhangaba está se 
destacando cada vez mais no 
esporte. No último domingo 
(5), os atletas José Luciano 
Damião e Warlei Dias do 
Nascimento subiram ao pó-
dio por três vezes consecuti-
vas.

Os representantes de Pin-
damonhangaba participaram 
do 3º Torneio de Atletismo 
Máster de Taubaté “Zildo 
Bueno”. A competição con-
tou com a presença de 300 
atletas dos estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Mi-
nas Gerais.

Nascimento subiu ao lu-
gar mais alto do pódio nas 
provas de arremesso de peso, 
lançamento de disco e dar-
do. Ele participou na cate-
goria de 35 a 39 anos. Na 
de 30 a 34 anos, Damião 
conquistou o ouro nas 
provas de lançamento de 
dardo e salto em altura, na 
prova dos 200 metros rasos 

O Programa Escola da Fa-
mília, em parceria com a Pre-
feitura, realizará no dia 19 de 
agosto, a partir das 9 horas, 
na praça Padre João de Faria 
Fialho, a 5ª edição da Corri-
da em Homenagem ao Atleta 
“João do Pulo”. Além da cor-
rida, também acontecerá uma 
caminhada.

Moradores de todas as ida-
des podem participar, e as ins-
crições serão realizadas uma 
hora antes do início da corrida.

O objetivo da corrida é 
homenagear o atleta João 
Carlos de Oliveira, o “João 
do Pulo”; desenvolver inicia-

tivas que valorizem as pes-
soas de Pindamonhangaba,  
e incentivar os moradores à 
prática do esporte e à melho-
ria da qualidade de vida.

A prova será dividida por 
idade em diversas categorias. 
A premiação será só para as 
modalidades de corrida. Serão 
entregues troféus para os três 
primeiros colocados e meda-
lhas para todos os participantes.

No ano passado teve a par-
ticipação de mais 2 mil pesso-
as. Mais informações poderão 
ser obtidas com a coordena-
ção da Escola da Família, pelo 
telefone 3642-7154.

O time de vôlei mascu-
lino de Pindamonhangaba, 
Funvic/MidiaFone, enfrentará 
a equipe de Campinas, nesta 
quarta-feira (8), às 20 horas, na 
estreia do Campeonato Paulista. 
A partida acontecerá no Ginásio 
de Esportes  Juca Moreira.

O técnico João Marcon-
des contará com os seguin-
tes jogadores: Fabiano de 
Mendonça Bittar, Alexsandro 
Garcia Vicente, José Ricardo 
da Silva Andrade Filho, Luis 
Fernando Joventino Vences-
lau, Alexsandro Dyego Oli-
veira 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 Ju-
nior, Deivid Junior Costa e 
Renato Marques de Oliveira.

Esta será a primeira vez 
que a equipe de Pinda dis-
putará o Paulista na divisão 
especial. “Sabemos que será 
uma competição difícil e es-
tamos nos preparando muito 
para participar. Vamos nos 
esforçar para fi car com a me-
lhor classifi cação possível”, 
disse o  supervisor  técnico da 
equipe, Ricardo Navajas.

O jogo será aberto para 
os torcedores. No dia 11 de 
agosto, a equipe enfrentará o 
time do Sesi/SP, Vila Leopol-
dina, São Paulo.

Vôlei masculino de Pinda estreia 
no Paulista nesta quarta

Atletas masters garantem 
excelentes colocações em torneio

o atleta garantiu a prata.
Damião estreou neste 

evento esportivo, enquanto 
Nascimento conquistou o 
bicampeonato. Ambos são 
representantes de Pindamo-
nhangaba há anos e agrade-
cem o apoio da Secretaria 
de Esportes e de seus trei-
nadores. Nesta prova, foram 
acompanhados pelo profes-
sor Djalma dos Santos.

Warlei conta que essa 

conquista é algo muito gra-
tifi cante, porque trabalha 
como industriário e é difícil 
conciliar com a carreira de 
atleta. Ele cita que esta pro-
va é uma prévia do Estadual, 
que será em outubro. Para 
Nascimento, representar a 
cidade é motivo de orgulho. 
Ele treina desde 1992, porém 
voltou a competir em 2008 e 
a sua experiência já lhe ga-
rantiu o 1º lugar no Troféu 

Brasil, no lançamento de dis-
co, e o vice no arremesso de 
peso e lançamento de dardo.

Damião revela que este 
é o primeiro ano de máster 
e estrear com vitória e bater 
recorde em salto de altura e 
lançamento de dardo é muito 
bom. O representante agrade-
ce, em especial, ao professor 
Djalma, que se disponibi-
lizou a trabalhar em outro 
horário para lhe ajudar, pois 
evoluiu bastante e pôde obter 
estas excelentes colocações.

“A Secretaria de Esportes, 
por meio do nosso secretário 
Macedo, está dando apoio 
aos atletas da categoria más-
ter, montamos uma equipe 
com 12 atletas. Acredito que 
se não houvesse este espaço, 
talvez eles teriam parado de 
treinar. Isto é uma novidade 
na Secretaria e é uma motiva-
ção para que eles pratiquem 
esportes”, fi naliza o profes-
sor Djalma dos Santos.

Escola da Família 
realiza 5ª Corrida 
“João do Pulo”

No ano passado a prova foi bastante disputada

Vôlei de Pindamonhangaba estará entre os melhores do Estado na divisão especial

Atletas tiveram boa classifi cação em Taubaté

Arquivo TN

Arquivo TN

Divulgação
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A portaria de acesso à 
Apta - Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegó-
cios do Pólo Regional do 
Vale do Paraíba, situada 
em Pindamonhangaba, vai 
mudar de local em breve.

As pessoas que traba-

lham no Pólo, moradores 
da região, os frequentado-
res do campo do Dentadura 
e demais pessoas que preci-
sam ter acesso ao local, de-
verão utilizar a entrada feita 
na avenida Manoel César 
Ribeiro, próxima à rotatória 

de acesso ao bairro Maricá.
A Apta é uma agência 

da Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento do 
Governo do Estado de São 
Paulo, onde são desenvol-
vidas pesquisas voltadas 
para o agronegócio.

Bruna Pires

Os serviços de terrapla-
nagem no local onde será 
construída a nova portaria do 
Parque da Cidade já foram 
finalizados e, nesta semana, a 
próxima etapa da obra deve ser 
iniciada. Estão sendo feitos o 
nivelamento do terreno e a de-
marcação da área em que será 
instalado o portal de entrada.

De acordo com o diretor 
de Parques, Carlos Magno, 
outro serviço está sendo fei-
to, paralelamente, dentro do 
Parque. “No local onde será 
a nova portaria foi preparado 
o solo para a instalação de 
uma galeria para a captação 
de água pluvial, e nos limi-
tes entre o Parque da Cidade, 
Parque da Juventude e a área 

Os moradores da região 
central estão elogiando as 
obras de recapeamento e me-
lhorias viárias. Os trabalhos 
tiveram início nessa segunda-
-feira (6), na rua Coronel José 
Francisco, entre os trechos 
das ruas ‘Júlio Salgado’ e 
‘Monteiro de Godoy’, sendo 
mais de 600 metros. De acor-
do com o cronograma, a partir 
de quarta-feira (8), a avenida 
Prudente de Moraes receberá 
os trabalhos, entre os trechos 
da ‘Coronel  José Francisco’ 
até a Deputado Claro César.

