Divulgação

Prefeitura convoca líderes
religiosos para tratar da
regularização dos alvarás
A Prefeitura de Pindamonhangaba vai realizar mais um encontro com padres, pastores
e demais líderes religiosos, dia 28 de agosto, às 18 horas, para tratar da regularização de
alvarás. A reunião contará com a presença do comandante do Corpo de Bombeiros da cidade,
1º tenente PM Gláucio Doederer C. de Oliveira, que vai comentar sobre os alvarás.
A participação dos líderes religiosos é fundamental para que os estabelecimentos de Pindamonhangaba fiquem de acordo com a lei. Nos últimos três anos, a Prefeitura promoveu
várias reuniões sobre tema e agora se dispõe a esclarecer, novamente, todas as dúvidas.
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Nova cobertura da feira começa a
ser instalada na Praça da Liberdade
Ceso Correa/Agoravale

Funcionários já instalaram parte das vigas da estrutura metálica que suportará a nova
cobertura projetada pelos técnicos da Prefeitura de Pindamonhangaba

As obras da nova cobertura
da feira da Praça da Liberdade
estão em andamento. Já começaram a ser instaladas as

Conﬁra os trabalhos da
Câmara Municipal no
Informativo Legislativo

Ideb: Escolas públicas
de Pinda superam
média nacional
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previsão
do tempo

Terça-feira - 21/8
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA 10ºC
TEMP. MÁXIMA 25ºC

vigas que darão sustentação
à nova e moderna cobertura
projetada pelo departamento
de Planejamento da Prefei-

Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA 10ºC
TEMP. MÁXIMA 27ºC

Quinta-feira - 23/8
Parcialmente
nublado
TEMP. MÍNIMA 10ºC
TEMP. MÁXIMA 28ºC
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Semana do Folclore
segue até o dia 26 com
grande programação
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Quarta-feira - 22/8

tura de Pindamonhangaba.
As obras devem ser concluí
-das no segundo semestre.
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Sexta-feira - 24/8
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA 11ºC
TEMP. MÁXIMA 28ºC

Sábado - 25/8
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA 10ºC
TEMP. MÁXIMA 28ºC
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Editorial

Personagem

Construindo o futuro
Um grande país se constrói com educação!
Não é preciso avalizar a frase acima com uma assinatura importante. Ela caberia bem na boca de qualquer
grande pensador moderno ou mesmo do passado. Mas
cabe melhor ainda na fala do homem comum. Na fala de
cada pessoa que busca o crescimento lastreado pelo conhecimento.
Aprender é o ofício principal de cada ser humano. Ele
nasce e começa a aprender, e se não for metido ou preguiçoso, seguirá aprendendo por todos os seus dias na
face da terra. O maior sábio é aquele que está sempre
pronto a aprender.
Muito se tem criticado os investimentos em Educação
no Brasil pelo fato deles estarem muito mais focados nos
bancos universitários do que nos primários.
O país precisa urgentemente de engenheiros, dizem
as publicações especializadas em mercado de trabalho, e
aí sai todo mundo correndo para investir na universidade.
A proliferação das instituições de ensino particular em
alguns setores é assustadora, e tem médico sendo formado sem hospital escola. As escolas de direito então...
É preciso investir na universidade sempre, mas muito
mais importante é oferecer ensino de qualidade na base,
na alfabetização, buscando, com isso, fazer germinar
com força a semente do aprender, que se transformará
em uma grande árvore ao longo da vida daquele pequeno
aluno, e na universidade ele estará pronto para os conhecimentos que farão dele um profissional competente.
Pindamonhangaba pode comemorar, pois mais uma
vez a Educação está sendo apontada como destaque.
Os números do Ideb – Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica, mais uma vez, ficaram acima da média
nacional, o que mostra que os investimentos feitos pela
administração municipal têm dado retorno. De acordo
com os dados, a primeira etapa do Ensino Fundamental
(1º ao 5º ano) alcançou a nota 5,5, superando a média
nacional das séries iniciais, que foi 5,1.
Os investimentos são em infraestrutura das escolas e
creches; o preparo contínuo dos professores e gestores,
para que estejam sempre reciclado seus conhecimentos;
transporte escolar; merenda de alta qualidade; material
didático moderno, e também inovações, como os programas Matemática Descomplicada, que desmistifica a
matemática, tornando-a interessante e agradável para
as crianças; a Informática Educacional, que leva laptops
para as salas de aula e propicia que os professores não
só introduzam seus alunos no mundo da informática,
como utiliza os temas das matérias que estão sendo estudadas em classe para isso; e também o Apredizagem
Sistêmica, que ajuda os alunos a desenvolverem habilidades necessárias para a resolução de conflitos. São
habilidades essenciais para as relações harmoniosas e
produtivas, tanto durante o período escolar como em todos os períodos e situações da vida.
Pindamonhangaba está de parabéns por mais essa
conquista, com certeza, investir na formação de cidadãos
preparados para seguir aprendendo sempre, é um diferencial que não tem preço.

Existem inúmeras obras literárias, e por vezes acontece de ser a
mesma história num contexto social
diferente com personagens diferentes...
Escrever ficção é recriar de forma nova e inspiradora, uma nova
obra.
Quando estamos lendo algum
livro, percebemos que na história,
na maioria das vezes, existe um

grande problema que impede o
personagem chegar ao seu objetivo
final e, em colunas policiais de jornais, existe, na maioria dos casos,
a lei da ação e reação.
Se fizermos atentamente a leitura de nossas vidas, vamos perceber que é assim, temos que passar
por determinados problemas e vivenciamos mais cedo ou mais tarde
a lei da ação e da reação.

Alguns leitores simplesmente
têm a impressão de que são os
próprios personagens de alguns
contos, mas por mais que a historia
de algum personagem seja parecida com a nossa, sempre cabe a nós
a capacidade de viver a realidade.
Afinal de contas, na vida real
ninguém é personagem ou coadjuvante, somos peças raras e importantes neste mundo, temos a nossa

missão e função.
Naquilo que é escrito existe
também uma grande sabedoria
para a vida. Que saibamos escrever
bem com a própria vida.

Pedagoga: Fabíola
http://ventaniadosaber.blogspot.com

Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla
De 21 a 28 de Agosto de 2012 - “Em busca de igualdade estamos aqui!”
A Semana Nacional da Pessoa
com Deficiência Intelectual e Múltipla este ano aborda uma temática
importante, retrata o percurso histórico e social de etapas vivenciadas
e em muito superadas; da antiga
visão de que pessoas com deficiência eram tidas como doentes, e sem
qualquer chance ou oportunidade
do convívio social, familiar e até
mesmo escolar.
Desde a sua fundação, em 4
de dezembro de 1970, a Apae –

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Pindamonhangaba
participa e se envolve junto a todos
profissionais, funcionários e voluntários que nela trabalham, pela
causa da criança, do adolescente,
jovem e adulto com deficiência; em
prol da garantia de seus direitos e
de sua inclusão em todos os segmentos da sociedade.
“Em busca de igualdade estamos aqui”, ressalta a conquista
da igualdade que reconheça as diferenças e uma diferença que não

produza desigualdade (Professor
Boaventura Santos).
Ainda é preciso maior sensibilização e também a conscientização
de toda a comunidade, bem como
das políticas públicas, garantindo
a igualdade de oportunidades, de
cidadania e da defesa dos direitos
das pessoas com deficiência, sem
discriminação ou distinção.
O grande desafio é não deixar
acomodar!
A sociedade dos novos tempos
pede a participação ativa e dinâmica

de pessoas com e sem deficiência.
A garantia dos direitos constitucionais, tais como: educação, saúde,
trabalho, assistência social e a vida
com ética e responsabilidade, irão
propiciar um futuro de conquista,
sem barreiras – nem mesmo as
arquitetônicas; e justa socialmente;
pois, as leis e as políticas públicas
representam o caminho para a promoção da igualdade.

Diretoria da Apae
Pindamonhangaba

Cartas à Redação
Uma parceria da Tribuna do Norte e a escola municipal Augusto Cesar Ribeiro i está publicamdo
cartas escritas pelos alunos da escola sobre as matérias publicadas no jornal.
Os alunos, orientados por seus professores, lêem as matérias publicadas na Tribuna do Norte,
discutem o tema e depois emitem suas opiniões em cartas enviadas à redação do jornal.
O projeto “Cartas a Redação” proporcionará aos professores a oportunidade de trabalhar diversas
formas de produção de texto, além de estimular o senso crítico e a participação cidadã dos alunos.

