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Confi ra os trabalhos da 
Câmara Municipal no 

Informativo Legislativo
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previsão 
do tempo

Quinta-feira - 16/8

TEMP. MÍNIMA   14ºC 
TEMP. MÁXIMA  27ºC

Sexta-feira - 17/8

TEMP. MÍNIMA   12ºC 
TEMP. MÁXIMA  27ºC

Quarta-feira - 15/8

TEMP. MÍNIMA   14ºC 
TEMP. MÁXIMA  27ºC

Terça-feira - 14/8

TEMP. MÍNIMA   13ºC 
TEMP. MÁXIMA  28ºC
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Rua Bicudo Leme será revitalizada
Dando continuidade ao trabalho de revitalização das ruas do centro da cidade, nos próximos dias terão 
início as obras de revitalização da rua Bicudo Leme, uma das mais importantes vias da região central de 
Pindamonhangaba. Com as obras, será realizado o alargamento da calçada do lado direito, sentido Praça do 
Quartel; será construída uma ciclovia e haverá a troca do piso das calçadas. Revitalizada, a movimentada 
rua, que abriga um dos principais monumentos históricos da cidade, a Matriz de Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, fi cará mais segura para pedestres e motoristas, além de muito mais bonita.

Futsal se classifi ca para 
semifi nal do Paulistão

As jogadoras de Pinda venceram a pressão do time de Cotia

Coalizão Antidrogas  
realiza evento 
“Em busca do 
Melhor” e reúne 
300 jovens

Recapeamento segue em 
ritmo acelerado nas ruas 
do centro da cidade

O serviço de recapeamento 
das ruas da cidade e do Distri-
to de Moreira César segue em 
ritmo acelerado e as obras já 
atingiram a região do cemité-
rio municipal. Os moradores 
das ruas e avenidas que já re-

ceberam o serviço elogiaram o 
a rapidez dos trabalhos, o que 
minimiza os transtornos para o 
trânsito e o comércio. Depois de 
recapeadas, as vias receberam 
sinalização.
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Sábado tem mutirão de 
regularização da carteira 
de vacinação Página 5

Ginástica conquista título 
no Campeonato Paulista

Esportes 10

O trabalho de 
recapeamento, que já 

passou pela rua Cel. 
José Francisco e avenida 

Fortunato Moreira, avança 
com rapidez pelas ruas 

do centro da cidade, 
população aprova obra 

realizada pela Prefeitura 

Celso Correa/Agoravale

Celso Correa/Agoravale
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Celso Correa/Agoravale
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Editorial

O voto é obrigatório para os 
maiores de 18 anos e facultativo 
para os analfabetos, maiores 
de 70 anos e para aqueles que 
estão com idade entre 16 e 18 
anos.

Apenas os eleitores com de-
ficiência ou mobilidade reduzida 

podem contar com o auxílio de 
pessoa de sua confiança para 
votar, ainda que não o tenham 
requerido antecipadamente ao 
juiz eleitoral. A urna eletrônica 
possui o teclado com o sistema 
Braille para os eleitores com de-
ficiência visual.

Tira-Dúvidas 
Eleições 2012

Quem é obrigado a votar?

?

A escola municipal Professora 
Raquel de Aguiar Loberto, do Vale 
das Acácias, realizou na sexta-fei-
ra (10), uma comemoração dife-
rente para o Dia dos Pais. A equipe 
escolar recebeu mais de 80 pais 
para participar de uma gincana.

Na gincana, os pais foram di-
vididos em equipes e tiveram que 
realizar provas que relembravam 
a infância como: corrida de saco e 
batata, encher bexigas, entre ou-
tras. É o segundo ano que a escola 
realiza essa comemoração para o 
Dia dos Pais. Além da gincana,teve 
a leitura de uma poesia que relem-
bra a infância dos pais.

“É importante que os pais parti-
cipem ativamente das atividades da 
escola, trabalhar em parceria com 
os pais estimula as crianças. Os 
alunos se sentem mais importan-
tes quando vê o pai participando,” 
disse a gestora da unidade escolar, 
Soraia Silva de Paula Gonçalves.

Soldador de Solda Elétrica e Oxiacetileno – 168 horas
Soldador - Arco Submerso – 84 horas
Mecânico de Usinagem Convencional – 360 horas
Desenhista Projetista de Mecânica – 240h
Programação e Operação de Torno CNC – 120 horas
Eletricista Industrial – 380 horas
Mecânico de Manutenção em Refrigeração Industrial – 160 horas
Automação Pneumática Industrial - 60h
Automação Hidráulica Industrial - 40h
Operador de Empilhadeira – 32 horas
NR – 10 – 40 horas

Nesta terça-feira (14), às 
9h30, nas dependências da Cia da 
Polícia Militar, acontece a reunião 
de agosto do Núcleo da Polícia 
Comunitária, conforme calendá-

rio já estabelecido.O objetivo do 
Núcleo é aproximar-se da comu-
nidade e, em conjunto, pensarem 
ações que viabilizem a segurança 
e diminuam as violências.

O capoeirista de Pindamonhan-
gaba, Elton Monteiro, conhecido 
como ‘Chacal’, promoveu, na sexta-
-feira(10) e sábado (11), o encontro 
3º Camaradas Unidos pela Capoeira.

Participaram do evento, capo-
eiristas de diversas cidades da re-
gião, como Jacareí, São José dos 

Campos, Cachoeira Paulista e Tau-
baté, além de esportistas de outras 
cidades do estado de São Paulo, de 
Minas Gerais e um da Suécia.

De acordo com o organizador 
do evento, “o encontro só veio a 
acrescentar e fortalecer o conheci-
mento e amizade dos capoeiristas, 

através das rodas e vivências de 
capoeira que foram realizadas”. 

“Nosso objetivo foi reforçar que 
a capoeira é uma prática saudável 
e indicada para qualquer pessoa. 
Basta ter força de vontade, determi-
nação, paciência, persistência, dis-
ciplina e educação para que possa 

colocar em prática  tudo  que  venha 
a aprender.

A capoeira promove cultura, es-
porte, lazer, integração e muitos ou-
tros benefícios”, destacou ‘Chacal’.

Na ocasião, ‘Chacal’ trocou 
o cordão e passou de professor a 
contra-mestre de capoeira.

Escola realiza gincana para  comemorar o Dia dos Pais

Senai tem matrículas 
abertas para cursos 
profissionalizantes em 
Pindamonhangaba

Atendendo as necessidades 
do mercado e contribuindo para a 
formação de profissionais qualifi-
cados, a escola Senai de Pindamo-
nhangaba está oferecendo diversas 

vagas destinadas, principalmente, 
para as indústrias da região. As ins-
crições estão abertas e os alunos 
podem se matricular nos cursos 
abaixo:

Os interessados devem procu-
rar a secretaria do Senai de Pinda 
para verificar os pré-requisitos de 
cada curso. As vagas são limi-
tadas, e os interessados devem 
consultar a programação disponí-

vel na escola para o início das pró-
ximas turmas. Em Pinda, o Senai 
localiza-se na avenida Abel Corrêa 
Guimarães, 971, Jd. Rezende. 
Outras informações pelo telefone: 
3642.6207

Núcleo da Polícia Comunitária

Errata
A Prefeitura de Pindamonhangaba informa que o prédio do 

Sesi, localizado na  rua Venezuela, nº 91, Vila São José, Mo-
reira César, após a reforma, irá abrigar somente o projeto Guri.

Capoeirista de Pinda promove encontro de praticantes

Divulgação

Divulgação

“Morrer de raiva”. Muitas vezes se ouve as pesso-
as dizerem isso.

Ficar com raiva é normal e, às vezes, necessário. 
Ruim é deixar que ela tome conta de tudo e passe 

a ser o combustível que faz girar o motor da vida. Aí 
a coisa fica ruim  e, em geral, quem vive assim paga 
com a solidão e com a própria saúde. 

É isso aí, viver com raiva faz mal para a saúde. É 
muito melhor viver com outros sentimentos: felicidade, 
alegria e amor.

Os bons sentimentos citados acima remetem a 
companheiros de toda hora que não podem ficar com 
raiva. De maneira nenhuma!

Esses companheiros são os animais de estima-
ção, agora conhecidos por “pets”, e que a cada dia 
tomam mais espaço na vida de muitas pessoas, divi-
dindo com elas até mesmo a mesa e a cama.

A raiva agora não é um sentimento, mas uma do-
ença que pode matar, inclusive os humanos, quando 
infectados. 

Trata-se da hidrofobia, transmitida por morcegos, 
cães e gatos, principalmente, e que tem com o princi-
pal veículo a saliva desses animais.

Para evitar essa perigosa doença basta um ges-
to de amor, sentimento que eles não cansam de de-
monstrar por seus donos, e que agora precisa ser re-
tribuído levando-os para serem vacinados.

A vacinação evita que os animais sejam contami-
nados e coloca em segurança a família e a comunida-
de em geral.

Nos últimos anos, não houve a tradicional vacina-
ção anti-rábica promovida pelos governos do estado 
e municipal devido a problemas enfrentados com as 
vacinas adquiridas. 

Mas isso é passado e a boa notícia é que ainda 
neste mês de agosto, a Prefeitura vai receber as vaci-
nas e iniciar a vacinação de todos os animais da cida-
de, Distrito de Moreira César e também da zona rural.

Então você, que é proprietário de um animal de 
estimação, não deixe de cumprir sua obrigação e va-
cine seu “amigo ou amiga”, eles merecem atenção e 
carinho, e esse é um caso de saúde pública. 