O Departamento de Trân-
sito está atuando junto aos 
profissionais que estão fazen-
do as obras, para orientar os 
motoristas e motociclistas. 
Alguns trechos poderão ser 

interditados momentanea-
mente para facilitar a coloca-
ção da nova manta asfáltica. 
Ao todo, 44 ruas e avenidas 
receberão as melhorias.

Edna Pereira dos Reis, 
aposentada, conta que fica na 
casa de sua filha, localizada 
próxima à rua Coronel José 
Francisco, e que os trabalhos 
estão muito bons, porque me-
lhora o trânsito e também con-
tribui para evitar acidentes.

O músico Maidel Amaral, 
morador da rua Coronel José 
Francisco há dez anos, comenta 
que além do visual é uma obra 
excelente, inclusive agora tendo 
apenas um lado para estacionar, 
sinalizado com faixa amarela, o 
que vai contribuir para que não 
tenha mais acidentes.

Isabel Alagão, aposenta-
da, destaca que toda melhoria 
é bem-vinda. “Eu era de Lo-
rena, estou aqui há dois anos 
e gostei da cidade, achei bem 
simpática, estas obras são 
boas porque também causam 
uma boa impressão”, revela 
Isabel.

O prefeito João Ribei-
ro frisa que dos 44 pontos 
previstos, metade já está 
contratada e as demais em 
licitação. “Estamos traba-
lhando para que os nossos 
munícipes possam trafegar 
com segurança. São regiões 
onde o fluxo é intenso, mas 
além dos recapeamentos,  os 
nossos funcionários também 
continuam com os trabalhos 
de tapa-buraco”.

Moradores aprovam obras de recapeamento

Nova Portaria e outras 
obras serão feitas no 
Parque da Cidade

Portaria da Apta mudará 
de local em breve

que é de propriedade do go-
verno do Estado de São Pau-
lo, está sendo construído um 
alambrado “, contou Carlos.

Ainda segundo o diretor, 
esta primeira etapa da co-
locação do alambrado faz a 
divisa do Parque da Cidade 
com a pista do Aeroclube, 
numa extensão de 1.000 me-
tros. “A colocação do alam-
brado deve ser concluída em 
10 dias”, afirmou.

“Esta é a primeira de uma 
série de outras obras que se-
rão feitas no Parque da Cida-
de, para que eventos de lazer, 
cultura, esportes e entreteni-
mento sejam realizados para 
a população”, explicou o se-
cretário de Governo da Pre-
feitura, responsável pelo De-
partamento de Parques, eng. 

Arthur Ferreira dos Santos.
A nova portaria facilitará 

o acesso de veículos ao Par-
que da Cidade, evitando con-
gestionamentos na região da 
rotatória entre o anel viário e 
a avenida Manoel César Ri-
beiro. A obra tem um investi-
mento de R$ 397 mil e os tra-
balhos devem ser concluídos 
em quatro meses.

Sobre os parques
 O Parque da Cidade 

possui uma área de aproxi-
madamente 480.000 m²; e o 
Parque da Juventude possui 
cerca de 1.200.000 m². As 
áreas dos parques foram for-
malmente concedidas para a 
administração da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo em junho de 2011.

Terraplanagem para a construção da portaria foi concluída

Alambrado irá 
demarcar a divisa 
entre o Parque da 
Cidade e a pista do 
Aeroclube

Lívia Carla

Lívia Carla Lívia Carla Lívia Carla

Akim/AgoraVale

Akim/AgoraVale

Divulgação

Edna Pereira dos Reis Isabel Alagão Maidel Amaral Recapeamento traz mais segurança e conforto para motoristas e pedestres



*O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor 
de Pediatria e Adolescência  da FACULDADE DE MEDICINA 
DE TAUBATÉ, por concurso, há 35 anos ( 1977), da Casa do 
Poeta de São Paulo, da Academia Pindamonhangabense de 
Letras, da Sociedade Brasileira de Escritores Médicos (SO-
BRAMES) e da Academia Paulista de Jornalismo. 
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    POEMA  PARA A MINHA FACULDADE
.
(POEMA-HOMENAGEM AOS 45 ANOS DA 
FACULDADE DE MEDICINA DE TAUBATÉ) 

        Minha Faculdade!
Aqui estou, frente a frente contigo, para te bendizer e te 
agradecer!
Eu te bendigo porque:
Me transmitiste sempre entusiasmo que faz com que o gelo 
do desencanto não entorpeça o meu coração, não desistas 
da paciência, nem creia em realizações sem esforços!
Eu te bendigo porque:
A tua lembrança me conduz ao estudo que mata a minha 
sede de conhecimento para que eu possa avançar!
Eu te bendigo porque:
Reajustaste a minha própria visão do mundo para que, com 
insistência, procurasse o rumo certo, varando a sombra dos 
meus erros, mantendo o silêncio ante as injúrias, o esqueci-
mento para o mal e o perdão  incondicional para as ofensas!
Eu te bendigo porque:
Me transformaste em otimista ao ver oportunidade em cada 
dificuldade e, generosamente, me concedeste o motor de 
uma Ferrari abastecida nos “ pit stops” da vida com os com-
bustíveis mais nobres que  conheci: o amor de meus pais,  a 
admiração dos meus filhos, o sorriso doce dos enfermos,a 
solidariedade dos meus colegas que eu jamais esqueço, o 
fascínio incrível pelo complexo  SER HUMANO , o mila-
gre do nascimento, o maravilhoso milagre da vida !
Portanto, minha FACULDADE DE MEDICINA DE TAU-
BATÉ, aqui, genuflexo, eu te abro a Sagrada Bíblia do agra-
decimento, que é a memória do coração.
Eu te agradeço, MINHA ESCOLA, pois abriste a porta da 
certeza de assumir responsabilidade ante os que padecem e, 
permitiste o meu contrato vitalício com o aprendizado que 
tem por escopo, curar, ou pelo menos, aliviar as dores do 
meu semelhante!
Obrigado, MINHA FACULDADE, que me convenceste a 
nunca abrir mão da minha dignidade, a não abaixar a cabe-
ça para a tirania do capital que sangra a minha classe e, me 
presenteaste com a confiança, o conhecimento e a experiên-
cia sustentadas pelos pilares da ética e do respeito !
Obrigado, QUERIDA ESCOLA, pois, no teu seio, pude 
ouvir o “ Muito Obrigado” dos pacientes humildes dos 
ambulatórios,sentir a emoção do primeiro parto, apreciar o 
desafio do raciocínio clínico, o tagarelar das almas prima-
veris inda em botão na enfermaria de pediatria!
Ao estilo Guimarães Rosa, eu te agradeço, FACULDADE 
DA MINHA VENERAÇÃO, porque me revelaste que a ri-
queza do viver não está nem na saída  nem na chegada,mas, 
na nobreza da travessia,não obstante as pedras do caminho!
Grato, MINHA FACULDADE DE MEDICINA DE TAU-
BATÉ, por me dizer com todas as letras que, não devo per-
der a fé ante as sombras do mundo, mesmo que os meus pés 
estejam sangrando,as angústias me torturando,porque terei 
a certeza de saber que, após a noite tempestuosa, além dela, 
brilha a luz de uma nova alvorada !
POR TUDO ISSO, E POR CAUSA DISSO, MUITO OBRI-
GADO, FACULDADE DE MEDICINA DE TAUBATÉ!