4º ano A
Olá, pessoal da “Tribuna do
Norte”! Nós somos, Marília e Gisele, estudamos na escola “Profº
Augusto César Ribeiro”, temos 9
anos e somos alunas do 4º ano
A, da profa. Flávia. Nós lemos
a notícia “Siderúrgica Mexicana
inicia construção de sede em
Pindamonhangaba” e achamos
muito legal para nossa cidade,
pois vai aumentar a oportunidade de trabalho para as pessoas da nossa cidade, e quem
sabe no futuro, nós também
poderemos trabalhar na Siderúrgica G. V.
Um abraço,
Marília e Gisele

4º ano B
Olá, Tribuna do Norte! Nós, Ana
Laura e Michael Douglas, da escola “Profº Augusto César Ribeiro”, do
4º ano B, gostamos da noticia sobre a corrida e caminhada em homenagem ao ‘João do Pulo”, pois
é interessante um jornal publicar
sobre as coisas que se passam em
Pinda. Até mais, Tribuna do Norte!
Obrigada pela atenção.
Abraços,
Ana Laura e Michael Douglas

5º ano
Olá, pessoal do Tribuna do
Norte! Eu sou Maria Melissa, da
escola “Professor Augusto Cesar

Escola Arthur de Andrade
homenageia soldados

Ribeiro” e estou no 5º ano A. Li a
notícia da siderúrgica mexicana
e achei isso ótimo para população
pindense, por que irá empregar
grande parte dos trabalhadores e,
como o prefeito João Ribeiro disse:
“isso irá ajudar Pindamonhangaba
a crescer.”
Beijos,
Maria Melissa D. dos Santos

5º ano B
Olá, jornal Tribuna do Norte.
Meu nome é Thamires, sou do 5º
ano B, da escola Profº Augusto
Cesar Ribeiro, da profa Elaine
Monteiro. Lemos a notícia sobre

“Prefeitura atenderá ao pedido de creche do Dr. Marco
Aurélio Villardi”. Eu achei
ótimo a Prefeitura ter aceitado o pedido da creche,
porque assim vai ser bem
melhor para os pais deixarem seus filhos mais seguros, e podem trabalhar com
tranquilidade, pois sabem
que seus filhos estarão em
boas mãos.
Queria parabenizar o Dr.
Marco Aurélio por ter criado
essa ideia, e também parabenizar a Prefeitura.
Beijos a todos,
Thamires Batista Nogueira

Tira-Dúvidas
Eleições 2012

?

É permitido fazer boca-de-urna?
Não. A boca-de-urna é crime
eleitoral e a pena é de detenção de seis meses a um ano,
e multa. Ela é caracterizada
pela distribuição de material de propaganda política,
como impressos, ou a tentativa de influenciar a vontade

A escola da Rede Municipal
de Ensino Fundamental e Infantil
Arthur de Andrade vem desenvolvendo na unidade o projeto “A Hora
do Conto”, onde os alunos realizam
apresentações de teatro, música,
poesia. Recentemente, aproveitando a aproximação do Dia do Solda-

do eleitor, no dia da eleição.
No dia das eleições, é permitida a manifestação individual e
silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação
ou candidato, exclusivamente
por meio do uso de bandeiras,
broches, dísticos e adesivos.

do, contamos com a presença dos
soldados da Banda do 2º Batalhão
de Engenharia de Combate, sediado em Pindamonhangaba, que
foram homenageados pelos alunos
do 2º ano. Na ocasião, a banda realizou uma brilhante apresentação
musical.
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Pastores e padres devem comparecer
à Prefeitura para tratar de alvará

Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba convida todos os
padres, pastores e demais líderes religiosos para um encontro sobre regularização de
alvarás, dia 28 de agosto, às
18 horas, no auditório municipal.
A reunião contará com a
presença de representantes
de várias secretarias municipais, além do comandante do
Corpo de Bombeiros da cidade, 1º tenente PM Gláucio
Doederer C. de Oliveira, que
comentará sobre os alvarás e
poderá esclarecer dúvidas da
platéia.
A participação dos líderes religiosos é fundamental
para que os estabelecimentos
de Pindamonhangaba fiquem
de acordo com a lei.
A Prefeitura de Pindamonhangaba vem fazendo sua
parte. Desde agosto de 2009,
o município promove encontros sobre alvará. Já fez campanhas, enviou correspondência, se dispôs a auxiliar;
criou leis de isenção de juros
e multas para quem regularizasse o alvará e outras ações.
Agora, solicita (novamente) aos pastores e padres cujos
templos estejam sem alvará, que compareçam à sede
do Executivo para tratar da
questão.

Desde 4 de agosto de 2009, a Prefeitura de Pindamonhangaba promove reuniões sobre alvará com líderes religiosos, trabalho neste sentido é contínuo
Celso Correia

Início da revitalização da
“Bicudo Leme” e da “Rubião
Júnior” foi prorrogado
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio das secretarias de Planejamento e
de Obras e Serviços, realizará a revitalização de duas importantes ruas da área central
do município, a ‘Bicudo Leme’ e a ‘Rubião Júnior’. O
início das obras estava marcado para essa segunda-feira (20), mas, de acordo com o
secretário de Planejamento, a
data teve que ser prorrogada.

culos. Serão feitos alargamento das calçadas, ciclovia, postes de iluminação
com fiação subterrânea,
troca e nivelamento de todo o piso atual e outras melhorias.
O secretário alertou que
durante o andamento da obra
o trânsito e as paradas de ônibus deste local poderão ser
modificados,
temporariamente.
maps.google.com.br

As ferragens da nova cobertura da feira começaram as ser instaladas

Praça da Liberdade recebe
pilares para a colocação
da nova cobertura
As obras da Praça da Liberdade estão em andamento e a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Obras e Serviços, está fazendo a colocação
dos pilares para a instalação
da nova cobertura do local.
De acordo com o secretário de Obras e Serviços, eng.
Ricardo Amadei, parte dessa nova estrutura já chegou.

“Alguns materiais para a execução da obra tiveram que ser
trocados e a data foi prorrogada. A previsão para o início
das obras é para o dia 27 deste mês”, informou.
Segundo o secretário de
Planejamento, serão feitas diversas melhorias para que as ruas tenham um
visual moderno e melhor
espaço para o trânsito de
pedestres, ciclistas e veí-

“Parte do material da estrutura metálica da cobertura já
chegou e estamos fazendo a
colocação dos pilares que
irão dar base para esta estrutura”, disse.
A nova cobertura da
praça terá telhas termo
acústicas e haverá brizes. A estrutura metálica
é tubular, todo o piso será trocado e as rampas de

acessibilidade serão readaptadas, além de outras
melhorias que serão feitas.
A obra, iniciada em maio,
está prevista para terminar
no final deste ano.
O projeto da Prefeitura de
Pindamonhangaba foi desenvolvido pela equipe da Secretaria de Planejamento. A
área a ser coberta é de aproximadamente 1.700m².

Ruas terão visual moderno
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Campanha de atualização da
carteira de vacinação vai até dia 24
Divulgação

No último final de semana Pindamonhangaba teve o
dia “D” da campanha de atualização da carteira de vacinação. A campanha, que vai
até sexta-feira (24), atingiu
o número de 3.408 crianças
apenas no sábado; destas,
463 estavam com a carteira
atrasada.
Os pais podem levar seus
filhos, das 8 às 17 horas, em
qualquer unidade de saúde
mais próxima de suas casas.
São mais de 20 equipamentos espalhados pela cidade.
É fundamental os pais
levarem os filhos porque a
criança precisa ter a vacinação completa para protegê-la
contra diversas doenças.
Penta e Vip
Neste final de semana
também começou a inserção,
no calendário de vacina, da
Pentavalente e a Vip - Vacina
Inativa de Poliomielite. As
vacinas já estão disponíveis
em todos os postos de saúde.
As crianças que já iniciaram
a carteira de vacinação não
precisam tomar a vacina.
A vacina Penta imuniza a
criança das seguintes doenças: hepatite, coqueluche, tétano, haemophilus e difteria.
A Vip é injetável, o intuito
dessa vacina é a erradicação
mundial da doença, o que garante uma proteção de grupo.

As crianças devem ser levadas em qualquer unidade de saúde, para atualizarem a caderneta de vacinação. Campanha vai até sexta-feira (24)

Campanha
Serviços do Cata-treco
antirrábica
garantem a limpeza da cidade
inicia na
próxima semana
Começa no dia 27 de
agosto, a campanha antirrábica em Pindamonhangaba.
A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, realiza a
vacinação com o objetivo de
prevenir a doença.
A meta é imunizar o maior
número de animais, entre
cães e gatos, do município. E,
para isso, a Prefeitura disponibilizou dois pontos de vacinação, um em Moreira César,
no estacionamento do Cisas
- Centro Integrado de Saúde
e Assistência Social, outro na
região central do município,
no CEM - Centro de Especialidades Médicas.
Segundo a coordenadora
da vigilância, Nilda Gomes

da Silva, a adesão da população à Campanha de Vacinação contra raiva é importante para que a doença
permaneça sob controle.
“Os responsáveis devem
levar seus animais para
serem vacinados para prevenir, e isso também é uma
demonstração de carinho e
proteção”, ressalta Nilda Gomes da Silva.
A veterinária Débora Jaguaribe destaca que esta doença é 100% fatal, se o animal a contrair morrerá, e que
a única maneira de evitá-la é
a vacinação.
A campanha vai até o dia
2 de setembro e acontecerá
das 8 às 16h30.
Divulgação

Objetivo é vacinar maior número de cães e gatos

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do DSM
- Departamento de Serviços
Municipais e da Subprefeitura de Moreira César, oferece
aos munícipes o Cata-treco.
O serviço existe há anos e
contribui com a limpeza da
cidade, pois, os moradores
podem limpar os seus quin-

Cata-treco
está em
Moreira
César
No Distrito de Moreira Cesar os trabalhos do
Cata-treco são diferenciados.
O período para colocação dos
materiais em frente das residências é anterior à coleta.
Esta é realizada na próxima semana. Até sexta-feira
(24), os moradores da Vila
São João e Vila São Benedito poderão retirar os
materiais inservíveis de
seus quintais. Entre os dias
27 e 31 de agosto a equipe da
Subprefeitura irá retirar estes
objetos.
Tanto em Moreira César,
como nos demais bairros, é
importante que os moradores
não coloquem os materiais
muito próximos aos muros,
atrás de árvores ou postes.