Fique atento às datas que serão divulgadas pela 
Prefeitura de Pindamonhangaba na Tribuna do Norte, 
no site da Prefeitura e também nos demais veículos 
de comunicação da cidade. A participação de todos 
nessa vacinação é muito importante.

As clínicas veterinárias de Pindamonhangaba 
anunciaram na última semana que até o dia 31 de ou-
tubro estão repetindo o trabalho já realizado em 2011, 
quando efetuaram a vacinação a preços bastante 
acessíveis.

Aguardando a vacinação da Prefeitura ou buscan-
do os serviços de uma clínica veterinária, não deixe 
de vacinar seu animal de estimação. A raiva mata!

Raiva



A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando di-
versas melhorias nas ruas da 
região central do município, 
pensando na segurança e bem 
estar da população. A próxima 
obra a ser feita é a revitaliza-
ção da rua Bicudo Leme.

De acordo com o secre-
tário de Planejamento, Paulo 
Amadei, a primeira parte da 
obra seguirá da Igreja Matriz 
Nossa Senhora do Bom Su-
cesso até a praça do Cruzeiro. 
A outra fase segue da praça 
até o Largo do Quartel (Praça 
Padre João de Faria Fialho). 
“Para esta última fase estamos 
aguardando a desocupação de 
alguns imóveis, que está em 

processo final para a realiza-
ção da obra”, disse.

Segundo o secretário, a 
obra deve ser iniciada dia 20 
de agosto e serão feitos alar-
gamento da calçada, no lado 
onde está localizada a agên-
cia do Banco Bradesco; ci-
clovia com floreira - sepa-
rando o ciclista e veículos; 
postes de iluminação com 
fiação subterrânea; troca e ni-
velamento de todo o piso atu-
al por um podotátil, que é o 
ideal para os deficientes visu-
ais; além da readequação das 
vagas de estacionamento.

“O projeto não irá remo-
ver a imagem da santa do lu-
gar, apenas vamos adaptá-la 

para este novo espaço que 
será feito na rua Bicudo Le-
me”, afirmou Paulo Amadei.

O secretário solicita a 
compreensão da população 
com relação às obras que 
causarão um pouco de trans-
torno para quem precisa pas-
sar pelo local. “Esta obra é 
para o bem estar do usuário, 
que terá uma calçada mais 
ampla. Atualmente, a calçada 
é muito estreita, dificultan-
do a passagem de carrinhos 
de bebê, cadeirantes e outros. 
Portanto, além do novo visu-
al, a revitalização irá melho-
rar a mobilidade das pessoas 
tanto do comércio quanto dos 
usuários”, finalizou Amadei.

O Parque da Cidade está 
recebendo diversas melho-
rias, o local abriga inúme-
ros eventos. Recentemente, 
foi palco das festividades dos 
307 anos de Pindamonhanga-
ba e também recebeu o Pin-
da + 20, em comemoração à 
Semana do Meio Ambiente. 
O local ganhará nova porta-
ria e os trabalhos já tiveram 
início. A terraplanagem es-
tá pronta e no início desta se-
mana os topógrafos fizeram a 
demarcação da área.

O prefeito João Ribeiro 
comenta que a nova porta-
ria será feita para garantir 
o acesso ao Parque da Ci-
dade com mais segurança, 
porque onde é a atual, du-
rante os eventos, o tráfego 
é intenso e com essa obra 
os congestionamentos serão 
evitados.

O Parque da Cidade pos-
sui uma área de aproxima-
damente 480.000 m² sendo 
o ‘pulmão verde’ de Pinda-
monhangaba. Localizado 

na avenida Manoel César 
Ribeiro, s/n, abriga milha-
res de visitantes durante as 
festas. Também é possível 
caminhar pelas trilhas do 
parque.

O secretário de Gover-
no da Prefeitura, responsável 
pelo Departamento de Par-
ques, engenheiro Arthur Fer-
reira dos Santos, afirma que 
o local continuará a receber 
inúmeras melhorias para que 
a população possa usufruir 
ao máximo do parque.

Rua Bicudo Leme 
será revitalizada 
neste mês

Topógrafos fazem 
demarcação da 
nova portaria do 
Parque da Cidade

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciou, no começo 
de agosto, as obras de recape-
amento e melhorias viárias. 
Os trabalhos serão realizados 
até a segunda quinzena de 
outubro. Mais de 40 pontos 
da cidade receberão as me-
lhorias e, com isso, motoris-
tas, ciclistas e motociclistas 
poderão trafegar com mais 
segurança.

Devido ao bom tempo, 
a equipe está adiantando 
as obras. Os trabalhos, por 
exemplo, na avenida For-
tunato Moreira, teriam co-
meçado nessa segunda-feira 
(13), no entanto, o local rece-
beu as melhorias no final da 
semana passada.

Nesta quarta-feira (15), a 
recuperação será concluída 
na rua Voluntário Vitoria-
no Borges, até a rua Pedro 
Costa. Entre os locais que já 
receberam as melhorias, por 
exemplo, estão a rua Coronel 
José Francisco e a avenida 
Fortunato Moreira.

Trabalhos de recapeamento 
continuam até outubro

Os moradores estão apro-
vando as melhorias. “As ruas 
não estavam tão ruins, mas o 
recapeamento vai melhorar 
ainda mais”, disse o morador 
Donizete Prolungati.

O comerciante Décio 

Prates também comentou a 
importância das melhorias 
na rua Voluntário Vitoriano 
Borges.  “O recapeamento vai 
melhorar ainda mais a passa-
gem dos carros nessa rua”.

As melhorias acontece-

rão em mais de 40 pontos da 
cidade. A próxima rua a ser 
recapeada será a Capitão Vi-
tório Basso.

Está em licitação a contra-
tação para as melhorias nas 
seguintes ruas:  ‘João Bon-

dioli’, ‘Dr. Octávio Campelo 
de Souza’, ‘Caraguatatuba’, 
‘Rodrigo Lobato’, ‘Dr. La-
erte Machado Guimarães’, 
‘Albuquerque Lins’, ‘Barão 
de Lessa’, ‘Cônego Tobias’, 
‘Capitão José Martiniano 

Vieira Ferraz’, ‘Martin Ca-
bral’, Dr. João Ribeiro, Frei 
Maurício, Professor José 
Benedito Cursino, Dona Jú-
lia Alves Vieira, avenida das 
Grevileas, avenida Nova Pin-
da, entre outros pontos.
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Celso Correia

A rua Voluntário Vitoriano Borges está recebendo o trabalho de recapeamento, que segue com muita agilidade

Nova portaria vai facilitar acesso da população ao parque

A importante via ficará mais bonita e segura com as obras que serão realizadas



  

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Serviços 
Municipais, está retirando al-
guns eucaliptos localizados 
às margens da rodovia SP-
62, trecho próximo ao Fórum 
e Câmara Municipal.

Segundo o diretor do De-
partamento de Serviços Mu-
nicipais, Sérgio Guimarães, 
a retirada destas árvores es-
tá sendo feita por motivos de 
segurança. “Estes eucalip-
tos - árvores exóticas plan-
tadas para produzir madeira 
de corte, estão sendo retira-
dos por motivo de segurança, 
visto que nas últimas chuvas 
que ocorreram no município 

uma destas árvores tombou 
por inteiro, trazendo risco de 
acidentes gravíssimos”, ex-
plicou Sérgio.

Ainda de acordo com o di-
retor, estas árvores estão sen-
do retiradas com autorização 
da Polícia Federal, da Cetesb 
- Companhia de Tecnologia 
de Saneamento Ambiental, 
do DER - Departamento de 
Estradas e Rodagem e do De-
partamento de Meio Ambien-
te Municipal.

“No mesmo local, se-
rá construída uma rotatória 
com árvores nativas e um es-
tacionamento que irá atender 
a Câmara e ao Fórum”, afir-
mou o diretor.

A Subprefeitura de Mo-
reira César está realizando, 
nesta semana, serviços de 
limpeza e melhorias no dis-
trito.

De acordo com o subpre-
feito, Sérgio Guimarães, o 
sistema de varrição está sen-
do incrementado com mais 
horas de varredura. “Recebe-
mos também quatro varredo-
res e a pintura do meio fio já 
foi iniciada”, disse.

Ainda de acordo com Sér-
gio, além destes serviços, es-
tão sendo colocadas algumas 
lixeiras em diversos pontos 
do distrito. “Estamos colo-
cando 40 lixeiras em pontos 
das ruas centrais de Moreira 
César e em pontos de ônibus 
também, para que as pessoas 
possam jogar o lixo no lugar 
correto e ajudar a manter a 
cidade limpa”, afirmou o 
subprefeito.

Prefeitura retira 
eucaliptos das 
margens da SP-62

Distrito de Moreira César recebe 
melhorias no serviço de limpeza

Alguns serviços de manu-
tenção e melhorias foram fei-
tos, desde o início deste mês, 
no Goiabal. Nesta semana, a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio do Departa-
mento de Serviços Munici-
pais, está dando continuidade 
a estes trabalhos.

De acordo com o diretor 
do DSM - Departamento de 
Serviços Municipais, Sér-
gio Guimarães, está sendo 
feito o nivelamento das ruas 
e avenidas, limpeza das la-

terais e condução de água, 
correção do leito e aterro de 
buracos.