Há mais música no céu...

Há mais música no céu com a chegada de Madre Cecília 
e Zé Sambinha, que viveram em Pindamonhangaba  

 

Há doze anos, a APL-Academia Pindamonhangabense 
de Letras, na sessão plenária solene do dia 29 de agosto 
de 2000, realizada no salão nobre da Câmara Municipal 
(ainda era no Palacete Tiradentes) homenageava a Corpo-
ração Musical Euterpe pelos seus 175 anos de existência 
(22/8/1825). Naquele evento, entre as homenagens, foram 
entregues uma placa comemorativa à banda e diploma ao 
seu presidente, que na época era o músico, maestro José 
de Assis Alvarenga, o Zé Sambinha. Coube à acadêmica, 
maestrina Cynira Novaes Braga, a madre Cecília, proce-
der a honraria. Hoje, ambos já pertencem a outro plano da 
vida eterna. Duas irreparáveis perdas musicais para Pin-
damonhangaba, lamentavelmente ocorridas neste mesmo 
ano de 2012. Madre Cecília se foi no dia 15 de abril, aos 
87 anos; Zé Sambinha, no último dia 25 de julho, aos 82 
anos. No próximo dia 22, a Euterpe completará 187 anos. 
Desta extraordinária marca de longevidade, pelo menos 
dez décadas ela contou com a presença trabalhadora do 
grande mestre José de Assis Alvarenga, o Zé Sambinha... 
Um guerreiro que lutava pela sobrevivência da corpora-
ção e pela constante formação de novos músicos... A APL 
reconhece o valor deste músico versátil e sempre que a 
Euterpe tocar, ele há de ser, mais do que nunca, inesque-
cível entre nós... 

Concurso de Trovas 
homenageia 50 anos da APL 

O acadêmico trovador José Valdez de Castro Moura, 
com o intuito de colaborar com o programa festivo em co-
memoração aos 50 anos de existência da APL - Academia 
Pindamonhangabense de Letras (18 de dezembro), movi-
mentou a UBT - União Brasileira de Trovadores – Seção 
de Pindamonhangaba, da qual é presidente, para elaborar 
um concurso de trovas alusivo à entidade. Para isso, en-
trou em contato com o presidente nacional da UBT, Luiz 
Carlos Abritta, e com a presidente estadual, Domitilla 
Borges Beltrame, mostrou o esboço de um regulamento e 
contou da importância da data, falando sobre a realização 
do Concurso Nacional/Internacional e Regional. O regu-
lamento, que foi publicado no boletim da UBT-Nacional e 
no Informativo da UBT- Estadual, publica também a nossa 
Tribuna do Norte, confira e participe:

Concurso Nacional/Internacional/
Regional de Trovas da Academia 
Pindamonhangabense de Letras 
 

- Apoio e realização: UBT – Seção de Pindamonhan 
     gaba

- Tema Nacional/Internacional: Academia.
- Tema Regional (Vale do Paraíba/Região Serrana e Li    

     toral Norte): Letras
 - Número de trovas: 2 (duas) – Sistema de Envelopes
 - Remetente: Luiz Otávio.
 - Endereço para envio: Rua das Grevíleas, 275 – Villa 

      ge Paineiras – CEP 12421-550 – Pindamonhangaba 
 - A/c do presidente da UBT-Pindamonhangaba  -  José     

Valdez de Castro Moura.                                                  
Obs.: Serão consideradas para julgamento as trovas 

que chegarem até o dia 9 de novembro de 2012. A data da 
premiação  será no dia 18 de dezembro de 2012, na sessão 
solene comemorativa aos 50 anos da Academia Pindamo-
nhagabense de Letras. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua De 

        putado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classi 
        ficação, 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  13/08/2012 às 15:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

4º PRISCILA TATIANA DE JESUS OLIVEIRA GABRIEL
RUA JOAQUIM ANTUNES BASTOS, 58 – VILA SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12445-260

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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 Disci-
plinar, 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 teste-
munhas 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

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documen-
tos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:  

JOÃO  CARLOS  GONÇALVES  DE  OLIVEIRA,  de  nacionalidade  bra-
sileira, profissão mecânico, estado  civil  solteiro,  de  44  anos  de  idade, 
nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia  16  de  julho de 
1968, residente e domiciliado na  Rua  João  Livramento,  nº  1281, Vila Rica, 
nesta cidade, filho de  GERALDO  GONÇALVES  DE  OLIVEIRA  e MARIA DE 
LOURDES GONÇALVES DE OLIVEIRA.  

BENEDITA NAIR DOS SANTOS, de nacionalidade  brasileira,  profissão  
do lar, estado  civil  divorciada,  de  58  anos  de  idade,  nascida  em Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, no dia 4  de  outubro  de  1953, residente e 
domiciliada na Rua João Livramento, nº  1281,  Vila  Rica, nesta cidade, filha de 
BENEDITO MOREIRA DOS SANTOS  e  EFIGENIA  MARIA DE JESUS SAN-
TOS. 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,  3 de agosto de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documen-
tos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                

JULIO  CESAR   RIBEIRO,  de   nacionalidade   brasileira,   profissão en-
carregado, estado civil divorciado, de 35 anos de idade, nascido  em Taubaté, 
Estado de São Paulo, no dia 7 de julho de 1977,  residente  e domiciliado na 
Avenida Mario Nogueira da  Silva,  nº  788,  Araretama, nesta cidade, filho de 
GONÇALO RIBEIRO e MARIA REGINA TOMAS RIBEIRO.   

FERNANDA PAULA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira,  profis-
são  do lar, estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida  em  Taubaté, Es-
tado de São Paulo, no  dia  6  de  novembro  de  1981,  residente  e domiciliada 
na Avenida Mario Nogueira da  Silva,  nº  788,  Araretama, nesta cidade, filha de 
MESSIAS DOS SANTOS e MADALENA DE JESUS  SANTOS. Apresentaram 
os documentos 1, 3, 4 e  5,  do  Art.  1.525,  do  Código Civil. Se alguém souber 
de algum impedimento,  oponha-o  na  forma  da Lei.          