tais e colocar os materiais
inservíveis à porta de casa. A
Prefeitura recolhe estes objetos e os encaminha aos depósitos de resíduos sólidos.
A intenção é conscientizar
os moradores a não jogar lixo
em terrenos e calçadas, assim
como entulhos. Desde o dia
2 de janeiro os profissionais

do DSM e da Subprefeitura
visitam os bairros. Nos períodos em que o caminhão do
Cata-treco não estiverem no
bairro o morador estará sujeito à multa, caso deixe entulhos e lixo em terrenos ou
calçadas.
Atenção, os entulhos não
devem ser armazenados atrás

de postes e árvores e nem estarem encostados aos muros.
Até quinta-feira (23), o
caminhão do Cata treco irá
percorrer os bairros Abílio
Flores e Alto Cardoso. Após
este prazo, os moradores que
colocarem materiais inservíveis em frente às casas poderão ser multados.
Divulgação

Cata-treco existe há muitos anos e ajuda a população na remoção de entulho
acumulado nos quintais, evitando a proliferação do mosquito da dengue
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Escolas públicas de Pindamonhangaba
alcançam nota proposta pelo Ideb
Aiandra Alves Mariano
As escolas das redes municipal e estadual de Pindamonhangaba alcançaram as metas
determinadas pelo Ministério
da Educação no Indeb - Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica - 2011, divulgados pelo Governo Federal na
semana passada.
Os resultados mostram
que a Rede Municipal de Ensino alcançou a nota proposta. De acordo com os dados,
a primeira etapa do Ensino
Fundamental (1º ao 5º ano)
alcançou a nota 5,5, superando a média nacional das
séries iniciais, que foi 5,1.
Na rede estadual, o Ideb avaliou o Ensino Fundamental
do 6º ao 9º ano, que alcançou a marca de 5,7. A meta
propsta pelo MEC era 5,4.
“Ainda há muito o que fazer
na educação de Pinda, porém, superamos a média nacional e atribuímos este sucesso a uma série de fatores,

Divulgação

O bom trabalho feito nas escolas públicas colocam Pindamonhangaba em destaque na região

dentre os quais se destacam:
o compromisso dos professores; a formação profissional;
o trabalho de gestão escolar;
a área pedagógica; a infraestrutura das unidades; o material escolar; o transporte para
alunos; a merenda de qualidade; o compromisso dos
pais e principalmente o interesse dos alunos”, explicou a
secretária municipal de Educação, Bárbara Zenita França
Macedo.
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica,
divulgado a cada dois anos
pelo MEC, é composto pelas
notas obtidas pelos alunos na
Prova Brasil, e também pelas
taxas de aprovação das escolas. Para cada escola, rede de
ensino, município e estado é
atribuída uma nota de 0 a 10.
O objetivo é que as escolas do Brasil alcancem média
6 até 2022, o que representa
a qualidade do ensino em países desenvolvidos.

“Escolas Sustentáveis”
realiza formação para
60 profissionais da
educação
A Prefeitura de Pindamonhangaba, em parceria com a
Novelis e a empresa Evoluir
Sustentável, realizou na segunda-feira (20), na sede da
Secretaria de Educação, um
encontro de formação para
60 profissionais da educação,
entre eles professores e gestores. O encontro foi para a
apresentação e realização do
primeiro módulo do programa ‘Escolas Sustentáveis’.
O programa será dividido em quatro módulos, o primeiro teve como tema “A
Educação para Sustentabilidade”, que contempla a formação dos profissionais e as
visitas de monitoramento nas
10 escolas participantes.

No encontro, os professores e gestores participaram de
oficinas de desenvolvimento pessoal onde desenvolvem
suas habilidades para a realização do projeto escolar.
O objetivo da formação
é promover a mudança de
comportamento e promoção
de atitudes e práticas sustentáveis entre professores, alunos e comunidade escolar;
melhoria dos indicadores de
sustentabilidade da escola,
como água, energia, resíduos sólidos, ambiente e biodiversidade.
“Foi muito válido participar dessa formação,
os professores precisam
aprimorar seus conheci-

mentos. Educação ambiental vai além da reciclagem do lixo”, pontuou
a gestora Rosângela Gonçalves e Silva.
O projeto trará, às escolas, benefícios como: diminuição do impacto ambiental e redução de custos;
melhoria das condições físicas e aparência da escola;
melhor ambiente de aprendizagem, e aprimoramento
do conteúdo pedagógico do
tema sustentabilidade.
A apresentação foi realizada pelos monitores da
empresa Evoluir. O próximo encontro será no dia 17
de setembro, na Secretaria
de Educação.

Projeto prevê benefícios como melhoria das condições físicas da escola

Mayra Souza

Os projetos desenvolvidos na educação têm melhorado os resultados no setor

Programa ‘Aprendizagem
Sistêmica’ é apresentado
à comunidade
A empresa Planeta Educação, com o apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba,
apresentará na quarta-feira (22),para a comunidade, o
projeto ‘Aprendizagem Sistêmica’. A exibição será, às
18 horas, na escola municipal
Abdias Junior S. e Silva.
A comunidade poderá conhecer um pouco mais do
programa educacional que
tem realizado transformações
no aprendizado de diversos
alunos e educadores da Rede
Municipal de Pinda.
A ‘Aprendizagem Sistêmica’ é um programa com

metodologias internacionais
e inovadoras implantado pela
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria
de Educação, e realizado em
parceria com a empresa Planeta Educação, especializada
na implantação de soluções
educacionais.
Durante o evento, os participantes poderão conhecer
como o programa tem ajudado os alunos a desenvolverem as habilidades necessárias para a resolução de
conflitos, que são essenciais
para as relações harmoniosas e produtivas em todos

os campos da vida.
Além disso, por meio da
estrutura do programa, os
alunos aprendem como precisam trabalhar uns com os
outros e sozinhos.
“A chegada da ‘Aprendizagem Sistêmica’ em nossa escola contribuiu ainda mais para o
bom relacionamento entre as
crianças. Além de aprenderem
o conteúdo escolar com as mediadoras e com a professora,
elas podem desenvolver habilidades sociais”, diz Roselaine
Moreira de Almeida, gestora da escola municipal Abdias
Junior S. e Silva.
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VENDER - ALUGAR - COMPRAR - TROCAR - EMPREGOS

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

ACOMPANHANTE
DE IDOSOS
ALINHADOR DE
PNEUS
CABELEIREIRO
CABELEIREIRO
ESCOVISTA
CARPINTEIRO
CORTADOR //
ACABADOR DE
MARMORE
DEDETIZADOR
DENTISTA
ELETRICISTA
FORÇA E
CONTROLE
ELETRICISTA
MONTADOR
FUNILEIRO DE
AUTOMÓVEIS
MANICURE
MARCENEIRO

MECANICO DE
AUTO CENTER
MECANICO
DE MAQUINA
AGRÍCOLA
MECANICO
MONTADOR
MONTADOR DE
VEÍCULOS
MOTORISTA
DE CAMINHÃO
MUNK//
GUINDALTO
PINTOR
DE AUTOS
(CARRETA)
TÉCNICO EM
SEGURANÇA NO
TRABALHO
VENDEDOR
INTERNO

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

SERVIÇOS
Fazemos Limpeza em
caixas d’água. Tel 82133965
Procura-se, emprego
como acompanhante
de idoso no período
noturno.Tel 9205-5501
DIVERSOS
Ar condicionado Springer 12500, controle. Tel
9600-3200
Balcão e paneleiro Itatiaia, novo, R$500, Tel
3643-1152 / 9167-7277
Banheira hidromassagem, balcões expositores; estufa para salgados; balança eletrônica,
morsa com bancada;
rodas, pneus seminovos; várias bicicletas;
cama; panela de pressão, maq. de solda; televisor, andador, celular;
fogão; arquivo; jogo de
sofá. Tel. 8213-3965.
Bicicleta Poty, média,
pink, 21 marchas, cetinha,
R$130. Tel 3645-6305
Cabo de aço, 80 m,
1/2 polegada; 12 blocos de vidro, 20 x 20,
novos. Tel 9115-9942
Caiaque de fibra, remo
de alumínio, colete salva vidas. Tel 3643-1250
ou 9124-5064
Cama de solteiro, porta de madeira 80 cm,
pia de cozinha grande.
Tel 8213-5392
Cama de solteiro, madeira maciça, R$ 100;
Colchão de mola, R$ 50
e mesa p/ computador,
R$ 80. Tel 3642-4094
Cama de solteiro, ótimo estado de conservação; vitraux de alumínio
anodizado c/ vidro, 60 x
60, novo. Tel 9115-9942
Cama de solteiro, tubular, R$ 70. Tel 88397211
Carrinho berço Love,
azul e cinza, seminovo,
R$ 150. Tel 9757-6730
Climatizador, Consul,
novo, R$ 399 vendo
por R$ 250. Tel 35229582 ou 9114-3566
Conjunto de máquinas
e ferramentas para retíficas, broqueadora de

cilindro, mandriladora de
carcaças do motor VW,
com bolacha completa e
cavalete. Tel 3642-2524
ou 8179-6967
Computador, Processador 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, seminova, R$ 300. Tel
3643-1152 ou 91677277
Guarda-roupa mogno, solteiro ; rack, R$
250. Tel 3522-4589
Guarda-roupas, R$ 300.
Tel 8814-6514
Jaqueta de Couro, preto, feminino, tamanho
M, R$ 50. Tel 3642-3740
Jogo de sofá 2 e 3 lugares, seminovo, R$
250. Tel 3523-3521 ou
9114-3560
Máquina de datilografia, Olivetti. Tel 36373591 ou 9760-9908
Máquina de lavar roupas, Eletrolux 7 kl, R$
400 e lavadora enxuta,
R$100. Tel 9139-2671.
Mesa de som Oneal,
com 8 canais, seminova; video cassete Hi-Fi
MTS Stereo 4 cabeça
Sharp. Tel 3642-2427
Moto elétrica infantil.
Tel 9115-8884
Pia de cozinha, usada, cuba de inox, 2 metros. Tel 3643-1250
Playstation 2 Sony,
novo, 2 controles, cartão memória e na garantia. Tel 3645-3119
ou 9168-7195
Porta de aço de 3 x
3m, bom estado de
conservação, R$ 600.
Tel 9115-9942
Refrigerador, Consul,
degelo seco, branco,
R$ 400; pia + gabinete,