“O bairro do Goiabal 
possui quatro avenidas prin-
cipais e cada uma delas com 
5 km de extensão, aproxima-
damente, e somando com as 
demais ruas, o bairro possui 
um total de 40 km de estra-
das. Desta forma requer ma-
nutenção constante das estra-
das para que todos possam 
utilizá-las com segurança”, 
afirmou o diretor.

Diversos 
serviços de 
melhorias estão 
sendo feitos no 
Goiabal

Professores e gestores da 
Rede Municipal de Educação 
participarão, nesta terça-feira 
(14), do 1º Encontro de For-
mação de Multiplicadores do 
projeto “Educando com a Hor-
ta Escolar e Gastronômica”. O 

encontro acontecerá na sede do 
projeto Hortalimento, em Mo-
reira César.

Os profissionais aprenderão 
como planejar e cultivar uma 
horta orgânica doméstica com 
o objetivo de exercer o papel de 

multiplicadores, passando essa 
prática da alimentação saudável 
aos alunos.

O curso será ministrado por 
uma nutricionista em conjunto 
com o monitor do projeto, Van-
derson Firmino da Silva.

Profissionais da 
educação participam de 
encontro de formação

O projeto Hortalimento tem oferecido curso para adultos e crianças de Pinda e das cidades vizinhas
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As árvores serão substituidas

A limpeza das vias do distrito é realizada constantemente pelas equipes da Subprefeitura
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O evento realizado na Fa-
culdade Anhanguera de Pinda-
monhangaba, pelo Coalizão 
- Comitê Juventude, levou 
300 jovens a participarem das 
nove oficinas sobre os princi-
pais temas abordados na ado-
lescência. Na edição deste 
ano, o lema foi “Em Busca 
do Melhor”, com orientações, 
dicas e palestras dinâmicas, 
coordenadas pelos jovens do 
Comitê.

O grande número de jo-
vens participantes foi dividi-
do pelos alunos das escolas 
estaduais de Pindamonhan-
gaba, Santo Antônio do Pi-
nhal e São Bento do Sapucaí. 
Todos puderam participar 
ativamente das oficinas sobre 
álcool e drogas, jogo do cor-
po, vulnerabilidade e gravi-
dez na adolescência, vocação 
profissional, métodos contra-
ceptivos, relação de gênero 
entre outros. “Foram assun-
tos diretamente ligados à vida 
do adolescente. Ele lida dia-
riamente com alguns destes 
assuntos e é importante ele 
ter toda a base e informação 
necessária”, comentou a dire-
tora do Comitê de Assuntos 
da Comunidade do Coalizão, 
Ruth Lidiane Pires.

No fim das oficinas, os 
jovens membros do Comi-
tê Juventude do Coalizão de 
Pinda fizeram uma espécie 
de programa de auditório ao 
vivo. Para descontrair os en-
volvidos no evento, o humor 
foi à chave do programa, com 
atuações e um roteiro repleto 
de piadas.

O evento de sábado entrou 
para o calendário oficial do 
Coalizão, que em agosto de 
2013 repetirá o encontro.

Diego Matheus Araújo de 
Oliveira, membro e conse-
lheiro do Comitê Juventude/
Coalizão Pinda, participa das 
atividades há quatro anos e 
conta que os jovens prepara-
ram este encontro desde fe-
vereiro. E acredita no poder 
de comunicação que o evento 
tem. “A mensagem que que-
remos passar tem chegado até 
os jovens, prova disso é o su-
cesso das edições anteriores, 
que nos surpreenderam tanto 
em relação ao número dos 
participantes, quanto na efe-
tiva participação e interesse 
dos jovens. Queremos mostrar 
para os jovens, uma forma de 
diversão que inclui música, 
festa, descontração, interação 
entre jovens de opiniões e lo-
calidades diferentes, tudo 
que faz parte dos nossos 
gostos, mas sem colocar em 
risco nossa integridade físi-
ca a partir das drogas e suas 
consequências”, comenta 
Oliveira.

O jovem revela que atu-
almente o Comitê Juventude 
conta com 18 jovens, com 
idades variando entre 13 e 25 
anos, mas para a realização 
do encontro contaram muito 
com o total apoio dos mem-
bros adultos do Coalizão e as 
parcerias.

“Tenho orgulho de fa-
zer parte de um movimen-
to que se preocupa não só 
com o que está perto, mas 
também aquilo que ainda 
não se vê, o Coalizão age 
em Pinda, mas já vem dan-
do frutos em várias cida-
des próximas e não deixa 
de pensar no quanto tem a 
oferecer ao nosso país”, fi-
naliza Oliveira.

Pindamonhangaba vai 
inserir em seu calendário 
de vacina as vacinas Penta 
e VIP - Vacina Inativa de 
Poliomielite. Na segunda-
-feira (20), estas vacinas 
já estarão disponíveis em 
todas as unidades de saúde 
da cidade.

A vacina Penta imuni-
za a criança das seguintes 
doenças: hepatite, coque-
luche, tétano, haemophilus 
e difteria. Esta é uma subs-
tituição da tetra.

A VIP é injetável, e o 
intuito dessa vacina é a 
erradicação mundial da 

Neste sábado (18), Pinda 
realiza o dia ‘D’ da Campa-
nha Nacional de Atualização 
Vacinal. O objetivo dessa 
campanha é atualizar a cartei-
ra de vacina das crianças de 0 
a 5 anos. Os pais podem levar 
seus filhos das 8 às 17 horas, 
em qualquer unidade de PSF, 

na UBS do Crispim e no Cisa 
de Moreira César. A campa-
nha vai até o dia 24 de agosto.

Para a realização da vaci-
nação é necessário levar a car-
teira de vacina. Caso a criança 
não tenha ou tenha perdido, é 
preciso tirar a 2ª via na unida-
de referente da criança.

Depois de 30 dias, have-
rá um novo monitoramento, 
desta vez será feito de casa 
em casa para verificação da 
caderneta de vacina.

“É de extrema importân-
cia os pais levarem os filhos 
na unidade de saúde mais 
próxima de sua casa, porque 

a criança precisa ter a va-
cinação completa. Eles não 
podem se esquecer de levar a 
caderneta, sem ela não conse-
guimos atualizar as vacinas”, 
ressalta a enfermeira da Vi-
gilância Epidemiológica de 
Pindamonhangaba, Rosânge-
la Maria Pires.

Coalizão de Pindamonhangaba 
promove evento para 300 adolescentes

Sábado é o Dia D  da atualização 
da carteira de vacinação

A vacinação é uma forma de fortalecer o organismo 
contra determinadas infecções. As vacinas fazem parte 
da nossa vida desde o nascimento e são essenciais para 
a eficácia na prevenção contra várias infecções, além de 
ser um instrumento importante para a saúde pública na 
missão de proteger um grande contingente humano. A 
vacinação pode ajudar também na erradicação de doen-
ças, como ocorreu com a poliomielite e o sarampo no 
Brasil. Vacinar os filhos é um ato de amor à vida.

Penta e VIP serão InserIdas 
no calendárIo de VacInação

A importânciA dA vAcinAção

doença, o que garante 
uma proteção de grupo.

As novas vacinas 
serão utilizadas para 
imunizar as crianças 
que estão iniciando o 
calendário.

Celso Correa/AgoraVale

Celso Correa/AgoraVale

Jovens participaram das oficinas sobre álcool e drogas, gravidez na adolescência, entre outros

As crianças que estiverem com qualquer tipo de vacina atrasada deverão ser levadas para a unidade de saúde

Divulgação
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CÂMARA DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA

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

contato com a vereadora Dona Geni. O blog da vereadora pode ser
acessado no endereço: www.vereadoradonageni.blogspot.com.

O e-mail é donageni@camara pinda.sp.gov.br. Os telefones são (12)
3644-2255 e 3644-2256.

VEREADOR TONINHO DA FARMÁCIA

Casais são homenageados
em Solenidade da Semana
da Família

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 Toninho da Far-
mácia (PDT) solicitou à prefeitura
municipal diversas melhorias para
os bairros da cidade, através de
requerimentos e indicações. Al-
gumas delas são:

- Indicação n° 871/2012 -
solicitação de retirada de entu-
lhos e colocação de placa
indicativa de “proibido jogar
lixo” na área localizada no final
da Rua João Alves dos Santos,
no bairro Jardim Morumbi;

- Requerimento n° 1053/
2012 – que solicita informações
sobre o andamento do projeto de
construção do C.C.Z. (Centro de
Controle de Zoonoses);

- Requerimento n° 1055/
2012 – que solicita a inclusão
do trecho do anel viário, locali-
zado entre o loteamento
Castolira e a rotatória da Vila
Suíça, no “Programa de Recu-
peração Asfáltica”, que está sen-
do realizado pela prefeitura;

- Requerimento n° 1056/
2012 – que solicita informações
sobre a previsão de conclusão
do trabalho de colocação de pla-
cas indicativas com nome e CEP
de ruas e avenidas do bairro

REIVINDICAÇÕES

Vereador Toninho da
Farmácia pede melhorias
para vários bairros da cidade

Parque das Palmeiras;

- Requerimento n°
1058/2012 -  que solicita in-
formações sobre o destino da
área, onde foram demolidas
residências, na rua Manoel
Jacinto Pereira, no bairro do
Bosque.

Crispim
Outro importante Requeri-

mento n° 1057/2012, solicita-
do pelo vereador é com rela-
ção aos problemas causados

pela construção de 16 torres de
apartamentos sob a responsabi-
lidade da MRV, que recebe diari-
amente inúmeros caminhões car-
regados com diversos tipos de
materiais. Segundo o parlamen-
tar, a ação está sujando a via e
deixando as residências próxi-
mas, em especial, a REMEFI André
Franco Montoro,no Crispim com
muito pó e poeira, colocando em
risco a saúde das crianças matri-
culadas nesta escola.