Pindamonhangaba,  3 de agosto de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documen-
tos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                 

ALEXANDRE MACHADO DA SILVA,  de  nacionalidade  brasileira,  pro-
fissão engenheiro de processos, estado civil solteiro, de 27 anos  de  idade, 
nascido em São Vicente, Estado de São Paulo, no dia  28  de  abril  de 1985, 
residente e domiciliado  Rua  João  Paulo  de  Camargo  nº  172, Crispim, nesta 
cidade, filho de ALVARINO MACHADO DA SILVA e  FRANCISCA DA PENHA 
DA SILVA.                                                     

VANESSA  ALVES  DE  ARAUJO,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão 
militar, estado civil solteira, de 26 anos de idade,  nascida  em  Foz do Iguaçu, 
Estado do Paraná, no dia 19 de setembro de 1985,  residente e domiciliada 
Rua Ryoiti Yassuda nº 444, Crispim, nesta cidade,  filha de LUIS RUFINO DE 
ARAUJO   e   MARIA   MADALENA   ALVES   DE   ARAUJO. 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,  4 de agosto de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documen-
tos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                   

DOUGLAS ALMEIDA  SILVA,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão 
advogado, estado civil solteiro, de  29  anos  de  idade,  nascido  em Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, no dia  22  de  junho  de  1983, residente e 
domiciliado na Rua Ferdinando  Bolis,  nº  35,  apto  11A, Crispim, nesta cidade, 
filho de SEBASTIÃO DE  BARROS  SILVA  e  IZABEL PEREIRA DE ALMEIDA 
SILVA.                                                

GABRIELE   CONSTANTINO,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão 
funcionária pública, estado civil  solteira,  de  30  anos  de  idade, nascida em 
São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 6 de março de  1982, residente e do-
miciliada na Rua Ferdinando  Bolis,  nº  35,  apto  11A, Crispim, nesta cidade, 
filha de SALVADOR CONSTANTINO NETO e ELIANA  DE LOURDES RODRI-
GUES CONSTANTINO. 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,  4 de agosto de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documen-
tos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  

JOSÉ ANTONIO  CARDOSO   APOLINARIO,   de   nacionalidade   bra-
sileira, profissão operador de trem, estado civil divorciado,  de  37  anos  de 
idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia  31  de ou-
tubro de 1974,  residente  e  domiciliado  na  Rua  Mauro  Rodrigues Ribeiro, nº 
74, Bom Sucesso, nesta cidade,  filho  de  ANTONIO  CARLOS APOLINARIO 
e NATALIA CARDOSO APOLINARIO.                         

SUZANA CLARO BICUDO, de nacionalidade brasileira,  profissão  au-
xiliar de escritório, estado civil divorciada, de 30 anos de  idade,  nascida em 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no  dia  10  de  novembro  de 1981, 
residente e domiciliada na Rua Mauro Rodrigues Ribeiro,  nº  74, Bom Suces-
so, nesta cidade, filha de  JOSÉ  MAXIMO  BICUDO  e  MADALENA CLARO 
BICUDO. 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,  4 de agosto de 2012.

Faço saber que pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documen-
tos exigidos pelo Código Civil Brasileiro:                               

AGUINALDO LENZI DA FONSECA,  natural  da  cidade  de  São  Luiz  do 
Paraitinga SP, nascido  aos  28  de  junho  de  1971,  residente  e domiciliado no 
Sítio da Cachoeira, Bairro do Selado,  no  município de São Luiz do Paraitinga 
SP, profissão  auxiliar  de  serviço   de saúde, estado civil solteiro, filho de JOSÉ 
MEIRELLES DA FONSECA  e de LEONILDA LENZI DA FONSECA.                                        

CÁTIA MARTINS BERNARDES, natural da cidade de Resende  RJ,  nas-
cida em 11 de agosto de 1977, residente e domiciliada na Rua Cambuci  nº 
25, Jardim Eloina, nesta cidade de  Pindamonhangaba  SP,  profissão profes-
sora, estado civil solteira, filha de FLÁVIO BERNARDES  e  de TEREZINHA 
APARECIDA MARTINS BERNARDES. Apresentaram  os  documentos do Art. 
1.525, do Código Civil  Brasileiro.  Se  alguém  souber  de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei.                    

Pindamonhangaba, 04 de agosto de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documen-
tos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                   

DOMINGOS  DOS   SANTOS,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão 
vigilante, estado civil divorciado, de 43 anos de  idade,  nascido  em Ubatuba, 
Estado de São Paulo, no dia 20 de junho de 1969, residente  e domiciliado 
Rua Francisco de Oliveira Penteado  nº  1159,  Vila  Rica, nesta cidade, filho 
de BENEDITO MANOEL DOS  SANTOS  e  CARMA  TEIXEIRA LEITE DOS 
SANTOS.                                                       

NEUSA SILVA MOREIRA, de nacionalidade brasileira,  profissão  do  lar, 
estado civil viúva, de 48 anos de idade, nascida em Tuntum, Estado  do Ma-
ranhão, no dia 12 de julho de  1964,  residente  e  domiciliada  Rua Francisco 
de Oliveira Penteado  nº  1159,  Vila  Rica,  nesta  cidade, filha de ANTONIO 
NORONHA DA  SILVA  e  MARIA  ALVES  ALEXANDRE  SILVA. 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,  3 de agosto de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documen-
tos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  

FELICIO PEREIRA DE OLIVEIRA, de  nacionalidade  brasileira,  profissão 
carpinteiro, estado civil divorciado, de 54 anos de idade, nascido  em Bela Vista 
do Paraíso, Estado do Paraná,  no  dia  28  de  outubro  de 1957, residente e 
domiciliado Rua José Maria Monteiro nº  331,  Jardim Imperial, nesta cidade, 
filho de JOSÉ DE OLIVEIRA e LIDIA  PEREIRA  DE OLIVEIRA.                                                            

CECILIA DA SILVA,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão  do  lar, es-
tado  civil  divorciada,  de  58  anos  de  idade,  nascida  em  Bom Conselho, 
Estado de Pernambuco, no dia 6 de julho de  1954,  residente e domiciliada 
Rua José Maria Monteiro nº 331, Jardim  Imperial,  nesta cidade, filha de JOSÉ  
GOMES  DA  SILVA  e  MARIA  MANOELA  DA  SILVA. Apresentaram os do-
cumentos 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,  6 de agosto de 2012.                 
                                                                         
Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documen-

tos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                
DOMINGOS  DOS   SANTOS,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão 

vigilante, estado civil divorciado, de 43 anos de  idade,  nascido  em Ubatuba, 
Estado de São Paulo, no dia 20 de junho de 1969, residente  e domiciliado 
Rua Francisco de Oliveira Penteado  nº  1159,  Vila  Rica, nesta cidade, filho 
de BENEDITO MANOEL DOS  SANTOS  e  CARMA  TEIXEIRA LEITE DOS 
SANTOS.                                                      

NEUSA SILVA MOREIRA, de nacionalidade brasileira,  profissão  do  lar, 
estado civil viúva, de 48 anos de idade, nascida em Tuntum, Estado  do Ma-
ranhão, no dia 12 de julho de  1964,  residente  e  domiciliada  Rua Francisco 
de Oliveira Penteado  nº  1159,  Vila  Rica,  nesta  cidade, filha de ANTONIO 
NORONHA DA  SILVA  e  MARIA  ALVES  ALEXANDRE  SILVA. 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,  3 de agosto de 2012.
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EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE DE ALMEIDA LEITE COM PRAZO DE 30 DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 
4130/10 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
COMO SEGUE:

O Doutor CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, MMa. Juíza de Direito da SEF-SETOR 
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
na forma da lei, etc...

FAZ SABER ao executado(s), JOSE DE ALMEIDA LEITE, com endereço incerto e 
não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, 
tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 4130/10, que lhe 
move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta ser-
ventia em 22/11/2010, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA 
ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$698,12, em Nov.2010. Pelo presente edital fica 
o executado (s), JOSE DE ALMEIDA 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 embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação 
da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos 
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exe-
qüente, 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 co-
marca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 6 de agosto de 2012

CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ANTONIO A CORREA COM PRAZO DE 30 DIAS, EX-
PEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 4810/10 
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO 
SEGUE:

O Doutor CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, MMa. Juíza de Direito da SEF-SETOR 
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
na forma da lei, etc...