R$150; mesa + 4 lugares, R$120; impressora
fiscal térmica, Daruma
FS700 c/ serrilha preta,
R$ 1.100. Tel 8877-4220
ou 9110-6706
Smartphone HTC, câmera 5 Mg, novo, andrad 2.2. Tel 3645-7567
Suporte para teto de
carro p/ bicicleta; suporte de engate para
Uno; Tel 9115-9942
Tablet importado. Tel
3643-1250
Teclado Mod PSR 510,
Yamaha, efeito Ecohotronic Staner. Tel 36422427
Topia, desempenadeira, furadeira de bancada, lixadeira de bancada. Tel 9710-9774
Televisor 14”, CCE,
valor a combinar. Tel.
3648-4890.
Televisor
Phillips,
nova, R$ 380; ventilador
Arno, novo, R$ 80; sofa
3 e 2 lugares, se minovo, R$250. Tel 91143566 ou 3522-3521
COMPRA-SE
Serra circular, cortador
de grama, Serra mármore, vasilhames em
geral. Tel 8213-3965
TROCA-SE
Geladeira 160L, consul
por uma bike de aluminium tratar 3522-4589
VEÍCULOS
VENDEM-SE
Brasília 79, R$ 3 mil.
Tel. 3642-8124
Celta 2003, preto, abaixo da tabela. Tel 91048554
Corsa Sedan 2008,
Classic Life , R$ 1.000
abaixo da tabela, único
dono. Tel: 3648-8238
Corsa Sedan GL 1.6,
97/97, verde, completo, R$ 12.100,00 . Tel
3643-1612
Corsa Sedan, 2000,
vidro e trava elétrica,
precisa fazer o motor,
R$ 8 mil. Tel 36375918 ou 9120-1790
Corsa Wind 1. 0, 2000/
2001, branco, 4 portas.
Tel 3643-2714
D20, 92, com carroceria de madeira, tabela.
Tel 3522-7900
Eco Sport XLS 2006,
completa, único dono,
R$1.000 abaixo da tabela. Tel 3648-8238 ou
9163-1205
Escort Hobby 1.0, 94,
prata. Tel 9110-1180
Fiesta 97, vermelho,
Tel 8202-0035
Fiorino 2001, pneus
novos. Tel 8207-6468
ou 9627-0567
Fox 2008, 4 portas,
cinza, vidro, trava eletrica, R$ 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 conserção, doc em dia. Tel.
8807-9597
Gol 1000i plus, Ano
1995, Branco, completo, rodas liga leve. Aceito troca por carro mais
novo. Tel 9148-9926
Gol 90, álcool, branco.
Tel 3643-1745
Gol 96, trava elétrica, alerme e som. Tel
3642-1165
Gol CL/MI 1.8, mod.
97, Branco, rodas de
liga leve, limpador traseiro, R$ 11.300. Tel
9171-8055
Kombi 96, preço a combinar. Tel. 9782-8115
Kombi ano 2.010, Tel.
9746-4352
Logus CL 1.8, 95, vinho,
R$ 6.200 + R$ 1.200 de
documentação. Tel 36488395 ou 9790-7954
Monza SL/E, completo, 91, vinho, c/ kit gás.
Tel 9136-1500
Palio Fire 2007, branco, R$ 18.000. Tel
3648-3000 / 9191-6767

Pálio Weekend Treeking 2010, cinza,
completissima. Tel 97821158 / 9191-3300
Parati, 1.8 CL, ano 95,
R$ 8.300 mil + R$ 3 mil
de doc. Tel 3648-8395
ou 9795-7954
Passat 2.0, 85, álcool,
branco ar cond, vidro
elétrico. Tel 9112-1666
Perua
Kombi
97,
bege. Tel 9768-5533
Peugeot 206, 1.4, 2008,
4 portas, trava elétrica.
Tel 3642-8165 ou 81113328
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, calefação, abaixo da tabela ou troco por veículo
chevrolet (maior valor).
Tel 9771-1544
Siena 2005, vidros elétricos, 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, de
R$ 8.000. Tel 3645-8776
MOTOS
Green Safari 150 (Garini), ano 2008. TEl
8182-8506 / 3642-3679
Honda Biz 100, 2005,
azul. Tel 9162-1170
Honda Biz, 2012, preta, alarme, completa.
Tel 9173-0682
Kansas, 98/99, preta,
abaixo da tabela, moto.
Tel 9120-8138
Suzuki Intruder 2007,
seminova, 6500 km.
Tel 8115-5196
YBR ED 2007/08, completa, vermelha, R$
3.000 ou troca-se. Tel
9226-9424
IMÓVEIS
VENDEM-SE
CASAS
Alto do Tabaú, 2 dorm,
close, e dem, dep, gar,
quint, rua Gal Júlio Salgado, 790. Tel 36422951
Araretama, 2 dor m, e
dem. dep. Financio. Tel
3642-8084
Avenida Abel C. Guimarães, 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 independentes, R$ 130 mil,
Tel (13) 9115-8107
Campo Belo, apartamentos, novo, 2 dorm,
sendo 1 suite, dem dep,
gar, R$ 170 mil. Tel
3642-3740
Campo
Alegre,
2
dorm., e dem. dep., garagem coberta ou troco
por terreno, aceito financiamento. Tel 36431770 / 9123-4503
Campo Belo, 2 dorm,
1 suite, edícula, R$
250.000. Tel 88397465 / 8803-4573
Centro, apartamento de
cobertura,Edifício Monte
Verde, largo do Quartel,

2 suites + 1 dorm, aquecimento solar e moveis
planejados, 2 vagas gar.
Tel 7850-8810
Centro, 86m², apartamento, entrega março/13, entrada + dívida
com a construtora. Tel
8829-8547 ou 3341-2404
Centro, apartamento,
2 quartos, sala, cozinha, banheiro gar. R$
160 mil. Tel 9746-6193
Cidade Jardim, edícula,
terreno de 250 m², R$ 75
mil. Tel 9181-0245
Cidade Nova, com salão comercial, esquina,
R$ 220 mil. 3642-3027
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
Jardim Aurora, divisa
com o Campo Belo,
nova, 2 dorm. (1 suíte),
dem. dep., gar, Aceita financiamento. Tel
3643-1770 / 9123-4503
Jardim Aurora, sobrado 3 dorm. (1 suite), sala
2 amb, coz americana,
ampla área exterma. Tel
3642-1124 / 9772-5171
Jardim Imperial, apartamento, 2 dorm. e demais
dependências,
garagem coberta. Tel
9174-0951 /8216-6194
Jardim Imperial, 3 dorm
e dem 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, sobrado, 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 desocupada, a/t 675m²,
R$ 290 mil. Tel 91677277 ou 3643-1152
Maricá, 2 dorm, dem.
dep, R$ 140 mil. Tel
9156-4167
Mombaça, 3 cômodos,
R$ 78 mil. Tel 9774-4108
Mombaça, apartamento, 2 dorm e dem dep,
R$150 mil. Tel 36431783 / 9119-1656
Mombaça, seminova,2
dorm e dem. dep, R$
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, CDHU
2 dorm, dem dep, gar,
2 carros, R$ 55 mil. Tel
3643-4242
Moreira César, próximo
à praça São João, sobrado, 2 dorm., sendo 1
suite, e dem dep., com
ponto comercial, R$ 140
mil. Tel 9153-7933
Morumbi, 2 dorm, dem
dep, a/t 250m². Tel
3643-3138
Ouro Verde, c/ 2 lotes,
2 dorm, dem dep, ponto comercial. aceita-se
troca. Tel 3527-9498
Pasin, 3 dorm, sala 2
amb., dem dep, R$ 250
mil, a/t 180m². Aceita
financ. Tel 3643-4242
Parque das Palmeiras, 3 dorm, sendo 1
suite, dem dep, jardim
de inverno, coz americana, gar 2 carros,
quintal e cerca elétrica, A/T 200 m² - A/C
100m². Tel 9107-4318
Pq. São Domingos,
sobrado, 3 dorm e
dem dep, 4 banh, ár/
ser, quartinho no fundo
e gar, rua Cap Vitório
Basso, R$ 250.000. Tel
3522-4589
Próximo ao Pão de
Açúcar, Ed. Juliana,
apartamento (72 m²)

2 quartos, sala, coz,
ban, uma vaga, c/ móveis plan Italinea, R$
135.000, condomínio R$
75,00. Tel 9184-7669
Real Ville, ou aluga-se,
3 dorm.,2 suites, com
hidromassagem,pla-car solar, banheiro
social, lavabo, sala de
estar, sala de TV, cozinha, despensa, área
de lazer, 2 sacadas,
var, qun, canil, gar coberta para 2 carros. Tel
3642-3740
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 pagnto. 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, R$ 40 mil. Tel
9768-5533
Vila São Benedito, 2
casas construídas no
mesmo terreno, toda
de laje piso frio, área
de serviço e garagem,
bem localizadas, totalmente independentes,
inclusive água e luz.
Cel. 9154-0918
Vila São João, suite,
quarto, banheiro social,
coz, sala, R$150 mil.
Tel 9114-0847
ALUGAM-SE
Centro, aluga-se 4
salas comerciais; 2
pontos comerciais 230
metros quadrados. Tel.
9746-6193
Rua João Gama, centro, apartamento com
68m². Tel 8186-0868
Ubatuba, 1 dorm, a
30m da Praia Maranduba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada,
casa nova, mobiliada,
a 100 metros da praia,
reservas com antecedência. Tel. 3642-3740
ou 9736-7019
TROCA-SE
São José dos Campos,
casa, centro por casa
em Pinda, na região
central ou vendo R$ 170
mil.Tel 8141-3359
PROCURA -SE
PARA ALUGAR
Casa Ubatuba/Caraguatatuba. Tel 36488395 ou 9790-7954
COMERCIAL
Kitnete, centro, mobiliada, R$ 650. Tel 3522-