Providências
O Vereador Toninho da Farmá-

cia recebeu da prefeitura municipal
resposta do Requerimento n° 835/
2012, no qual solicita informações
sobre a não instalação de luminári-
as na rua Leopoldina Alves, no
bairro Queiroz. Através do Ofício
n° 233/12, a prefeitura informou
que já fez o empenho da verba e
solicitou a Concessionária Ban-
deirante Energia a execução do
serviço de iluminação publica no
local que deverá ser realizada
dentro de um prazo de 90 dias.
“Espero que esse benefício seja
realizado o mais rápido possível,
pois os moradores desta rua do
Queiroz estavam tendo muitos
problemas com a falta de uma
iluminação adequada”, finalizou
Toninho da Farmácia.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR RICARDO PIORINO

Durante a última sessão de
Câmara, o vereador Ricardo
Piorino, solicitou, por meio do
requerimento nº 1.086/2012,
diversas melhorias em benefí-
cio dos bairros rurais: Pau
D’Alho, Rodeio e Oliveiras.

Segundo Piorino, os muní-
cipes estão impacientes e re-
voltados com os poucos horá-
rios em que os ônibus estão

PROVIDÊNCIAS

Ricardo Piorino solicita maiores
cuidados com os bairros Pau
D’Alho, Rodeio e Oliveiras
“ATÉ MESMO OS ÔNIBUS NÃO ESTÃO ATENDENDO

A DEMANDA NOS REFERIDOS BAIRROS”

atendendo os bairros. “Há
necessidade de um cuidado
especial com a zona rural, que
está bastante esquecida, ex-
perimentando diversos prejuí-
zos, dentre eles, serviços im-
prescindíveis para o dia a dia”.
“Para se ter uma ideia, alguns
desses bairros são carentes até
mesmo de uma área de lazer”,
destacou Ricardo Piorino.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR

MARTIM CESAR

O vereador Martim Cesar
(DEM) enviou solicitação à
Prefeitura, sob a Indicação
nº844/2012, pedindo que se-
jam feitos estudos para a troca
das lixeiras existentes na Pra-
ça Parque Ipê, conhecida
como Praça da Bíblia, em fren-
te ao Cemitério Municipal. “As
lixeiras que lá existem estão
todas danificadas, com o ma-
terial de aço cortante expos-
tos, representando perigo de
ferimento grave às crianças
que frequentam o local”, afir-
ma o vereador. Segundo in-
formações de munícipes, já
houve ocorrência de feri-
mentos em crianças.

Martim alerta que “a cons-
tante manutenção de locais
como esse, especialmente por
ser frequentado por crianças,
é muito importante, não ape-
nas para evitar ferimentos, mas
também a contaminação por
doenças, como o tétano”

Obras paralisadas no
Laerte Assumpção

Martim Cesar apresentou
o Requerimento nº 1023/2012,

LIMPEZA E SEGURANÇA

Martim Cesar pede
manutenção nas lixeiras
da Praça da Bíblia

por meio do qual solicita infor-
mações sobre o andamento
das providências com relação
à instalação de lombada física
na Rua Maria Augusta da Sil-
va Pouza, no bairro Laerte
Assumpção.

Segundo munícipes, o De-
partamento de Obras da Pre-
feitura providenciou, em feve-
reiro deste ano, a demarcação
do ponto a ser construída a
lombada. Mas, até hoje, os
moradores e transeuntes dos
arredores continuam à mercê
dos perigos que a via pública
em questão tem oferecido com
relação à velocidade com que
os veículos trafegam por ali.

“Nos foi informado que a
subprefeitura do Distrito de
Moreira César solicitou ao De-
partamento de Obras o mate-
rial necessário para tanto e
ainda não foi atendida”, expli-
ca Martim. “Por esta razão, é
que pedimos informações so-
bre o andamento das provi-
dências do referido material
para a execução da obra em
questão, em caráter de urgên-
cia”, finaliza.

O Vice-Presidente da Câmara de Pindamonhangaba, vere-
ador Abdala Salomão (PSDB) encaminhou vários requerimen-
tos ao Prefeito, solicitando melhorias para os bairros da cidade.
Dentre os pedidos, destaca-se alguns solicitados pelos morado-
res do bairro Maricá como a colocação de placas padronizadas
de identificação, contendo o nome das ruas do bairro e a
manutenção do telhado do Centro Comunitário “Júlio Nunes da
Mota”.

Os departamentos responsáveis informaram através de
oficio,  “que esses  pedidos já estão incluídos na programação
de serviços e deverão ser executados em breve”. Outro pedido
dos moradores, refere-se a manutenção do bueiro localizado na
Avenida Paraná, que recebeu a vistoria da Secretaria de Obras
e Serviços da Prefeitura, onde foi constatado o grave problema.
A fiscalização de posturas foi acionada e fará a autuação do
responsável pela colocação de entulhos próximo ao local e será
providenciado a limpeza e manutenção do bueiro sanando o
problema ora existente. “Encaminhei vários outros pedidos de
melhorias para os bairros da cidade e, espero, que o Prefeito
junto a sua equipe execute levando conforto e bem estar à
população”, explicou o vereador.

ATUAÇÃO PARLAMENTAR

Abdala cobra melhorias
para o bairro Maricá

VEREADOR ABDALA SALOMÃO

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

A vereadora Geni Dias
Ramos - Dona Geni (PPS)
reforçou seus pedidos de
melhorias para o município
durante a Sessão Ordinária
do último dia 06 de agosto.

Confira alguns dos
pedidos:

- Implantação de postes
providos com iluminação
pública no final da travessa
Pirapitingui, próximo ao nú-
meros 12, no Distrito de
Moreira César. “Esse local
fica próximo a um terreno
baldio e a falta de ilumina-
ção favorece as práticas
ilícitas, além de gerar inse-
gurança aos moradores,
por este motivo a ilumina-
ção se faz necessária” ex-

OBRAS E SERVIÇOS

Dona Geni realiza
novas solicitações para
bairros do Município

plicou a vereadora.
- Construção de

uma canaleta no
asfalto, localizada
no cruzamento da
rua Manoel Eugê-
nio com a rua Joel
Teixeira de Souza,
no bair ro  Mom-
baça.

- Reparo na pis-
ta de caminhada do
Bosque da Prince-
sa.

- Colocação de
uma placa de sina-
lização de trânsito,
nas  ruas do lotea-

mento Queiroz – Bonsu-
cesso, a fim de regulamen-
tar o trânsito, conferindo
maior segurança aos veí-
culos que trafegam pelo
bairro.

- Informação referente
à indicação nº 781/2012, que
solicita o reparo na canaleta
asfáltica localizada no cru-
zamento da Avenida das
Orquídeas  com a Avenida
das Margaridas, no bairro
do Vale das Acácias, em
Moreira César.

- em reiteração ao re-
querimento nº 309/2012, que
versa sobre a possibilidade
de realizar pavimentação
asfált ica na Rua Maria
Cortez Moreira (antiga rua
11) no bairro do Feital.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVPDIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADORA DONA GENI

Em comemoração à Semana Nacional da Família, a
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, realizou na
quarta-feira (8), uma sessão solene para homenagear oito
casais representantes das paróquias da cidade e Igreja
Assembleia de Deus – Ministério Belém. Foram confeccio-
nados diplomas de Honra ao Mérito para serem entregues
aos casais homenageados. Cada par, indicado pela Pastoral
Familiar de cada paróquia,  são  participantes  envolvidos com
trabalhos nas comunidades, os quais visam ajudar no bem
estar das famílias do município.

O orador oficial da sessão, Diácono Celso Luiz Longo,
Pároco da Paróquia de São Luís de Tolosa, destacou a
importância do papel de uma família. “Esses casais represen-
taram todas as famílias que vivem o modelo tradicional, nessa
semana tão especial”. A sessão contou com apresentação
musical do coral Moriá.

Na oportunidade, foram homenageados casais das Paró-
quias: Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora do
Rosário de Fátima, São Cristóvão, São Benedito, São Vicente
de Paulo, São Miguel Arcanjo, Santuário Mariano Diocesano
Nossa Senhora do Bom Sucesso e Igreja Assembleia de
Deus - Ministério Belém.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP
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VEREADOR JOSÉ ALEXANDRE FARIA

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR DR. MARCOS AURÉLIO

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR JANIO LERARIO

O vereador Dr. Marcos
Aurélio (PR), em constante
luta por melhorias na área da
saúde de Pindamonhangaba,
solicitou na última Sessão da
Câmara de Vereadores, reali-
zada no dia 06 de agosto, a
reiteração dos Requerimen-
tos de nº 019/2011 e de nº 044/
2011, de sua autoria, que soli-

citam à Prefeitura Municipal
informações sobre os proce-
dimentos que estão sendo to-
mados para a implantação do
Pronto Socorro Infantil.

Preocupado com o bem
estar dos munícipes, Dr. Mar-
cos Aurélio vem lutando in-
cansavelmente por uma área
de atendimento específico
para nossas crianças porque
isto é muito importante pois
evitaria que elas presencias-
sem momentos chocantes de
pacientes terminais ou com
ferimentos graves. “Essa se-
paração ajudaria na recupera-
ção mais rápida das crianças e
na desaglomeração de pesso-

TRABALHO

SAÚDE

Dr. Marcos Aurélio
continua sua luta pela
implantação do PS infantil

as em um mesmo ambiente,
que ficam esperando por aten-
dimento, podendo, até mesmo,
acarretar sérios traumas aos
mesmos”, esclareceu Dr.
Marcos Aurélio.