FAZ SABER ao executado(s), ANTONIO A CORREA, com endereço incerto e não 
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tra-
mitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 4810/10, que lhe move 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia 
em 25/11/2010, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 
Deu-se á causa o valor de R$956,14 em Nov.2010. Pelo presente edital fica o execu-
tado (s), ANTONIO A CORREA, devidamente CITADO para todos os atos e termos 
da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de 
que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º 
dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento 
de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se 
realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores 
termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos 
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não 
poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado 
na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, aos 6 de agosto de 2012

CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE A SAMAHA  DE FARIA FILIAL COM PRAZO DE 30 
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 
8330/10 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
COMO SEGUE:

O Doutor CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, MMa. Juíza de Direito da SEF-SETOR 
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
na forma da lei, etc...

FAZ SABER ao executado(s), A SAMAHA DE FARIA FILIAL, com endereço incer-
to e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO 
FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 8330/10, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a 
esta serventia em 07/12/2010, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE 
DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$1.142,74, em Nov.2010. Pelo presente 
edital fica o executado (s), A SAMAHA DE FARIA FILIAL, devidamente CITADO para 
todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra 
transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que 
o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da 
intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os 
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados 
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimen-
to 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 6 de agosto de 2012

CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE CLAUDIO JORDÃO DE SOUZA COM PRAZO DE 30 
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 
1200/2011 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
COMO SEGUE:

O Doutor CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, MMa Juíza de Direito da SEF-SETOR 
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
na forma da lei, etc...

FAZ SABER ao executado(s), CLAUDIO JORDÃO DE SOUZA, com endereço incerto 
e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FIS-
CAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1200/2011, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída 
a esta serventia em 09/12/11, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE 
DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$708,65, em Nov.2010. Pelo presente 
edital fica o executado (s), CLAUDIO JORDÃO DE SOUZA, devidamente CITADO 
para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial 
supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o 
de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de 
que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar 
da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á 
os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados 
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimen-
to 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 6 de agosto de 2012

CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE BENEDITO DOS SANTOS COM PRAZO DE 30 DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 
4632/11 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
COMO SEGUE:

O Doutor CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, MMa Juíza de Direito da SEF-SETOR 
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
na forma da lei, etc...

FAZ SABER ao executado(s), BENEDITO DOS SANTOS, com endereço incerto e 
não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FIS-
CAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 4632/11, que 
lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta 
serventia em 22/11/10, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA 
ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$945,80  em Nov.2010. Pelo presente edital fica 
o executado (s), BENEDITO DOS SANTOS, devidamente CITADO para todos os 
atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito 
e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, 
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo 
para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação 
da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos 
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exe-
qüente, 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 co-
marca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 6 de agosto de 2012

CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE EDUARDO DA SILVA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPE-
DIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 6982/10 QUE 
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:

O Doutor CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, MMa Juíza de Direito da SEF-SETOR 
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
na forma da lei, etc...

FAZ SABER ao executado(s), EDUARDO DA SILVA, com endereço incerto e não 
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tra-
mitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 6982/10, que lhe move 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serven-
tia em 02/12/10, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 
Deu-se á causa o valor de R$896,57, em Nov.2010. Pelo presente edital fica o exe-
cutado (s), EDUARDO DA SILVA, devidamente CITADO para todos os atos e termos 
da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de 
que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º 
dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento 
de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se 
realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores 
termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos 
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não 
poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado 
na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, aos 6 de agosto de 2012

                                      CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
                                                         Juíza de Direito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua De 

        putado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classi 
        ficação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar  

         certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de registro no CREA ;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  13/08/2012 às 14:00 horas

ENGENHEIRO

3º LUIZ RAFAEL DOS SANTOS LEITE
AVENIDA VOLUNTÁRIO BENEDITO SÉRGIO, 904 – ESTIVA
TAUBATÉ – SP
CEP 12050-470

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA A 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS – 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDAMONHANGABA - 2012

Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS – 
Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem na 8ª reunião Ordinária 
de 2012, a realizar - se:

Dia:   08/08/2012                     
Horário:  17h00 
Local:  CRAS Centro
PAUTA: 
• INFORMES
• LEITURA DE ATA
• APRESENTAÇAO DVD – CONTROLE SOCIAL
• COMISSÕES PERMANENTES
• PROGRAMA “ABORDAGEM DE RUA”
• DEMONSTRATIVO MDS 2011
• OUTRAS DELIBERAÇÕES E ASSUNTOS

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder pú-
blico) que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: cmaspinda@
gmail.com ou 

cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

“A PARTICIPAÇÃO DE TODOS É IMPRENSCINDÍVEL PARA
 A EFETIVAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL”

Maria Conceição Bispo
Presidente

PORTARIA GERAL Nº 3.886, DE 30 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 o Sr. Izaias de Souza Filho, pedreiro, para substituir o Sr. José 
Aparecido da Conceição, Supervisor de Obras de Drenagem, no período de 11 a 30 de julho de 
2012, durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias.

Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de julho 
de 2012.

Pindamonhangaba, 30 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 30 de julho de 2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Processo Interno nº 21495/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

EDITAL PARA CITAÇÃO DE PAULO FERNANDES QUEIRÓZ COM PRAZO DE 30 
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 
7420/10 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
COMO SEGUE:
O Doutor CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, MMa Juíza de Direito da SEF-SETOR 
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), PAULO FERNANDES QUEIRÓZ, com endereço incerto 
e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FIS-
CAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 7420/10, que 
lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta 
serventia em 18/11/10, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA 
ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$1.226,72, em Nov.2010. Pelo presente edital fica 
o executado (s), PAULO FERNANDES QUEIRÓZ, devidamente CITADO para todos 
os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito 
e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, 
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para 
oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da pe-
nhora 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 Pin-
damonhangaba, Estado de São Paulo, aos 6 de agosto de 2012.
                                      CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
                                                       Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE ALBERTO ALVES COM PRAZO DE 30 DIAS, EX-
PEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 13242/07 
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO 
SEGUE:
O Doutor CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, MMa Juíza de Direito da SEF-SETOR 
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JOSE ALBERTO ALVES, com endereço incerto e não 
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tra-
mitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 13242/07, que lhe move 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serven-
tia em 07/11/06, e redistribuído em 18/07/2007, conforme petição inicial, referente a 
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$836,81, em Out.06. Pelo 
presente edital fica o executado (s), JOSE ALBERTO ALVES, devidamente CITADO 
para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial 
supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o 
de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de 
que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar 
da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á 
os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados 
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento 
do executado, que não poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e 
comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 6 de agosto de 2012

CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE PAULO ANTONIO DA SILVA COM PRAZO DE 30 DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº716/10 
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO 
SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza de Direito 
da SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), PAULO ANTONIO DA SILVA, com endereço incerto e 
não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, 
tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº716/10, que lhe move 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia 
em 15/10/2010, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 
Deu-se á causa o valor de R$520,75, em set.2010. Pelo presente edital fica o executa-
do (s), PAULO ANTONIO DA SILVA, devidamente CITADO para todos os atos e termos 
da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de 
que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º 
dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de 
eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar 
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, 
presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 
do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá  alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado na forma da lei.  
Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, aos 6 de agosto de 2012.

LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM
 JUIZA DE DIREIRO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES COM PRAZO DE 
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB 
Nº1776/09 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
COMO SEGUE:

A Doutora LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza de Direito 
da SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, na forma da lei, etc...

FAZ SABER ao executado(s), JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES, com endereço in-
certo e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO 
FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº1776/2009, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a 
esta serventia em 11/12/2009, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE 
DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$1.475,19, em NOV.2009. Pelo presente 
edital fica o executado (s), JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES, devidamente CITADO 
para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial 
supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o 
de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de 
que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar 
da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á 
os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados 
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento 
do executado, que não poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade 
e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 6 de agosto de 2012.

LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM
JUIZA DE DIREITO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE CARLOS A ESTEVAM DA SILVA COM PRAZO DE 30 
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB 
Nº2035/10 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
COMO SEGUE:

A Doutora LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza de Direito 
da SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, na forma da lei, etc...

FAZ SABER ao executado(s), CARLOS A ESTEVAM DA SILVA, com endereço incerto 
e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FIS-
CAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº2035/2010, que 
lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta 
serventia em 10/11/2010, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA 
ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$1.031,28, em OUT.2010. Pelo presente edital fica 
o executado (s), CARLOS A ESTEVAM DA SILVA, devidamente CITADO para todos 
os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito 
e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, 
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para 
oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da pe-
nhora 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 Pin-
damonhangaba, Estado de São Paulo, aos 6 de agosto de 2012.

LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM
JUIZA DE DIREITO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE PAULO SERGIO MARINHO COM PRAZO DE 30 DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº3039/10 
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SE-
GUE:

A Doutora LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza de Direito 
da SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, na forma da lei, etc...

FAZ SABER ao executado(s), PAULO SERGIO MARINHO, com endereço incerto e 
não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, 
tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº3039/2010, que lhe 
move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta ser-
ventia em 17/11/2010, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA 
ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$1.102,45, em OUT.2010. Pelo presente edital 
fica o executado (s), PAULO SERGIO MARINHO, devidamente CITADO para todos os 
atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito 
e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, 
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para 
oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da pe-
nhora 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 Pin-
damonhangaba, Estado de São Paulo, aos 6 de agosto de 2012.

LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM
JUIZA DE DIREITO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ANA ELISA DE AZEVEDO CESAR CARVALHAES COM 
PRAZO DE 30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGIS-
TRADOS SOB Nº 9368/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIN-
DAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de 
Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), ANA ELISA DE AZEVEDO CESAR CARVALHAES, com 
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo 
Fiscal, tramitam os autos de Ação de  EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 9368/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída 
a esta serventia em 10/12/2010,  conforme petição inicial, referente a valores de 
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão de dívida ativa 
00006534.Deu-se á causa o valor de R$ 1.041,25  em 23/11/10. Pelo presente edital 
fica o executado (s), ANA ELISA DE AZEVEDO CESAR CARVALHAES, devidamente 
CITADA para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição 
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor execu-
tado 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 che-
gue 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 
6 de agosto de 2012.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA 
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ERASMO RIBEIRO RODGERS COM PRAZO DE 30  
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 
2707/2007 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), ERASMO RIBEIRO RODGERS, com endereço in-
certo 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 2707/2007, (AN-
TIGO 1068/2003-1ª VARA) que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIN-
DAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 30/12/2003, redistribuída em 
18/07/2007,  conforme petição inicial, referente a valores de IPTU, na conformidade 
da certidão de dívida ativa NE25031407300.Deu-se á causa o valor de R$616,29 
em 09/12/2003. Pelo presente edital fica o executado (s), ERASMO RIBEIRO ROD-
GERS, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, con-
forme 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 publi-
cação 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 Pindamonhan-
gaba, Estado de São Paulo, aos 6 de agosto de 2012.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA 
Juiz de Direito

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 inventa-
riante, EDIR SAAR E SAAR; MARIA DA GLORIA RIBEIRO VIANA; MANOELINA VIANNA CAN-
DIDO; 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 ORDINÁ-
RIA 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 ale-
garam 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.



SERVIÇOS
Fazemos Limpeza em 
caixas d’água. Tel 8213-
3965
Procura-se pessoa que 
faça bico de marceneiro. 
Tel 3648-8395 / 9790-
7954
Procura-se, emprego 
como acompanhante 
de idoso no período 
noturno.Tel 9205-5501

DIVERSOS
Balcão e paneleiro Ita-
tiaia, novo, R$500, Tel 
3643-1152  /  9167-7277 
Banheira hidromassa-
gem, balcões exposito-
res; estufa para salga-
dos; balança eletrônica, 
morsa com bancada; 
rodas, pneus semino-
vos; várias bicicletas; 
cama; panela de pres-
são, maq.  de solda; te-
levisor, andador, celular; 
fogão; arquivo; jogo de 
sofá. Tel. 8213-3965.
Bicicleta Poty, média, 
pink, 21 marchas, cetinha, 
R$130. Tel 3645-6305
Cabo de aço, 80 m,  
1/2 polegada; 12 blo-
cos de vidro, 20 x 20, 
novos. Tel 9115-9942
Caiaque de fibra, remo 
de alumínio, colete sal-
va vidas. Tel 3643-1250 
ou 9124-5064
Cama de solteiro, ma-
deira maciça, R$ 100; 
Colchão de mola, R$ 50 
e mesa p/ computador, 
R$ 80. Tel 3642-4094
Cama de solteiro, óti-
mo estado de conserva-
ção; vitraux de alumínio 
anodizado c/ vidro, 60 x 
60, novo. Tel 9115-9942
Cama de solteiro, tu-
bular, R$ 70. Tel 8839-
7211
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 re-
tíficas, broqueadora de 

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

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

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

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

ClassificadosT   NVENDER - ALUGAR - COMPRAR - TROCAR  - EMPREGOS

cilindro, mandriladora de 
carcaças do motor VW, 
com bolacha completa e 
cavalete. Tel 3642-2524 
ou 8179-6967
Computador, Proces-
sador AMD Phenom 
X4, placa mãe Asus, 2 
Gb memória, HD 500 
Gb. Tel 9104-4537
Data-show, aluga-se  
e telão para festas e 
eventos. Tel 3522-5171 
/ 9753-5171.
Exaustor Continental  
“Massimo”, seminovo. 
Tel 3643-1250
Fogão, novo, inox, 4 
bocas, electolux, Tel 
8839-7211 
Geladeira Consul, se-
minova, R$ 300. Tel 
3643-1152 ou 9167-
7277
Guarda-roupa  mog-
no,  solteiro ; rack, R$ 
250. Tel 3522-4589
Guarda-roupas, R$ 300. 
Tel 8814-6514
Jaqueta de Couro, pre-
to, feminino,  tamanho 
M, R$ 50. Tel 3642-3740
Jogo de sofá 2 e 3 lu-
gares, seminovo, R$ 
250. Tel 3523-3521 ou 
9114-3560
Máquina de lavar rou-
pas, Eletrolux 7 kl, R$400 
e lavadora enxuta, R$100. 
Tel 9139-2671.
Mesa de som Oneal, 
com 8 canais, semino-
va; video cassete Hi-Fi 
MTS Stereo 4 cabeça 
Sharp. Tel 3642-2427
Moto elétrica infantil. 
Tel 9115-8884
Pia de cozinha,  usa-
da, cuba de inox, 2 me-
tros. Tel 3643-1250 
Playstation 2 Sony, 
novo, 2 controles, car-
tão memória e na ga-
rantia. Tel 3645-3119 
ou 9168-7195
Porta de aço de 3 x 
3m, bom estado de 
conservação, R$ 600. 
Tel 9115-9942
Refrigerador, Consul, 
degelo seco, 110V, 
branco, R$ 400; pia 
+ gabinete, branco, 
R$150; mesa + 4 luga-
res, R$120; impressora 