5227 ou 8881-5240
Kitnete, nova, gar. Tel
9600-3200
kitnetes, 2 dorms, 1
vaga na garagem. Tel
9746-6193
Loja de roupas, artigos de couros e acessórios. Tel 3527-1203
ou 9229-9787
Padaria e confeitaria,
ótima localização, com
moradia. Tel 9141-1700
Ponto comercial, no
centro, passo parcelado e aceito carro. Tel
9196-7993 / 8838-8225
Ponto comercial, Bonsucesso, R$ 60 mil.
Tel. 9771-2414
Quartos para moças,
individual, com banheiro em São José dos
Campos, R$ 200. Tel
8141-3359
Sala comercial, Trav.
Rui Barbosa, 34, centro,
44m². Tel 9707-1591
Salão de beleza, vendo, na praça Santa
Luzia,
funcionando
há 2 anos, lugar para
4 profissionais. Tel
9104-8071 ou 82075158
Salas comerciais, perto do Bosque. Tel 97659995
Salas comerciais, ban
e sacada, na Vila São
Benedito. Tel 81125697 ou 9220-1831
CHÁCARA
VENDEM-SE
Goiabal, 2.200m², de
esquina. R$ 52 mil. Tel
3642-3027.
Goiabal, 1.100m², com

alambrado, R$ 43 mil.
Aceito troca.Tel 36488395 / 9790-7954
Lagoinha, Santa Rita,
6 alqueires, formado
por branquearia, R$
120 mil. Tel 97244154 ou 9719-9362
Lagoinha, sítio c/ casas, 7 alqueires, 7 km
da cidade R$190.000
Tel 3645-5896
Roseira, Pedro Leme
3.250m², toda murada,
R$170 mil. Tel 36434242
Shangri-lá, 2 .100m² .
Tel 3643-1745
TERRENOS
Bom Sucesso, ótima
localização. Tel 97342869
Cunha, 12.000m² c/
mata, R$ 36 mil. Tratar
na rua Aracajú, 100 Terra dos Ipês.
Ipê II, com escritura.
Tel 3637-1494 / 91730682
Mombaça,
250m²,
toda murado, R$ 110
mil. Tel 3642-9454 /
9175-6913
Mombaça, meio lote,
murado c/ 2 cômodos,
R$ 70 mil. Tel 91171439
Morumbi, 9m X 5.000,
em frente a KTL. Tel
3643-3138
Shangrí-lá, 700m². R$
25mil, aceita caminhonete ou pik-up como
parte de pagamento.
8119-4264 ou 36434173
Yassuda, 250m² todo
murado. Tel 9111-3609

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

Oferecemos formação em vendas
Marque entrevista - Tel. 3642-5673
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Concerto do
‘Clássicos em
Cena’ encanta
público de Pinda

Shinji Nagabe

O quarteto apresentou
diversas músicas populares
brasileiras e suingues

Pindamonhangaba recebeu,
na noite do último sábado (18),
a primeira apresentação do projeto “Clássicos em Cena”. O
concerto ocorreu no Museu
Histórico e Pedagógico Dom
Pedro I e Dona Leopoldina. O
local esteve repleto de apreciadores da música, para conferir a apresentação do quarteto

“Sax Bem Temperado”.
Os saxofonistas executaram
obras como: ‘Manhã de Carnaval’, ‘Doce de Coco’, ‘Conversa de Botequim’, ‘Carinhoso’,
‘Sarau para Radamés’, ‘Ópera
do Malandro’, ‘Trem das Onze’, entre outras conhecidas do
‘cardápio’ musical.
A professora Maria Apa-

recida Ramos, de Caçapava,
conta que estava em Pinda
para visitar seus familiares,
resolveu ir ao museu para
conferir a apresentação e ficou muito satisfeita com a
qualidade musical. “Este
projeto é excelente e o bom é
que o público está comparecendo em massa. O museu é

um espaço lindo e tem tudo a
ver com este tipo de apresentação, mas acredito que está se tornando pequeno. Parabéns à cidade por oferecer
este tipo de evento aos seus
moradores”.
Os shows acontecerão
mensalmente, aos sábados,
sempre às 19 horas. A pró-

xima apresentação será com
Carcoarco, dia 22 de setembro; no dia 20 de outubro será a vez de Tangata Quarteto.
Segundo o site www.promusica.org.br, o conjunto
Carcoarco valoriza instrumentos típicos da cultura popular brasileira, utilizando
instrumentos artesanais co-

mo rabecas e vasos de cerâmica, exemplos do alto grau
artístico e da intuição criativa dos artesãos brasileiros.
O conjunto trabalha com a
fusão de linguagens, onde o
choro tradicional é combinado com outros ritmos brasileiros, o maracatu, o xote, a
marcha, o frevo, o baião.

Acip faz sorteio da Campanha Dia dos Pais
Divulgação

No sábado (18), a Acip - Associação
Comercial e Industrial de Pindamonhangaba realizou o sorteio referente à Campanha Festival de Prêmios - Dia dos Pais.
O evento contou com a participação do diretor da Associação, Roderley Miotto, que
representou o presidente da entidade, Jorge
Ricardo Baruki Samahá; do diretor Moacir
Cavalca, da gerente da Acip, Helena Barros, e da imprensa local.
Os premiados foram:
- Antônio Donizete Silveira - relógio
oriente pulseira de aço à prova d’água;
- Renata de Souza - DVD automotivo
Philips CED229X c/ Tela 3”;
- Walquíria Aparecida de Almeida - celular desbloqueado Samsung Galaxy mini preto;
- Lucileine Vital - home theater Samsung;
- Pedro Carvalho - bicicleta trilha, aro
26 alumínio, 21 marchas Mônaco.

No sábado (18), a Acip - Associação Comercial e Industrial
de Pindamonhangaba realizou
o sorteio referente à Campanha Festival de Prêmios - Dia
dos Pais. O evento contou com
a participação do diretor da Associação, Roderley Miotto, que
representou o presidente da entidade, Jorge Ricardo Baruki
Samahá; do diretor Moacir Cavalca, da gerente da Acip, Helena Barros, e da imprensa local.
Os premiados foram:

- Antônio Donizete Silveira relógio oriente pulseira de aço à
prova d’água;
- Renata de Souza - DVD
automotivo Philips CED229X
c/ Tela 3”;
- Walquíria Aparecida de Almeida - celular desbloqueado
Samsung Galaxy mini preto;
- Lucileine Vital - home theater Samsung;
- Pedro Carvalho - bicicleta
trilha, aro 26 alumínio, 21 marchas Mônaco.

Momento do sorteio realizado na Praça
Monsenhor Marcondes

Divulgação

Semana do Folclore de
Pinda termina dia 26
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Cultura,
está oferecendo diversas
atividades aos moradores
para comemorar a Semana
do Folclore. As atrações tiveram início no último domingo (19), e seguirão até
o próximo dia 26, com exibições de filmes, teatro e
apresentação musical.
A abertura das comemorações da cultura popular brasileira foi com o espetáculo ‘Giselle’, da Cia
Cênica Mônica Alvarenga, obra, adaptada do balé
romântico do século XIX.
A companhia encenou um
texto todo em cordel. Na

sequência, o público que
estava no Bosque da Princesa pôde conferir o grupo
de Moçambique São Benedito, do Alto Cardoso.
O espetáculo foi prestigiado por mais de 150 moradores, que aprovaram o
resgate da cultura popular. “Foi um prazer fazer
a abertura do evento com
o espetáculo ‘Giselle’,
que retrata a cultura popular, porque Pinda é uma
cidade com muita cultura
popular, mas que está se
perdendo, precisamos resgatá-la”, disse a diretora
da Cia de Dança, Mônica
Alvarenga.
Dentro da programa-

ção, a Prefeitura oferecerá apresentação de teatro
nas bibliotecas municipais e no Bosque da Princesa; sessões de cinema
nos bairros, com a “Caravana do Cinema Brasileiro”, e apresentações culturais com grupos de congo e
moçambique.
O encerramento da semana será no domingo
(26), às 15 horas, no Bosque da Princesa, com o espetáculo: “O Sopro do Espírito Santo”, uma ópera
popular da escola de Congo São Benedito do Erê, de
Tremembé. A programação
é diversificada para todos
os públicos.
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PROJETO

DE

LEI

EDUCAÇÃO

Alexandre Faria quer
trânsito mais seguro
em Pindamonhangaba
VEREADOR

CRIA

COMEMORAR O

PROJETO DE LEI QUE VISA
“DIA DO MOTOCICLISTA”

O vereador Alexandre
Faria apresentou na Seção
Ordinária do dia 13 de agosto, o Projeto de Lei para criação do “Dia do Motociclista” no município de Pindamonhangaba, que deverá ser
comemorado no dia 27 de
julho de cada ano. “Considerando que o número de motociclistas vem crescendo na
cidade, será muito bom para
Pinda que este projeto seja
aprovado, afinal esse será
um instrumento para educar

DIRETORIA

DE

o vereador.
O objetivo do projeto,
além de homenagear os motociclistas do município e região, é a realização de palestras educativas sobre direção defensiva, equipamentos obrigatórios, manutenção
preventiva e noções básicas
de primeiros socorros, além
de campanhas para reduzir o
número de acidentes.
O Moto Club Esquadrão
do Vale fundado em 26 de
outubro de 1996, tem como

E

SAÚDE

Dr. Marcos Aurélio
solicita Creche no
bairro do Crispim

DIRETORIA

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

V EREADOR D R . M ARCOS A URÉLIO

e conscientizar os motociclistas. Eu já fui um usuário
de motocicleta e sei os riscos
de pilotar, quando não obedecemos as regras estabelecidas pelo Código Nacional de Trânsito.” destacou

atual presidente José Carlos
Fonseca, é uma das entidades
que apoiam a aprovação do
projeto, pois já vem prestando
a comunidade ações de prevenção de conscientização
para um trânsito mais seguro.