Além disto, a instalação de
um PS Infantil desafogará o
atendimento no PS Central, já
que este tem uma média de

600 consultas e
atendimentos por
dia. Na época de
seu inicio de funcio-
namento, em 1993,
pelo então Diretor
de Saúde e hoje ve-
reador, Dr. Marcos
Aurélio, a capaci-
dade era para 200
atendimentos diári-
os, o que possibilita-
va uma melhor aten-
ção aos enfermos.

Segundo o Dr.
Marcos Aurélio, “a
possibilidade da im-

plantação de um PS Infantil
depende das negociações da
Santa Casa de Misericórdia
com a Prefeitura”. Sabendo
da necessidade de uma
decentralização de atendimen-
tos, o vereador Dr. Marcos
Aurélio promete se empenhar
nesta luta: “ Notei um grande
interesse em abraçar esta ideia
e fico muito contente com isto,
pois com certeza, vai haver a
melhoria da qualidade de aten-
dimento para as crianças e
assim um ambiente mais sau-
dável e agradável para todos
que precisam de atendimento
de urgência”, enfatizou o ve-
reador.

A Praça Cícero Prado locali-
zada na Vila São Benedito é uma
das mais tradicionais de nossa
cidade. Segundo o vereador, após
a última reforma executada na
mesma no ano de 1999, a praça
ficou muito bonita, pois foi insta-
lada na época uma fonte maravi-
lhosa.

Nos últimos anos, por falta de
manutenção, a fonte parou de
funcionar e a praça perdeu toda a
sua beleza. No final de 2009, atra-
vés das Indicações n°s. 029/2009,
e 058/2009, o vereador Janio
Ardito Lerario (PSDB) atendeu a
reivindicação dos moradores da
Vila São Benedito que o procura-
ram, e fez o primeiro pedido à
Prefeitura Municipal  no sentido
de “restaurar a fonte da Praça
Cícero Prado”.

Passaram-se os anos e nada
foi feito no sentido de recuperar
a “fonte” da Praça da Vila São
Benedito, que era um verdadeiro
“cartão postal da cidade e do
bairro”.

O vereador Janio não desistiu

O vereador Alexandre Fa-
ria, apresentou em Plenário,
nesta última segunda-feira, dia
06, uma Moção de Repúdio
pelas ações da Administração
Pública Municipal, por estar
fechando Igrejas Evangélicas,
sob alegação de não estarem
regularizadas, de acordo com
o TAC - Termo de Ajuste de
Conduta, firmado entre a Ad-
ministração e o Ministério Pú-
blico.  “A Prefeitura está co-
metendo uma falha imper-
doável, primeiro que o TAC,
prevê os estabelecimentos
comerciais que não estejam
regularizados com alvará de
funcionamento, não é citado
os Templos Religiosos, que
tem uma tratativa diferencia-
da. Outro erro lamentável, e
que fere o direito constitucio-
nal de Culto (CF Artigo 5,
VI), foi o fato de interrompe-
rem um Encontro de Oração
da Igreja Assembleia de Deus
- Ministério Belém.  Isto é um

MANIFESTAÇÃO

ataque a manifestação de fé e
religiosidade, um absurdo, me
sinto em estado de pesar e
tristeza, me sentido lesado en-
quanto cidadão que vive uma
religiosidade”, enfatiza o ve-
reador.

Na Tribuna, Alexandre Fa-
ria destaca que está encami-
nhando para a Associação Bra-
sileira de Liberdade Religiosa
e Cidadania, e também para a
OAB - São Paulo, na pessoa
da Presidenta da Comissão de
Direito e Liberdade Religiosa,
Dra. Damaris Kuo, o fato
ocorrido para apreciação e
manifestação destas importan-
tes entidades.  “Pindamonhan-
gaba vinha sendo referência
na tratativa do tema da Liber-
dade Religiosa e Cidadania,
sendo a primeira cidade no
País a ter o Fórum de Discus-
são como obrigatoriedade de
Lei, e agora cria esta mácula.
É lamentável!”, conclui o ve-
reador Alexandre Faria.

Vereador Janio afirma:
“A reforma da Praça
Cícero Prado é realidade”

ao longo dos últimos
anos e continuou insis-
tindo na reforma da Pra-
ça, apresentando as In-
dicações n°s. 003/2010,
015/2010,034/2010 e 026/
2011, principalmente para
manter a fonte lá instala-
da em  funcionamento,
uma vez que chegou a ser
comentado de que a Pre-
feitura Municipal preten-
dia aterrar o local e aca-
bar com a fonte, o que
seria um retrocesso.

No final de 2011, foi
realizada uma reunião
entre a Prefeitura e os
moradores do bairro,

além de vereadores, para discuti-
rem se eliminava a fonte de vez ou
a restaurava e colocava em funci-
onamento novamente. A maioria
das pessoas presentes à reunião
em torno de sessenta pessoas,
votaram pela recuperação da fon-
te, uma vez que na opinião dos
moradores, “a Praça Cícero Prado
era muito mais bonita quando a
fonte estava funcionando”; a Pre-
feitura através da Subprefeitura
acatou a decisão da população.

Agora, finalmente foi iniciada
na primeira semana de agosto, a
tão sonhada reforma da Praça
Cícero Prado com a restauração
da fonte que voltará a funcionar.

O vereador Janio disse: “es-
tou muito satisfeito e agradeço a
Prefeitura por estar atendendo
um pedido dos moradores da Vila
São Benedito que nos procura-
ram, e tenho certeza de que a
Praça restaurada ficará muito
bonita e a fonte funcionando será
de novo um cartão postal e atrairá
muitos visitantes até a Vila”, fina-
lizou Lerario.

Alexandre Faria apresenta
Moção de Repúdio para
Administração Municipal

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 Dr. Isael (PV)
encaminhou ao Executivo indica-
ção, aprovada em plenário na
Câmara Municipal, sugerindo co-
locação de cascalho no trecho
final da Estrada Municipal Emídio
de Assis Alves Neto, altura do
bairro Rodeio, Zona Rural de
Pindamonhangaba. “Para quem
não sabe essa estrada é a que dá
acesso ao Bairro das Oliveiras.
Também já solicitamos ao Execu-
tivo, limpeza do mato e manuten-
ção do leito carroçável do local,
que não é asfaltada, o que facilita
o crescimento da vegetação, re-
sultando no comprometimento da
dirigibilidade, aumentando a pro-
babilidade de acidentes”, ressal-
tou o parlamentar.

Figueira das Taipas
O vereador Dr. Isael também

encaminhou ao Executivo, indica-
ção solicitando limpeza da área
em torno da Figueira das Taipas.
“A árvore é considerada valor
histórico, o que está previsto na
Lei Orgânica do Município. É
necessário cuidados agronômicos

REIVINDICAÇÃO

Vereador Dr. Isael
solicita melhorias na
Estrada dos Oliveiras

VEREADOR DR. ISAEL

DURANTE SESSÃO

ORDINÁRIA NA CÂMARA

MUNICIPAL

específicos com a árvore, afim de
que a mesma tenha maior
longevidade possível”, afirmou.
Segundo resposta da Prefeitura
Municipal, foram realizadas duas
visitas técnicas na área onde está
localizada a Figueira das Taipas,
sendo que a primeira foi para
analisar a árvore e seu entorno,
com objetivo de revitalizar o local.
A segunda foi para verificar a
possibilidade de realizar den-
drocirurgia na Figueira, técnica
que objetiva a recuperação de
árvores por meio da eliminação de
tecidos necrosados, especialmen-
te na região do tronco, realizando
a desinfecção por meio de
fungicidas à base de cobre. Está
sendo aguardada autorização do
DER (Departamento de Estradas
de Rodagem) para limpeza e início
da revitalização no entorno da
Figueira. Quanto à dendrocirurgia,
o material para realização do pro-
cedimento já está comprado,
aguardando apenas uma reunião
com equipe técnica para definir o
dia para execução dos serviços.

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.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O vereador Dr. Jair Roma
(PPS), que vinha solicitando a
implantação de iluminação
pública na Rodovia Dr. Caio
Gomes Figueiredo, no Bairro
Mandú, foi informado através
do ofício nº 252/12 que o Exe-
cutivo fez empenho da verba e
já solicitou à Concessionária
Bandeirante Energia a execu-
ção do serviço. “Em breve
estará sendo instalada a ilumi-
nação no local beneficiando a
todos, pois além de proporcio-
nar melhor segurança no trá-
fego e aos que percorrem o
Caminho da Fé, irá permitir
que os moradores da região
desfrutem do espaço público
no período noturno com mais
tranquilidade”, enfatizou o ve-
reador  Dr. Jair.

BENFEITORIAS

Dr. Jair Roma recebe
resposta de iluminação
pública para Mandú

Acessibilidade
Através de requerimen-

to, Dr. Jair Roma, solicitou
ao Executivo a construção
de uma passarela de con-
creto no canteiro da Ave-
nida Nossa Senhora do Bom
Sucesso, sentido centro-
bairro, nas proximidades da
Marmoraria Decolar, no
bairro Parque das Nações.
Devido ao excelente resul-
tado da passarela que já foi
construída, entre a Rua Ja-
dir Figueira e a avenida, os
munícipes reivindicaram a
implantação do mesmo ser-
viço para o lado oposto com
o objetivo de  facilitar o a-
cesso aos comércios exis-
tentes no outro lado da pis-
ta.