fiscal térmica, Daruma 
FS700 c/ serrilha pre-
ta, R$ 1.100. Tel 8877-
4220 ou 9110-6706
Refrigerador; freezer 
Eletrolux, bom estado 
de conservação, R$ 
550,00. Tel 3648-4890 
ou 9771-6431
Smartphone HTC, câ-
mera 5 Mg, novo, an-
drad 2.2. Tel 3645-7567
Suporte para teto de 
carro p/ bicicleta; su-
porte de engate para 
Uno; Tel 9115-9942
Tablet importado. Tel 
3643-1250
Teclado Mod PSR 510, 
Yamaha, efeito Ecoho-
tronic Staner. Tel 3642-
2427
Topia, desempenadei-
ra, furadeira de banca-
da, lixadeira de banca-
da. Tel 9710-9774 
Televisor 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 már-
more, vasilhames em 
geral. Tel 8213-3965

TROCA-SE 
Geladeira 160L, consul 
por uma bike de alumi-
nium tratar 3522-4589

VEÍCULOS
VENDEM-SE

Brasília 79, R$ 3 mil. 
Tel. 3642-8124
Celta 2003, preto, abai-
xo da tabela. Tel 9104-
8554
Corsa Sedan 2008,  
Classic  Life , R$ 1.000 
abaixo da tabela, único 
dono. Tel: 3648-8238
Corsa Sedan GL 1.6, 
97/97, verde, comple-
to, R$ 12.100,00 . Tel 
3643-1612
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
D20, 92, com carroce-
ria de madeira, tabela. 
Tel 3522-7900
Eco Sport XLS 2006, 
completa, único dono, 
R$1.000 abaixo da ta-
bela. Tel 3648-8238 ou 
9163-1205
Escort Hobby 1.0, 94, 
prata. Tel 9110-1180
Fiesta 97, vermelho, 
Tel 8202-0035
Fiorino 2001, pneus 
novos. Tel 8207-6468 
ou 9627-0567
Fox 2008, 4 portas, 
cinza, vidro, trava ele-
trica, R$ 24 mil. Tel 
3641-1172
Fusca 79, 1300, R$ 
3.000.  Tel 3643-4173 
ou 8119-4264
GOL CLI 1.6, 1995/1995, 
bom estado de conser-
ção, doc em dia. Tel.  
8807-9597
Gol 1000i plus, Ano 
1995, Branco, comple-
to, rodas liga leve.  Acei-
to troca por carro mais 
novo. Tel 9148-9926
Gol 90, álcool, branco. 
Tel 3643-1745
Gol 96, trava elétri-
ca, alerme e som. Tel 
3642-1165
Gol CL/MI 1.8, mod. 
97,  Branco, rodas de 
liga leve, limpador tra-
seiro,  R$ 11.300. Tel 
9171-8055
Kombi 96, preço a 
combinar. Tel. 9782-
8115
Kombi ano 2.010,  Tel. 
9746-4352
Monza SL/E, comple-
to, 91, vinho, c/ kit gás. 
Tel 9136-1500
Palio Fire 2007, bran-
co, único dono,  R$ 
18.000. Tel 3648-3000 
/ 9191-6767
Pálio Weekend Tre-
eking 2010, cinza, 

completissima. Tel 9782-
1158 / 9191-3300
Parati, 1.8 CL, ano 95, 
R$ 8.300 mil + R$ 3 mil 
de doc. Tel 3648-8395 
ou 9795-7954
Perua Kombi 97, 
bege. Tel 9768-5533
Peugeot 307, Feline 
2003, abaixo da tabela. 
Tel 9781-0235
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, cale-
fação, abaixo da tabe-
la ou troco por veículo 
chevrolet (maior valor). 
Tel 9771-1544
Siena 2005, vidros elé-
tricos, dir hidr, alarme,  
tabela. Tel 9179-0817
Siena ELX 1.0, 16V, 
2001, trav vidr elétr., 
dir hidr, R$ 13.800. Tel 
9137-3792
Trator ford 74, 65 CV, 
diesel, com carreta 
basculante, R$ 15 mil. 
Tel 3642-2268
Uno Mille 1.0, 2000, 
todo original, prata. Tel 
9173-0682 / 9709-1715
Uno Mille, ano 95/4 
portas, vinho, R$ 5 mil. 
Tel 9212-2263 

TROCA-SE
Apollo 1.8, motor AP, 
92, por Uno 98/99, 
valor de R$ 8.000. Tel 
3645-8776

MOTOS
Green Safari 150 (Ga-
rini), ano 2008. TEl 
8182-8506 / 3642-3679
Honda Biz 100, 2005, 
azul. Tel 9162-1170
Honda Biz, 2012, pre-
ta, alarme, completa. 
Tel 9173-0682
Kansas, 98/99, preta, 
abaixo da tabela, moto. 
Tel 9120-8138
Suzuki Intruder 2007, 
seminova, 6500 km. 
Tel 8115-5196
YBR ED 2007/08, com-
pleta, vermelha, R$ 
3.000 ou troca-se. Tel  
9226-9424

IMÓVEIS 
VENDEM-SE

CASAS
Alto do tabaú, 2 dorm,  
close, e dem, dep, gar, 
quint, rua Gal Júlio Sal-
gado, 790. Tel 3642-
2951 
Alto Tabaú, 3 quartos, 
sala de estar, sala de 
jantar, piscina, gara-
gem para 6 carros. Tel 
3643-4242.
Araretama, 2 dor m, e 
dem. dep. Financio. Tel 
3642-8084
Avenida  Abel C. Gui-
marães, apart. 2 dorm, 
sala 2 ambientes, banh 
social. Tel 9775-8200
Bela Vista, 2 dorm, e 
dem. dep, 300m², R$ 
128 mil. Tel 9707-1591
Beta, a/t 250m² com 
duas casas, 2dorm, 
e dem dep, R$ 80 mil 
cada. Tel 8126-7087
Boa Vista, sobrado, 
a/c 209m², 4 dorm, na 
rua José Alves Paloma, 
67. Tel 8112-4379 ou 
3642-4379
Bosque, 2 casas inde-
pendentes, R$ 130 mil,  
Tel (13) 9115-8107
Campo  Belo, aparta-
mentos, novo, 2 dorm, 
sendo 1 suite, dem dep, 
gar, R$ 170 mil. Tel 
3642-3740
Campo Alegre, 2 
dorm., e dem. dep., ga-
ragem  coberta ou troco 
por terreno, aceito fi-
nanciamento. Tel 3643-
1770  /  9123-4503
Campo Belo, 2 dorm, 
1 suite, edícula, R$ 
250.000. Tel 8839-
7465 / 8803-4573
Centro, apartamento, 
2 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro gar. R$ 
160 mil. Tel 9746-6193
Cidade Jardim, edícu-
la, terreno de 250 m², 

dep., A/T 290m² e A/C 
208m². Aceita imovel 
como parte do pagn-
to. Tel 8146-4313 ou 
8116-7386
Ubatuba,  próxima da 
praia. Tel 9768-5533
Ubatuba, Chalé de 
30m², a/c 1200m², 
R$40.000. Tel 9768-
5533
Vila São Benedito, 2 
casas construídas no 
mesmo terreno, toda 
de laje piso frio, área 
de serviço e garagem, 
bem localizadas, total-
mente independentes, 
inclusive água e luz.  
Cel. 9154-0918
Vila São João,  suite, 
quarto, banheiro social, 
coz, sala, R$150 mil.  
Tel 9114-0847