“Faço esta solicitação
devido ao grande número
de habitantes deste bairro e
ao crescente volume de
apartamentos e de casas
que estão sendo construídos
no local, o que aumentará
ainda mais o número de
moradores. Estes munícipes
serão beneficiados com a
creche pois terão um local
adequado para deixarem
seus filhos durante o horá-

rio de trabalho”, enfatizou
o Dr. Marcos Aurélio.
PSF e AMI no
Parque São Domingos
Na última Sessão realizada em 13 de agosto, foram solicitadas melhorias
para o bairro Parque São
Domingos. O Dr. Marcos
Aurélio pediu, através do
Requerimento de nº 1133/
2012, a implantação de
uma unidade
do Programa
Saúde da Família (PSF)
no bairro. Foi
pedido também, através
da Indicação
de nº 903/
2012, a implantação de
uma Academia da Melhor Idade (AMI) e de um
playground.
“Faço estas solicitações
atendendo aos pedidos dos
moradores do Parque São
Domingos, que serão beneficiados com um local para
atendimento médico e ambulatorial mais próximo e com
um lugar apropriado para realizar atividades físicas e recreativas a qualquer hora do
dia”, ressaltou o vereador.

SAÚDE PÚBLICA

ELEIÇÕES 2012

Ricardo Piorino desabafa
na tribuna da Câmara

Vereador Abdala
pede cumprimento do
código eleitoral

DIRETORIA

DIRETORIA

DE

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

“ESTÃO BRINCANDO COM O POVO, COM VIDAS”

Durante a última sessão de
Câmara, realizada dia 13 de
agosto, fazendo uso da tribuna, demonstrando muita indignação, o vereador Ricardo Piorino (PDT) está inconformado com as respostas do Sr.
Prefeito Municipal e do Provedor da Santa Casa, Luiz
Carlos Loberto, que não compareceram à Casa de Leis
para justificarem o motivo pelo
qual ocorreu uma paralisação
nas cirurgias realizadas em
nossa cidade.
Segundo o vereador, o chefe do Executivo solicitou, por
meio do ofício nº 1214/12, um
novo agendamento, sem qualquer fundamento sólido a dar
credibilidade, e o provedor da
Santa Casa, comunicou, também por meio do ofício nº P/
256/2012, impossibilidade em

comparecer ao prédio do
Legislativo, por já ter outro
compromisso agendado.
“É simplesmente um absurdo, pois o prefeito, sequer
enviou a secretária de Saúde
para alguns esclarecimentos e
o provedor da Santa Casa poderia também ter mandado um
representante”. “Estarei encaminhando um ofício, solicitando explicações detalhadas
e caso não ocorra uma resposta, vou pedir a colaboração
de mais dois vereadores para
a abertura de uma Comissão
Especial de Inquérito (o mínimo exigido para tal fim é três
vereadores)”, explicou o vereador.
“Estamos tratando do maior bem que é a vida, portanto,
jamais admitiremos o descaso”, finalizou Ricardo Piorino.

O vereador Abdala Salomão (PSDB) pede novamente a
retirada da propaganda eleitoral irregular no município. Em
2010, durante as eleições estaduais e federais, o vereador já
havia se manifestado sobre o assunto e na ocasião obteve o
apoio de todos os vereadores. O requerimento nº 1141/2012 do
parlamentar, feito à Justiça Eleitoral do município, na última
sessão ordinária, é para que seja cumprido o artigo 243, VIII, do
Código Eleitoral, que diz: “Não será tolerada propaganda que
prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha a
postura municipal ou outra qualquer restrição de direito”.
O abuso e desrespeito à lei federal por parte de diversos
candidatos que realizam suas campanhas por meio de placas e
cavaletes, colocando-os em áreas verdes e em rotatórias do
município vem prejudicando a visibilidade dos pedestres e
motoristas oferecendo riscos de pequenos e graves acidentes
no trânsito. Segundo o vereador peemedebista, além do seu
questionamento, está havendo também, um descontentamento
da população quanto ao abuso da colocação desses cavaletes
e das placas em lugares de passeios públicos, fazendo com que
os pedestres tenham que transitar pela rua. “A partir do
momento em que ocorrem reclamações da população em
qualquer situação, é responsabilidade do vereador ou de qualquer agente público, tomar as providências necessárias. Assim
estou fazendo e assumindo, mas desta vez sozinho”, finalizou
Abdala.
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

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

V EREADOR M ARTIM C ESAR

O vereador Martim Cesar
(DEM), apresentou a Indicação nº 846/2012, em que solicita que seja reforçada a fiscalização na rua Senador Dino
Bueno, em área de estacionamento proibido (entre o Bar do
Beto e o Restaurante Piracuama). “O local já possui sinalização indicativa de que é
proibido estacionar”, afirma
Martim, “mas os motoristas
não respeitam a referida sinalização e continuam a estacionar no local, causando transtornos no tráfego de veículos”, explica.
Também foi apresentada
pelo vereador a Indicação nº
847/2012, por meio da qual ele
pede sinalização horizontal
(faixa amarela) na esquina da
rua Antônio Rodrigues com a
rua Gustavo de Godoy, indicando estacionamento proibido, “pois os carros têm estacionado em ambos os sentidos e
na referida esquina, dificultando o tráfego local e colo-

cando em risco os transeuntes
que por ali se deslocam à pé”.
Alteração de sentido na
rua Venezuela
Martim apresentou o Requerimento nº 1096/2012, na
Sessão Ordinária de 06 de
agosto, solicitando informações sobre as providências
com relação à Indicação nº
594/2012, de 07 de maio, por
meio da qual solicitava a alteração do sentido da rua
Venezuela, próxima ao Posto
Guerrero, no bairro Vila São
José. Segundo o vereador,
“atualmente, o sentido da referida rua é contramão do
acesso à SP-62, o que, de
certa forma, atrapalha o tráfego dos moradores locais”. O
vereador apresentou junto ao
Requerimento um abaixo-assinado feito pelos munícipes
solicitando tal benfeitoria. “A
solicitação foi feita em maio e
até agora não obtivemos resposta quanto a esse pedido”,
explica Martim.

CÂMARA DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA

Sessão Solene destaca
participação e comemora
a Melhor Idade
DIRETORIA

VEREADOR
ABDALA
SALOMÃO
V EREADOR
RICARDO
PIORINO

Martim Cesar solicita
fiscalização nos locais de
estacionamento proibido
DIRETORIA

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR) solicitou na Sessão Ordinária
realizada no dia 06 de agosto, através do Requerimento de nº 1060/2012, para
que sejam realizados estudos e providências para a
construção de uma creche
para atender aos moradores do bairro Crispim.

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

V EREADOR J OSÉ A LEXANDRE F ARIA

TRÂNSITO

HOMENAGEADOS

NA

SESSÃO SOLENE

DA

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

MELHOR IDADE

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba lembrou da Melhor Idade, com a realização de uma Sessão
Solene Comemorativa, no último dia 09, na sede do
Legislativo.
Na oportunidade, foram homenageados os atletas da
Melhor Idade que representaram dignamente Pindamonhangaba nos Jogos Regionais dos Idosos de 2012. A
principal homenagem da noite foi feita ao representante
do Conselho Municipal do Idoso, José Maurílio Lemes da
Silva.
Os atletas que representaram Pindamonhangaba nas
disputas dos Jogos Regionais do Idoso – JORI - também
foram lembrados com honra e respeito. As integrantes
das equipes de Atletismo, Bocha, Buraco, Coreografia,
Damas, Dança de Salão, Dominó, Malha, Natação,
Tênis de Mesa, Truco, Voleibol e Xadrez receberam
diplomas de “Honra do Mérito” da Câmara de
Pindamonhangaba.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
Departamento de Comunicação
Diretora de Comunicação:
Natália Lugli Sper
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)
Telefones: ( 1 2 ) 3 6 4 4 - 2 2 7 5 , 3 6 4 4 - 2 2 7 9 e 3 6 4 4 - 2 2 8 1
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TRANSPORTE PÚBLICO