VEREADOR DR. JAIR ROMA

Fale com o Dr. Jair Roma
Contato com o gabinete do vereador Dr. Jair Roma: telefones (12) 3644-
2269 e 3644-2270; email:drjairroma@camarapinda.sp.gov.br.

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) está acom-
panhando as obras de asfal-
tamento que estão sendo reali-
zadas pela cidade. Cal destaca
que a verba  utilizada nesses
investimentos são provenientes
do superávit de R$ 65 milhões
da Prefeitura do ano de 2011 –
resultado da fiscalização do di-
nheiro público por parte dos ve-
readores. “A partir dessa ver-
ba, várias obras para a melhoria
da cidade estão sendo aprova-
das na Câmara. Praticamente
em todas as Sessões estamos
votando projetos de crédito su-
plementar para que o dinheiro
seja aplicado nos setores que
mais precisam. Entretanto, pe-
dimos com carinho que a popu-
lação seja nossa parceira na
fiscalização da qualidade das
obras. Isso é dinheiro público, é
dinheiro dos impostos, que não
pode ser utilizado de qualquer
forma”, alerta Cal.

O vereador ainda cumpri-

PARTICIPAÇÃO POPULAR

Cal solicita que munícipes
auxiliem na fiscalização
das obras do município

menta os funcionários e
empreiteiras que estão
executando essas obras
em todo o município.
“Muitas são as obras que
estão em andamento ou
que estão sendo licitadas,
dentre centros comunitá-
rios, quadras e creches.
Fizemos algumas dessas
solicitações  há algum tem-
po e estamos felizes que
estão começando a se tor-
nar realidade. Diante do
nosso pedido de informa-

ções sobre as ruas que aguar-
dam  recapeamento e recupe-
ração, foi enviada pela Secreta-
ria de Obras uma listagem de 41
ruas que constam no levanta-
mento. Vamos continuar cobran-
do, por meio de requerimento, o
recapeamento nas ruas do Distri-
to, principalmente no Azeredo.
Estamos solicitando essas
melhorias com frequência. Uma
delas é o recapeamento da aveni-
da Dr. José Monteiro Machado
César, do viaduto à entrada do
Padre Rodolfo”, salienta.

Na sessão da última segun-
da, dia 13, o vereador Cal tam-
bém voltou a cobrar, por meio
de requerimento, melhorias no
asfalto do Parque das Palmei-
ras, especialmente na avenida
Amélia Prata Balarin. Essa é
uma solicitação dos moradores
do local,  pois a avenida é trajeto
dos ônibus que cortam o bairro
e, com a péssima qualidade do
asfalto, fica muito difícil o aces-
so dos veículos ao local.

VEREADOR CAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na 
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por 
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apre-
sentar 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  21/08/2012 às 14:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

5º MARIA AUXILIADORA DE FATIMA
RUA GERALDINO DE OLIVEIRA MATTOS, 107 – MARICÁ
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-650

6º SILVANA MOREIRA DA SILVA
RUA FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO, 202 – MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-130

7º PATRÍCIA MARCONDES SALGADO
RUA DAS PALMEIRAS, 104 – VILA SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12445-250

8º MÁRCIA XAVIER FREIRE
RUA TAUBATÉ, 213 – ALTO DO CARDOSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-170

9º ADRIANA CRISTINA DE LIMA FARIA
RUA JOSÉ DE ALENCAR, 14 – VILA PRADO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-490

10º ROGÉRIO RODRIGUES
RUA DAS PETUNIAS, 138 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP12440-380

11º TEREZA DE JESUS PEREIRA SANTOS
RUA RUTH FRANCISCO DOS SANTOS, 9 – PARQUE DAS NAÇÕES
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-410

12º CAROLINE MARCONDES DE MENDONÇA
RUA SETE, 398 – RESID. LIBERDADE – VILA SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-000

13º EDNEIA BARBOSA DA SILVA
RUA CASEMIRO DE SOUZA BRAGA, 99 – MARIA ÁUREA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-540

14º CARMEN ELIZA BARBOSA BARRETO
ESTRADA PRINCIPAL DO SOCORRO, 1320 – SOCORRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12424-710

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na 
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por 
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

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

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 24/08/2012 às 14:00 horas

4º JOSIANE RODRIGUES PEREIRA RIBEIRO
RUA DOS JASMINS, 51 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-290

5º DIVA DOS SANTOS BARBOSA
RUA JOAQUIM NABUCO, 211 – PARQUE SÃO DOMINGOS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-510

6º CORA BETI MENDES DE SOUZA PASSONI
AVENIDA JUVENAL ARANTES, 366 – JARDIM PARAÍBA
APARECIDA – SP
CEP 12570-000

7º RACHELLE ERICA GONÇALVES
RUA EVANGELINA MONTEIRO DA SILVA, 184 – JARDIM REZENDE
TAUBATÉ – SP
CEP 12052-120

8º LIDIANE NUNES DA SILVA
RUA CASSIANO DA PALMA, 88 – VILA SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP12445-240

9º PATRICIA ISABEL BONIFÁCIO DA SILVA
RUA JOSÉ MARCONDS QUADROS, 135 – JARDIM AMÉRICA
TAUBATÉ – SP
CEP 12082-500

10º MARIA JOSÉ DE MELLO GONÇALVES
AVENIDA MONSENHOR JOÃO JOSÉ DE AZEVEDO, 361 – CRISPIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-010

11º THAIS ADRIANA DE FARIA CORRÊA
AVENIDA FRANCISCO BARRETO LEME, 633 – VILA SÃO GERALDO
TAUBATÉ – SP
CEP 12062-000

12º CARLA RIBEIRO ANDRADE LIMA
RUA OCTACIANO XAVIER DE CASTRO, 437 – JARDIM BICA DA GLÓRIA
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000

13º SANDRA MARA DA SILVA E MACHADO
R. BRASILINA CORREIA LEITE CASAGRANDE, 247 – APTO.3 - MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-240

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 Pelo presente Edital, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Papel, Celulose, 
Pasta de Madeira para Papel, Papelão e Cortiça de Pindamonhangaba, por seu Presidente 
infra-assinado, convoca todos os integrantes da Categoria Profissional sócios e não sócios  re-
presentado pelo Sindicato, em pleno gozo  de seus direitos sindicais, a participarem da Assem-
bléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 17 de agosto de 2.012, em nossa sede social 
sito à rua Guilherme Nicoletti, 590 – Vila São Bendito – Pindamonhangaba, em primeira convo-
cação às 18:00 horas e não havendo número legal às 20:00 horas em segunda  convocação, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a)– Leitura, Discussão e Aprovação da 
ata da assembléia anterior; b)– Elaboração e Aprovação do elenco de Reivindicações sociais e 
econômicas da categoria profissional; c)– Fixação da Contribuição assistencial, confederativa 
ou negocial,  garantindo-se  o direito de oposição a ser manifestado pessoalmente  e por escri-
to, de próprio punho, perante o respectivo sindicato no prazo de até 10 dias. d) – Autorização 
à Diretoria para, juntamente com a Diretoria da Federação ou separadamente, promover as 
negociações  coletivas, firmar acordo ou convenções, e se preciso instaurar dissídio coletivo. 
e) – Deflagração de greve, nos termos da Lei, em caso de fracasso nas negociações em desa-
tendimento as  reivindicações.
Pindamonhangaba, 10 de agosto de 2.012.

HILTON ROBERTO NICOLETTI 
PRESIDENTE

O inesquecível Orlando Brito (1927/2010), 
terça-feira que vem, dia 21 de agosto, fará dois 
anos que partiu, que ocupava a cadeira nº9 de 
membros titulares da APL – Academia Pindamo-
nhangabense de Letras, foi um dos melhores tro-
vadores do Brasil. Fazia trovas em todas as mo-
dalidades. Em sua memória, relembramos aqui 
algumas das mais bem-humoradas sobre o tema 
‘Livro’. Uma brincadeira com seus amigos auto-
res de livros recém-lançados: 

Teu livro eu li com tédio,
não o pus na minha estante,
mas na caixa de remédio,
com um rótulo: ‘Purgante’!

Se vais lançar livro novo,
em prol da cidade inteira
e a bem geral de seu povo,
lança-o... mas numa fogueira!

Meu livro de cabeceira
é o teu, de efeito excelente:
logo à página primeira
que sono ele dá na gente!

O acadêmico trovador José Valdez de Castro Mou-
ra, com o intuito de colaborar com o programa festivo 
em comemoração aos 50 anos de existência da APL 
- Academia Pindamonhangabense de Letras (18 de 
dezembro), movimentou a UBT - União Brasileira de 
Trovadores – Seção de Pindamonhangaba, da qual é 
presidente, para elaborar um concurso de trovas alusi-
vo entidade, confira o regulamento 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 
Litoral 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 
Pindamonhagabense de Letras. 