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

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

COMERCIAL
kitnetes, 2 dorms, 1 
vaga na garagem. Tel 
9746-6193
Loja de roupas, arti-
gos de couros e aces-
sórios, valor a combi-
nar. Tel 3527-1203 ou 
9229-9787
Padaria e confeitaria, 
ótima localização, com 
moradia. Tel 9141-
1700 
Ponto comercial, no 
centro, passo parcela-
do e aceito carro. Tel 
9196-7993 / 8838-8225
Ponto comercial, Bon-
sucesso,  R$ 60 mil. 
Tel. 9771-2414
Quartos para moças, 
individual, com banhei-

ro em São José dos 
Campos, R$ 200. Tel 
8141-3359
Sala comercial, Tra-
vessa Rui Barbosa, 34, 
centro, 44m². Tel 9707-
1591
Salão de beleza, ven-
do, na praça Santa 
Luzia, funcionando há 
2 anos, lugar para 4 
profissionais. Tel 9104-
8071 ou 8207-5158
Salas comerciais, per-
to do Bosque.  Tel 9765-
9995
Salas comerciais, com 
banheiro e sacada, na 
Vila São Benedito. Tel 
8112-5697 ou 9220-
1831

CHÁCARA  
VENDEM-SE

Goiabal, 2.200m², de 
esquina. R$ 52 mil. Tel 
3642-3027.
Goiabal, 1.100m², cer-
cada com alambrado, 
R$ 43 mil. Aceito troca.
Tel 3648-8395 / 9790-
7954
Lago Azul, 3.000m2, 
área construída 1.102, 
casa de 3 dormitórios e 
70 pés de arvores frutí-
feras. R$ 290 mil. Acei-
ta-se troca por casa no 
centro. Tel. 3643-4242.
Lagoinha, 11 alquei-
res, c/ 3 casas R$ 
250.000 ou troco c/ 

casa no centro. Tel 
9719-9362
Lagoinha, sítio c/ ca-
sas, 7 alqueires, 7 km 
da cidade R$190.000 
Tel 3645-5896
Ribeirão Grande, 
4500m², com casa, 
quiosque, água corren-
te, lago, R$ 200 mil. Tel 
3642-3027
Shangri-lá, 2 .100m² . 
Tel 3643-1745

TERRENOS
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  / 9173-
0682
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.
Shangrí-lá, 700². 
25mil, aceita caminho-
nete ou pik-up como 
parte de pagamento. 
8119-4264 / 3643-4173
Yassuda,  250m² todo 
murado. Tel 9111-3609            

R$ 75 mil. Tel 9181-
0245
Crispim, 240 m², 2 
quartos, dem dep, gar, 
lav, quarto e banh nos 
fundos.Tel 3642-2470
Crispim, 3 quartos, 
edícula e dem. dep, R$ 
190 mil. Tel 8839-7211 
Crispim. Tel. 8213-
3965.
Jardim Aurora, divisa 
com o Campo Belo, 
nova, 2 dorm. (1 suíte), 
dem. dep., gar, Acei-
ta financiamento. Tel 
3643-1770 / 9123-4503
Jardim Aurora, sobra-
do 3 dorm. (1 suite), 
sala 2 amb, coz ame-
ricana, ampla área ex-
terma. Tel 3642-1124 / 
9772-5171
Jardim Imperial, apar-
tamento, 2 dormitórios 
e demais  dependên-
cias, garagem coberta. 
Tel 9174-0951 /8216-
6194
Jardim Regina, 2 
dorm., e dem dep, toda 
muradaantiga, rua 12. 
Tel 3637-6210 
Jardim  Rezende,  sobra-
do, 93m², novo, 2 dorm,  e 
dem dep, 2 banh, gar, R$ 
135.000. Tel 3648-5776 / 
9127-5485
Lessa, 2 dorm (suite) e 
dem. dep. edícula de-
socupada, a/t 675m², 
R$ 290 mil. Tel 9167-
7277 ou 3643-1152
Maricá, 2 dorm, dem. 
dep, R$ 140 mil. Tel 
9156-4167
Mombaça, 3 cômodos, 
R$ 78.000. Tel 9774-
4108
Mombaça, apartamen-
to, 2 dorm e dem dep, 
R$150 mil. Tel 3643-
1783 / 9119-1656
Mombaça, seminova,2 
dorm e dem. dep, R$ 
130 mil. Tel 3643-1783 
/ 9119-1656
Moreira César, CDHU 
Ipê II, 1 dorm, dem 
dep, gar, R$ 38.000. 
Tel 9110-1180
Moreira César, CDHU 
Ipê II, 3 dorm, dem 
dep, gar, quitada. Tel 
9173-0682
Moreira César, próxi-
mo à praça São João, 
sobrado, 2 dorm., sen-
do 1 suite, e dem dep., 
com ponto comercial, 
R$ 140 mil. Tel 9153-
7933
Morumbi, 3 dorm, sen-
do 1 suite e dem dep, 
R$ 190.000. Tel 3643-
4242
Ouro Verde, c/ 2 lotes, 
2 dorm, dem dep, pon-
to comercial. aceita-se 
troca. Tel 3527-9498
Parque das Palmei-
ras, 3 dorm, sendo 1 
suite, dem dep, jardim 
de inverno, coz ame-
ricana, gar  2 carros, 
quintal e cerca elétri-
ca, A/T 200 m² -  A/C 
100m². Tel 9107-4318
Pq. São Domingos, 
sobrado, 3 dorm e 
dem dep, 4 banh, ár/
ser, quartinho no fundo 
e gar, rua Cap Vitório 
Basso, R$ 250.000. 
Tel 3522-4589
Próximo ao Pão de  
Açúcar, Ed. Juliana, 
apartamento (72 m²) 
2 quartos, sala, coz, 
ban, uma vaga, c/ mó-
veis plan Italinea, R$ 
135.000, condomínio 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, co-
zinha, despensa, área 
de lazer, 2 sacadas, 
var, qun, canil, gar co-
berta para 2 carros. Tel 
3642-3740
Santana, 2 quartos e 
demais dependências, 
R$ 80 mil. Tel 9114-0847
Taubaté, sobrado, 2 
suítes + 2 dorm. e dem 
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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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