TRABALHO

SEGURANÇA

Toninho da Farmácia pede
linha de ônibus ligando
Moreira César à Taubaté

Vereadora Dona Geni
reivindica lombadas
para Moreira César

Dr. Isael quer redutor
de velocidade na Vila
São Benedito

O Vereador Toninho da
Farmácia (PDT) solicitou
através do Requerimento n°
1136/2012 à ARTESP (Agência de Transporte do
Estado de São Paulo), estudos visando à implantação de uma linha intermunicipal ligando o distrito de
Moreira César e a rodoviária de Taubaté.
Esta solicitação foi feita, pois inúmeros munícipes
que residem em Moreira
César e proximidades, que
trabalham e estudam em
Taubaté, são obrigados a
utilizar um transporte para
se dirigirem primeiro ao
centro da cidade, para depois utilizar outro transporte para chegar à cidade vizinha, dobrando os custos e
o tempo deste deslocamento. “Com a criação da Região Metropolitana do Vale
do Paraíba é essencial uma
maior inte-gração entre
estes municípios, pois são
inúmeros munícipes que
hoje, são prejudicados pela
falta desta integração e
acabam tendo que arcar
com um custo muito elevado para percorrer este trajeto”, disse Toninho da Farmácia.
Outras
melhorias
apresentadas:
- Indicação n° 905/
2012 - solicitação de estudos visando à identificação
e colocação de placas indicativas em todas as vias

OBRAS

E

do bairro do Beta e Delta.
- Indicação n°.904/
2012 - solicitação de poda
do mato do terreno localizado na Rua Cachoeira
Paulista, próximo ao n° 21,
no bairro Cidade Nova, pois
no local há um telefone
público que está com muito
mato ao redor, dificultando
o uso do mesmo pelos moradores do local.
- Requerimento n°.
1135/2012 - solicitando
a Empresa Bandeirante
Energia, vistoria na rede
elétrica na Rua Manoel de
Godoy Moreira do bairro
DIRETORIA

VEREADOR TONINHO

DA

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

FARMÁCIA

Mombaça, pois segundo relato dos moradores, há
constantes quedas de energia na referida rua.
- Requerimento n°.
1137/2012 - Prefeito Municipal, com cópia para a Empresa Viva Pinda, solicitando informações sobre a não
concessão da gratuidade à
munícipes portadores de deficiência.

SERVIÇOS

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

vo possibilitará maior
segurança a
todos que utilizam este
espaço público para
desempenhar suas atividades
esportivas.
Portanto, é
nossa obrigação zelar
pela integridade da população”,
ressalta o
vereador
D r . J a i r
Roma.

O vereador Dr. Jair Roma (PPS) apresentou na última sessão do dia 13, um
requerimento o qual solicita a construção de muros
em toda a área do Centro
Esportivo do Cidade Nova.
Esta é uma reivindicação de muitos frequentadores deste amplo espaço de esporte e lazer, principalmente dos adultos que
praticam as aulas na piscina e sentem-se constrangidos e intimidados por ficarem expostos aos que transitam pelas vias. “A proteção no Complexo Esporti-

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

Trânsito
Dr. Jair
Roma reforça seu pedido quanto a estudos para a possibilidade
de efetuar a mudança no
trânsito para mão única na
Rua Ryoiti Yassuda, no
Residencial Andrade. “Esta
é uma reivindicação de muitos usuários que usam esta
via e de moradores da região que já presenciaram
diversos acidentes no local. Tendo em vista que a
mudança irá beneficiar e
facilitar a circulação dos
veículos, além de dar mais
segurança aos pedestres e
motoristas”, finaliza o vereador.

Fale com o Dr. Jair Roma
Contato com o gabinete do vereador Dr. Jair Roma: telefones (12) 36442269 e 3644-2270; email:drjairroma@camarapinda.sp.gov.br.

DIRETORIA

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

VEREADORA DONA GENI

a rua Olímpio Corrêia Penina,
no sentido leste e oeste, no
Km 158, no bairro Vila São
Benedito, Moreira César.;
“A implantação de lombadas é uma ação preventiva que
tem a finalidade de preservar a
integridade física dos transeuntes, favorecendo o respeito
aos limites de velocidade impostos aos veículos que trafegam pela via. Há trechos em
que os veículos trafegam com
velocidade acima da média permitida, não respeitam a sinalização de trânsito e as reclamações dos moradores tem sido
constantes. Essa medida trará
mais segurança não só aos pedestres, bem como aos motoristas, já que obrigará estes últimos a reduzirem a velocidade,
evitando acidentes”, explicou a
vereadora Dona Geni.

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)

VEREADOR DR. ISAEL

O vereador Dr. Isael (PV),
durante a 27ª Sessão Ordinária, encaminhou requerimento
ao DER (Departamento de
Estradas de Rodagem), solicitando estudos para construção de redutor de velocidade
(lombada) na Rodovia Washington Luis (SP 62), próximo ao ponto de ônibus, localizado na primeira entrada da
Vila São Benedito, sentido
Pindamonhangaba-Moreira
César. “Diariamente, moradores se arriscam ao atravessarem a rodovia para o bairro
Vila São Benedito e a lombada no local é necessária, pois o
fluxo de veículos é intenso,
sendo certo que graves aci-

DURANTE

SESSÃO ORDINÁRIA

dentes podem ocorrer”, ressaltou o parlamentar.

Ônibus
Outro requerimento de autoria do vereador Dr. Isael
apresentado em plenário durante a 27ª Sessão Ordinária
foi encaminhado à Empresa
de Ônibus Viva Pinda, solicitando itinerário completo ao
bairro Vila São João, em
Moreira César. “Os moradores do bairro, em sua grande
maioria, não são bem atendidos pelo transporte público. É
necessário que o ônibus entre
em todo o bairro e atenda os
moradores”, afirmou o vereador Dr. Isael.

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.

EDUCAÇÃO

BÁSICA

Vereador Janio afirma: Cal cobra construção de
“A reforma da Praça
mais creches na cidade
DIANTE DO GRANDE NÚMERO DE CRIANÇAS QUE
Cícero Prado é realidade” AINDA
ESTÃO NA ESPERA POR VAGAS EM CRECHE,
A Praça Cícero Prado locali- eliminava a fonte de vez ou a
zada na Vila São Benedito é uma restaurava e colocava em funciodas mais tradicionais de nossa namento novamente. A maioria
cidade. Segundo o vereador, após das pessoas presentes à reunião
a última reforma executada na em torno de sessenta pessoas,
mesma no ano de 1999, a praça votaram pela recuperação da fonficou muito bonita, pois foi insta- te, uma vez que na opinião dos
lada na época uma fonte maravi- moradores, “a Praça Cícero Prado
lhosa.
era muito mais bonita quando a
Nos últimos anos, por falta de fonte estava funcionando”; a Premanutenção, a fonte parou de feitura através da Subprefeitura
funcionar e a praça perdeu toda a acatou a decisão da população.
sua beleza. No final de 2009, atraAgora, finalmente foi iniciada
vés das Indicações n°s. 029/2009, na primeira semana de agosto, a
e 058/2009, o vereador Janio tão sonhada reforma da Praça
Ardito Lerario (PSDB) atendeu a Cícero Prado com a restauração
reivindicação dos moradores da da fonte que voltará a funcionar.
Vila São Benedito que o procuraO vereador Janio disse: “esram, e fez o primeiro pedido à tou muito satisfeito e agradeço a
Prefeitura Municipal no sentido Prefeitura por estar atendendo
de “restaurar a fonte da Praça um pedido dos moradores da Vila
Cícero Prado”.
D
C
/CVP
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 ao longo dos últimos anos e continuou
insistindo na reforma da
Praça, apresentando as
Indicações n°s. 003/2010,
015/2010,034/2010 e 026/
2011, principalmente
para manter a fonte lá instalada em funcionamento, uma vez que chegou a VEREADOR J ANIO L ERARIO
ser comentado de que a
Prefeitura Municipal pretendia São Benedito que nos procuraaterrar o local e acabar com a ram, e tenho certeza de que a
fonte, o que seria um retrocesso. Praça restaurada ficará muito
No final de 2011, foi realizada bonita e a fonte funcionando será
uma reunião entre a Prefeitura e de novo um cartão postal e atrairá
os moradores do bairro, além de muitos visitantes até a Vila”, finavereadores, para discutirem se lizou Lerario.
I R E T O R I A DE

VEREADOR DR. JAIR ROMA

DIRETORIA

TRABALHO

Dr. Jair Roma solicita
construção de muro no
CE Cidade Nova

DIRETORIA

A vereadora
Geni Dias Ramos - Dona Geni
(PPS) solicitou,
durante a Sessão Ordinária
desta segundafeira, dia 13 de
agosto, a implantação de mais
lombadas para
os bairros do
Distrito. Confira
os pedidos:
- colocação
de lombada próximo ao nº. 214,
na Avenida Manoel Teixeira de Souza, no
bairro Laerte Assumpção, em
Moreira César;
- (Reiteração ao requerimento nº.797/2012) – solicita
informação sobre a possibilidade de colocar lombadas próximo à Igreja Católica Cristo
Rei (Km 161), no bairro das
Taipas, na Rodovia Vereador
Abel Fabrício Dias (SP-62);
- (Reiteração ao requerimento nº.801/2012) – solicita
estudos para implantação de
lombada na Rua São João
Batista, nas proximidades do
nº 68, no bairro Vila São João,
no Distrito;
- (Reiteração ao requerimento 802/2012) - solicita informação sobre a possibilidade de implantação de lombada
na Rodovia Vereador Abel
Fabrício Dias SP-62, próximo