Concurso de Trovas 

homenageia 50 anos da APL  

Imortais da APL
vendavaldasletras.wordpress.com

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  do-
cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                   
GUILHERME LEONARDO   MOTA   GRITTI,   de   nacionalidade   
brasileira, profissão atendente, estado civil  solteiro,  de  20  anos  de  
idade, nascido em  Pindamonhangaba,  Estado  de  São  Paulo,  no  
dia  22  de dezembro de 1991, residente e  domiciliado  Rua  Dona  
Carmelita  Gama Romeiro nº 140, aptº. 13,  Vila  Bourghese,  nes-
ta  cidade,  filho  de SÉRGIO LUIZ GRITTI e SONIA DAS GRAÇAS 
MOTA GRITTI.                    
LUANA HELENA  BERTHOUD,   de   nacionalidade   brasileira,   
profissão atendente, estado civil solteira, de 18  anos  de  idade,  
nascida  em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 23  
de  agosto  de  1993, residente e domiciliada Rua dos Rouxinóis  
nº  196,  Triângulo,  nesta cidade, filha de   BELENITA   SILVINHA   
BERTHOUD.   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,  10 de agosto de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  do-
cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
JOSÉ ELIEZO DE MELO, de nacionalidade brasileira, profissão  au-
tonomo, estado civil divorciado, de 55 anos de idade, nascido em  
Boa  Viagem, Estado do Ceará, no dia 14   de   janeiro   de   1957,   
residente   e domiciliado na Rua Regina Celia  Pestana  Cesar,  nº  
359,  Castolira, nesta cidade, filho de JOSÉ ALVES DE MELO e MA-
RIA RAFAEL DE MELO. 
LUCIANA  SLEIMAN   ALI,   de   nacionalidade   brasileira,   profis-
são assistente de serviços gerais, estado civil solteira, de  33  anos  
de idade, nascida em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 31  de  
janeiro de 1979, residente e domiciliada na Rua Regina  Celia  Pes-
tana  Cesar, nº 359, Castolira, nesta cidade, filha de JOSÉ SLEIMAN 
ALI  e  CLARICE DOMINGUES ALI. 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,  10 de agosto de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  do-
cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                   
LUCAS MOREIRA SOUZA  LOPES,  de  nacionalidade  brasileira,  
profissão administrador, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, 
nascido  em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia  25  de  
julho  de  1985, residente e domiciliado Rua Machado de Assis nº 32, 
Vila Prado,  nesta cidade, filho de MARCOS DÉLIO  SOUZA  LOPES  
e  TEREZINHA  MOREIRA  DE SOUZA LOPES.                                                          
JULIANA CURSINO SIMÕES DE   ARAUJO,   de   nacionalidade   
brasileira, profissão administradora, estado civil solteira, de 26 anos 
de  idade, nascida em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 10 de 
abril  de  1986, residente e domiciliada Rua  das  Grevíleas  nº  440,  
Socorro,  nesta cidade, filha de JOAQUIM CARLOS SIMÕES DE  
ARAUJO  e  ISABEL  CRISTINA CURSINO SIMÕES 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,  10 de agosto de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  do-
cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                 
ANTONIO APARECIDO DA SILVA,  de  nacionalidade  brasileira,  
profissão operador de máquina aposentado, estado civil divorciado,  
de  65  anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, no  dia  17 de julho de 1947, residente e domiciliado 
Rua  Francisco  de  Oliveira Penteado nº 570, Jardim Resende, nes-
ta cidade, filho de  JOÃO  GERALDO DA SILVA e LAZARA MARIA 
BARBOSA DA SILVA.                               
CLAUDIA CABRAL,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão  ven-
dedora, estado civil divorciada,   de   38   anos   de   idade,   nascida   
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no  dia  27  de  maio  
de  1974, residente e domiciliada Rua Francisco de  Oliveira  Pente-
ado  nº  570, Jardim Resende, nesta cidade, filha de  HUMBERTO  
CABRAL  e  ESMERINDA NUNES CABRAL. Apresentaram os docu-
mentos 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,  10 de agosto de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  do-
cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
CRISTIANO DA SILVA, de nacionalidade  brasileira,  profissão  aju-
dante galvanizador, estado civil solteiro, de 25 anos de idade,  nas-
cido  em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 31  de  
agosto  de  1986, residente e domiciliado na Estrada  do  Cantagalo  
nº  1350,  Goiabal, nesta cidade, filho de LUÍS ANTONIO DA SILVA e 
ARLETE MARIA DA SILVA.  
VANESSA DE LIMA MENEZES, de  nacionalidade  brasileira,  pro-
fissão  do lar, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida  em  
Itaquera - São Paulo, Estado de São Paulo,  no  dia  20  de  janeiro  
de  1989, residente e domiciliada  Rua  Tung  A  Chih  nº  110,  Jardim  
Regina, Moreira Cesar, neste município, filha de ERNESTO CAMILO 
DE  MENEZES  e MARIA APARECIDA DE LIMA MENEZES. Apre-
sentaram 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,  11 de agosto de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  do-
cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                 
PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO, de  nacionalidade  brasileira,  
profissão auxiliar de logística, estado civil solteiro, de  32  anos  de  
idade, nascido em Moreira César-Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, no  dia 18 de janeiro de 1980, residente e domiciliado na Rua 
Capitão  Antonio Ferreira Cesar, nº 155, Jardim Carlota, Moreira Ce-
sar,  nesta  cidade, filho de JORGE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO e 
MARIA CLEIDE DA CONCEIÇÃO.      
DANIELE  CRISTINA  DA  SILVA  FONSECA,  de  nacionalidade  
brasileira, profissão professora, estado civil solteira,  de  29  anos  
de  idade, nascida em  Pindamonhangaba,  Estado  de  São  Paulo,  
no  dia  14  de novembro de 1982, residente e domiciliada na  Rua  
Dr.  João  Ferreira Galvão, nº 173, Vila Suiça, nesta cidade, filha  de  
ADÉLIO  FERNANDES DA FONSECA  e  MARIA  APARECIDA  DA  
SILVA  FONSECA.  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,  11 de agosto de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  do-
cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                 
FERNANDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira,  profis-
são  ajudante geral, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nasci-
do em  Moreira Cesar - Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no 
dia 12 de outubro  de 1987, residente e domiciliado   Rua   Francisco   
Mühlbauer   nº   15, Araretama, nesta cidade, filho de JOSÉ ESPE-
DITO  BUENO  DOS  SANTOS  e MARIA DE FATIMA XAVIER DOS 
SANTOS.                                 
VIVIANE APARECIDA  ALVES   MOREIRA,   de   nacionalidade   
brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 26 anos de idade,  
nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,  no  dia  6  
de  dezembro  de 1985, residente e domiciliada   Rua   Francisco   
Mühlbauer   nº   15, Araretama, nesta cidade, filha de  BENEDITO  
ALVES  e  LUCILA  MOREIRA ALVES. 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,  13 de agosto de 2012.    



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
TV 14”. Preço a com-
binar. Tel. 3648-4890 c/ 
Amália.
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 
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 

ClassificadosT   NVENDER - ALUGAR - COMPRAR - TROCAR  - EMPREGOS

/ 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 Salgado, 790. Tel 
3642-2951 
Alto do Cardoso, 3 
quartos, sendo uma 
suite, e dem dep, gar 
p/ 3 carros, R$ 320 mil. 
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

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 
dep., A/T 290m² e A/C 
208m². Aceita imovel 
como parte do pagn-
to. Tel 8146-4313 ou 
8116-7386
Ubatuba,  3 dorm, 1 
suite e dem dep, gar 6 
carros, R$ 150 mil Tel 
3643-4242
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
Lagoinha,5 alquei-
res casa coom 2 
dorm e dem dep,  
R$ 300 mil. Aceita-
-se troca por casa 
em Pinda. 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
Shangrí-lá, 700². 25mil, 
aceita caminhonete ou 
pik-up como parte de 
pagamento. 8119-4264 
/ 3643-4173
Yassuda,  250m² todo 
murado. Tel 9111-3609            

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, 86m², aparta-
mento, entrega mar-
ço/13, entrada + dívida 
com a construtora. Tel 
8829-8547 ou 3341-2404
Centro, apartamento, 
2 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro gar. R$ 
160 mil. Tel 9746-6193
Cidade Jardim, edícu-
la, terreno de 250 m², 
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 Imperial, 3 
dorm e demais  dep, a/t 
300m², R$ 180 mil. Tel 
3642-3027
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

Tribuna do Norte 9Pindamonhangaba, terça-feira, 14 de agosto 2012

COMUNICADO

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

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

As chapas serão compostas por 03 associados com mais 
de 03 anos ininterruptos de filiação e 03 associados com 
mais de 10 anos ininterruptos de filiação.
Os candidatos aos cargos de diretoria deverão estar quites 
com suas finanças junto à associação.

Pindamonhangaba, 31 de julho de 2012.

LUIZ CARLOS CARDOSO
Presidente da ASPMP

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

PINDAMONHANGABA

COOPERMAN – COOPERATIVA DE TRABALHO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO
CNPJ:21.540.088/0001-13

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
COOPERMAN – Cooperativa de Trabalhos de Jardinagem e Paisagismo, inscrita no CNPJ 21.540.088/0001-
13, por seu vice-presidente Ademir de Jesus Lemes, diante da vacância do cargo de Presidente, por desli-
gamento do mesmo e da renuncia antecipada dos demais membros do Conselho de Administração, convoca 
todos os cooperados a participar da Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada em 28 de Agosto de 
2012, na sede a Cooperativa, para discussão dos seguintes assuntos: - Eleição do Conselho de Adminis-
tração para o mandato de 2012 a 2014. Pindamonhangaba, 10 de Agosto de 2012. Ademir de Jesus Leme 
- Presidente em exercício. Av. Jose Augusto Mesquita, 242 – Sala 12 – Moreira Cesar – Pindamonhangaba/
SP- CEP:12.440-010  -Fone 12-9153.0168.

Convocação
O presidente da Fundação Doutor João Romeiro, no uso de suas atribuições legais, convoca, 
no dia 16/08/2012, às 10:00 horas, na sede da Fundação, para uma reunião extraordinária, 
os membros do Conselho de Administração, para deliberarem sobre a substituição de um dos 
membros deste Conselho. 

José Renato de Campos Rosa
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

       PORTARIA INTERNA Nº 9.168, DE 07 DE AGOSTO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, 
no uso de suas atribuições legais, NOMEIA os senhores: Ana Paula 
VIlar (Presidente), Telma Maria da Costa e Maria Helena Barreto Luiz 
(membros), para comporem a comissão de abertura de PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face da servidora Angélica da 
Silva, matrícula 306800, emprego público de escriturário, para que 
possa exercer o direito do contraditório e da ampla defesa, preconizado 
pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, quanto ao desaparecimento 
de 05 (cinco) cartelas de vale-transportes, linha Pindamonhangaba 
X São Paulo, passes esses cuja distribuição e guarda ficavam sob 
responsabilidade da servidora Angélica, conforme despacho ás fls 
60/63 do Processo nº 9504/12, conforme memorando nº 928/2012-DRH/
Serviço de Procedimentos Disciplinares.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 07 de 
agosto de 2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Processos Internos nº 9504/2012

P O R T A R I A Nº 076/ 2012
Nomeia Assessora Parlamentar I
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 
23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria
RESOLVE:
Art 1º – Nomear PRISCILA VERISSIMO LEITE TEIXEIRA para o emprego de ASSESSORA PARLAMENTAR NIVEL I do quadro 
de pessoal de provimento em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, nos termos da Lei nº 5.183, de 18 de abril de 2011, a 
partir de 01 de agosto de 2012, com salário de R$ 1.444,70 (um mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos), 
devendo cumprir oito horas diárias de trabalho de segunda a sexta-feira.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 30 de julho de 2012.

Vereador RICARDO PIORINO - Presidente
Vereador Abdala Salomão Neto  - 1 º Vice-Presidente

Vereador Martim Cesar - 2º Vice-Presidente
Vereador Janio Ardito Lerario  - 1° Secretário 

Vereador Isael Domingues - 2° Secretário
Publicada no DRH.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Pindamonhangaba - SP
PABX (12) 3644-2250 rh@camarapinda.sp.gov.br http://www.camarapinda.sp.gov.br/

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo
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Paixão por Esporte

10 Esportes
Pindamonhangaba, terça-feira, 14 de agosto de 2012

Talita Leite

Divulgação

Pindamonhangaba está classifi cada para as semifi nais do 
Campeonato Estadual de Futsal Feminino da Categoria Principal.
O passaporte da Princesa do Norte foi carimbado no último 
sábado (11), depois de um duelo disputadíssimo realizado no 
ginásio do Alto do Tabaú.
Na penúltima rodada da fase de classifi cação, Pindamonhangaba 
recebeu a visita da Kurdana/Cotia, venceu o confronto pelo 
placar de 3 a 2 e se garantiu matematicamente na próxima 
etapa da competição.
O embate contra as representantes de Cotia teve caráter 
decisivo. As duas equipes precisavam da vitória, mas a Princesa 
do Norte fez valer o mando de jogo.
As donas da casa inauguraram o marcador com Nayara Cristina 
e ampliaram logo em seguida, com Rafaela Dal´Maz, tudo isso 
no início do jogo.
As visitantes correram atrás e diminuíram a desvantagem antes 
do intervalo, quando Aline Elpídio conseguiu balançar a rede.
Depois de um início de jogo bastante movimentado, a etapa 
fi nal foi caracterizada por muita entrega e marcação.
Cotia apostou na entrada de uma “goleira-linha” para pressionar 
Pindamonhangaba. A estratégia até funcionou, mas a defesa da 
Princesa do Norte soube se comportar muito bem, afastando o 
perigo da meta brilhantemente defendida pela goleira Artemiza 
Riquelme.
Investindo no ataque de forma insistente, a equipe visitante 
acabou abrindo espaço na defesa e as meninas comandadas 
pelo treinador Marcos Derrico souberam aproveitar os buracos 
cedidos, tanto que o terceiro gol surgiu em uma dessas 
oportunidades.
A defesa de Cotia interrompeu um contra-ataque de 
Pindamonhangaba com falta, o árbitro assinalou tiro livre direto 

e Franciele Germano não desperdiçou.
A Kurdana ainda voltou a marcar com Susana dos Reis, mas o 
3 a 2 foi mantido e garantiu o time pindense nas semifi nais do 
Estadual.
Vale ressaltar que a equipe local ainda tem mais um 
compromisso na fase de classifi cação. No dia 25 de agosto, 
Pinda visita Taboão da Serra.

Pindamonhangaba avança no Estadual de Futsal Feminino

Autora de um dos gols do duelo, Rafa Pato parte 
para cima de Cotia

A ginasta Dayane Evelin 
colocou Pindamonhangaba 
no topo do pódio do Cam-
peonato Estadual Juvenil de 
Ginástica Artística, realiza-
do no último fi m de sema-
na em Guarulhos. O evento 
contou com a participação 
de 40 ginastas, faixa etária 
entre 13 e 15 anos, dos prin-
cipais clubes do Estado de 
São Paulo.

Dayane garantiu o ouro 
na trave de equilíbrio e con-

quistou a classifi cação para 
o Campeonato Brasileiro 
Juvenil, que acontecerá em 
setembro na cidade de Ben-
to Gonçalves, no Rio Gran-
de do Sul.

Na competição Estadual, 
Pinda levou as ginastas Pau-
la Fernandes e Dayane Eve-
lin, comandadas pelo técni-
co Marcelo Ronconi. Ambas 
competiram com atletas de 
Osasco, Pinheiros, Guaru-
lhos, São José dos Campos e 

de outras oito cidades.
Para o técnico Ronconi, a 

conquista do ouro mostrou a 
força de Pinda na modalida-
de. “Esse é um excelente re-
sultado para a cidade e para 
a ginasta, que vem treinando 
com muita disciplina e deter-
minação”, destacou.

Após o título, a equipe 
de Pinda retornou à cidade 
para iniciar os treinamen-
tos visando o torneio nacio-
nal no Sul do país.

Ginasta de 
Pinda conquista 
título Paulista

Na quarta-feira (15), às 
15 horas, a seleção de futebol 
Sub 17 de Pinda,   enfrenta a 
equipe do Sub 17 de Taubaté, 
no campo da Associação Atlé-

tica Ferroviária (Boa Vista).
O técnico, Guina, está 

confi ante em mais uma vitória 
para manter o primeiro lugar 
no grupo, mas destaca a gran-

de rivalidade existente entre 
as equipes: “será um jogão, 
contamos com a nossa torcida 
para ajudar na busca de mais 
um resultado positivo.” 

O time de malha da AE 
Água Preta/Sejelp conheceu 
o adversário das oitavas de 
fi nal do Campeonato Pau-
lista no sábado (11), após 
sorteio na Federação Pau-
lista de Malha, em São 
Paulo. O primeiro adver-
sário na corrida para o 
título é Ilhabela. O pri-
meiro jogo das oitavas de 
final acontece em Pinda-
monhangaba, no domingo 
(19), na raia de malha da 
água Preta.

Na primeira fase da 

competição, a Água Pre-
ta enfrentou o fortíssimo 
time de Santos, e com 
uma excelente vitória na 
casa do adversário, eli-
minou da competição um 
concorrente direto ao tí-
tulo inédito.  

O elenco de Pindamo-
nhangaba que briga pelo 
título é formado pela 
base da Seleção de Malha 
da cidade, com os seguin-
tes atletas: Lucas Ouverney, 
Carlos Barros (Bill), Sérgio 
Henrique (Sapinho) e Odair, 

além dos atletas da seleção 
juvenil, Luís Eduardo, Ra-
mirez, Bruninho, Tite, que 
também contam no time 
com a experiência dos atle-
tas Dirceu (técnico), Renato, 
Adalmir, Toni, Wellington, 
Walquíria e o árbitro Paulão.

A Água Preta/Sejelp con-
ta com o patrocínio da Abda-
la Sport’s e VWM Transpor-
tes e com o apoio da padaria 
Art’ Pães, do Morumbi, e 
Fernando Reis Comunica-
ção Visual.

Começa na quarta-feira 
(15) mais uma edição da 
Copa do Comércio de Futsal. 
Cerca de nove equipes esta-
rão disputando o torneio, gru-
pos ‘A’ e ‘B’. 

Grupo A - Bar do Zé Café 
A, Acesse Internet, Casa 
Oriental, Mantiqueira, Batis-
ta Imóveis. 

Grupo B - Bar do Zé Café 

B, Reciclagem Imperial, Casa 
do Norte, Surffrootf. 

A primeira rodada será dis-
putada no GE Alto do Tabaú 
entre as equipes do Bar do Zé 
Café ‘B’ x Reciclagem Impe-
rial, às 20h15; Casa do Norte 
x Surfrootf, às 21 horas. No 
CE “Zito”, em Moreira César, 
às 20h15, jogam Bar do Zé 
Café ‘A’ x Acesse Internet.

Pinda pega Taubaté no 
campo da Ferroviária

4ª Copa do Comércio de 
Futsal tem rodada inicial

Time de malha enfrenta Ilhabela nas oitavas de fi nal 
Divulgação

A equipe de malha da AE Água Preta/Sejelp faz boa campanha no Paulista

A ginástica artística sempre tem boas colocações nas competições em que 
disputa, mostrando a força do esporte na região
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