OMUNICAÇÃO

VEREADOR REFORÇA PEDIDO AO EXECUTIVO
DIRETORIA

O vereador José Carlos Gomes - Cal (PTB) continua solicitando que sejam construídas mais
creches na cidade. Cal acompanhou as notícias de que a cidade
iniciaria uma parceria com dois
projetos, um do Governo Federal,
denominado “PAC Comunidade
Cidadã”, no qual a cidade seria
contemplada com a construção
de 05 novas creches; outro, do
Governo do Estado, chamado
“Programa Creche Escola”, que
prevê a ampliação no atendimento de crianças na educação infantil. “Estamos acompanhando esses projetos e solicitamos informações para continuar a luta por
mais vagas de creche, pois é preciso investir na educação básica e
também, oferecer mais vagas no
município. Por meio de requerimento, também questionamos a
Secretaria de Educação sobre o
número atualizado da fila de espera. Atualmente, são 1399 crianças
em toda a cidade aguardando uma
vaga”, ressalta Cal.
Araretama
141
Campinas
88
Moreira César
57
Castolira
40
Centro
357
Cidade Jardim 28
Santa Cecília
56
Feital
114
O vereador destaca que, em
resposta ao requerimento nº 982/
2012, foi informado que, “por
meio do projeto ‘Pró-Infância’, do
Governo Federal, o município foi
contemplado com 05 unidades escolares infantis (creche tipo B),
que atenderão os bairros Liberda-

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

VEREADOR C AL

de, Mantiqueira, Centro e Arco
Íris. E que ainda, para da quinta
unidade, estão sendo tomadas as
providências para a disponibilizaçãodeáreaafimdemelhor
atender a população.”
“Estamos na expectativa, pois
também recebemos a informação que, após o processo de
cadastramento no SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento,
Execução e Controle do Ministério da Educação), o início da unidade do Loteamento Liberdade
foi autorizado e está em fase de
montagem de processo licitatório
para execução”, comenta Cal.
O vereador também está feliz
pela execução das sugestões de
construção de unidades escolares
nas proximidades de novos
loteamentos e condomínios – para
atender a chegada da população
da região. “A Prefeitura também
informou que já está sendo desapropriada uma área no bairro
Crispim para a construção de uma
creche e de uma escola, pois há
uma grande quantidade de apartamentos sendo construída no local”, salienta Cal.
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, terça-feira, 21 de agosto de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
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:

Sessão solene da APL

Marcada para o próximo dia 31, última sexta-feira
do mês, a reunião plenária solene da APL – Academia
Pindamonhangabense de Letras referente a agosto.
Horário e local, os de sempre, às 20 horas, nas dependências do Museu Dom Pedro I e Dona Leopoldina. A
sessão, que integra o ciclo comemorativo ao Jubileu
de Ouro da APL, terá a seguinte programação:
• Apresentação musical da Camerata do Quarteto
de Saxofone da Escola de Música “Antonio Sérgio
Camilo” - Maestro Vinícius Arruda;
• Conferência: “Folclore – Nossas Raízes” – Ruth
Guimarães Botelho - Academia Paulista de Letras e
Academia Cruzeirense de Letras;
• Noite de Autógrafos de “O Romanceiro da
Independência”, livro da acadêmica Elisabete Guimarães.

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 Inscrição no Conselho de Classe;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
358/12
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0650/12
DATA PROTOCOLO:
11/06/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000281-1-8
DATA DE VALIDADE:
11/06/2013
CNAE:
8630-5/04 Atividade odontológica.
Equipamento tipo: RAIOS X ODONTOLOGICO INTRA-ORAL, n° de série: 00D712818, marca e
modelo: PRODENTAL PRO 70, corrente e tensão: 70kVp 8mA.
RAZÃO SOCIAL:
ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA
CNPJ/CPF:
183.745.238-59
ENDEREÇO:
Rua Capitão Vitório Basso N°:
851
COMPLEMENTO:
Sala 05
BAIRRO:
Pq. São Domingos
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-010 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Ana Lúcia Andrade e Silva CPF:
265.323.068-27
RESP. TÉCNICO:
Ana Lúcia Andrade e Silva CPF:
265.323.068-27
CBO:
CONS. PROF.:CRO
N º INSCR.: 76364
UF:
SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 11/06/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Dia 28/08/2012 às 15:30 horas

Pindamonhangaba, __11_de _junho de 2012

MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
359/12
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0369/11
DATA PROTOCOLO:
24/03/2011
Nº CEVS: 353800601-865-000019-1-0
DATA DE VALIDADE:
12/06/2013
CNAE:
8650-0/04 Atividade de fisioterapia.
RAZÃO SOCIAL:
FISIO FISIOTERAPIA E MEDICINA ESPECIALIZADA S/C LTDA
CNPJ/CPF:
03.948.143/0001-18
ENDEREÇO:
Av. Fortunato Moreira
N°:
255
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12400-400 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Marcelo Barbosa Morais CPF:
752.193.366-49
RESP. TÉCNICO:
Taciana Andrade de Carvalho Morais
CPF:
033.793.406-18
CBO:
CONS. PROF.:CREFITO
N º INSCR.: 41572 F
UF:
SP

15º FRANCIELLY CAPELETE BRIET DE ALMEIDA
RUA DAS CONDESSAS, 330 – CAMPOS DO CONDE III
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000

Aquivo TN

16º LUIZ DANIEL NALIM DA SILVA
RUA JULIO AUGUSTO, 141 – SANTA CECÍLIA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-240
17º DANIEL DE ALMEIDA BERNARDES GIL
RUA FREI MODESTO MARIA DE TAUBATÉ, 118 – JARDIM SANTA CLARA
TAUBATÉ – SP
CEP 12080-220
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 12/06/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __12_de _junho de 2012

Reuniões solenes da APL são realizadas todas as
últimas sextas-feiras de cada mês

Concurso Nacional/Internacional/
Regional de Trovas da Academia
Pindamonhangabense de Letras
- Apoio e realização: UBT – Seção de Pindamonhangaba
- 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 – Village 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 28/08/2012 às 15:00 horas
MESTRE DE OBRAS DE SERVIÇOS
1º VALDEKE SILVA DOS SANTOS
RUA ANNA APARECIDA MEXAS GOMES, 75 – CÍCERO PRADO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-570
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Aquivo TN

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

Valdez é membro da APL e presidente
da UBT- Pindamonhangaba

Um Poema...

As Asas do Grande Anjo
As asas do Grande Anjo
pairam sobre minha cabeça:
recebo o batismo do voo.
Eu agradeço.
É uma benção.

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
360/12
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0174/12
DATA PROTOCOLO:
15/02/2012
Nº CEVS: 353800601-812-000001-1-6
DATA DE VALIDADE:
12/06/2013
CNAE:
8122-2/00 Controle de pragas urbanas.
RAZÃO SOCIAL:
FC DEDETIZAÇÃO LTDA-ME
CNPJ/CPF:
02.770.457/0001-00
ENDEREÇO:
Rua Das Camélias
N°:
61
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Vale das Acácias
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12440-510 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Fabio Francisco da Nóbrega
CPF:
280.917.628-01
RESP. TÉCNICO:
Marco Antonio dos Santos CPF:
101.449.508-39
CBO:
CONS. PROF.:CRQ
N º INSCR.: 04231131
UF:
SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 12/06/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __12_de _junho de 2012
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
361/12
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0584/12
DATA PROTOCOLO:
24/05/2012
Nº CEVS: 353800601-325-000009-1-4
DATA DE VALIDADE:
13/06/2013
CNAE:
8630-5/04 Atividade odontológica.
RAZÃO SOCIAL:
MIGUEL DURAND NETO
CNPJ/CPF:
741.074.888-53 (001)
ENDEREÇO:
Rua Dr. João Romeiro
N°:
238
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12400-030 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Miguel Durand Neto
CPF:
741.074.888-53
RESP. TÉCNICO:
Juan Monteiro Durand
CPF:
327.222.398-33
CBO:
CONS. PROF.:CRO
N º INSCR.: 93073
UF:
SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 13/06/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __13_de _junho de 2012
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
362/12
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0545/12
DATA PROTOCOLO:
17/05/2012
Nº CEVS: 353800601-477-000117-1-1
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
4774-1/00 Comércio varejista de artigos de ótica.
RAZÃO SOCIAL:
HIPER ÓTICAS LTDA ME
CNPJ/CPF:
13.540.350/0003-54
ENDEREÇO:
Praça Monsenhor Marcondes
N°:
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12400-470
RESP. LEGAL:
Demétrius Gualda Teixeira
CPF:
RESP. TÉCNICO:
Odaisa Priscilla Araujo Laxy
CPF:
CBO:
CONS. PROF.:N/A
N º INSCR.: 0000

14/06/2013

178
UF:
SP
283.288.168-81
307.372.888-09
UF:
SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 14/06/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __14_de _junho de 2012

Dia 28/08/2012 às 14:00 horas
OPERADOR DE MÁQUINAS

As asas do Grande Anjo
sopram o vento divino
sobre minha face.
Eu ajoelho.
E clamo por asas.
As asas do Grande Anjo
tocam minha alma
despida de voos.
Eu me curvo.
É a sentença.
As asas do Grande Anjo
espreitam meu corpo
enclausurado.
Eu me rendo.
É a pena.
As asas do Grande Anjo
libertam meus pés
do chão.
Eu levito.
É o azul infinito.

1º THIAGO GONÇALVES
RODOVIA CAIO GOMES FIGUEIREDO, 11500 – BOM SUCESSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-000
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

1 - A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que o pregão n° 09/12
restou fracassado e que novo certame foi instaurado na mesma modalidade e na
mesma condição, sob n° 09A/12, com encerramento dia 06/09/12, às 14h00, para
a aquisição de água em garrafas (500 ml) e em galões (20 l). Maiores informações
pelo telefone (0xx12) 3644.2250, ou na Câmara, na Rua Alcides Ramos Nogueira,
860 - Mombaça, mesma localidade, das 08h30 às 11h30 e das 14h00 às 17h00, inexistindo custo do edital, para retirada na Câmara. O edital também estará disponível
pelo site, sem ônus.

2 - A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, informa que se acha aberto
pregão presencial, nº 10/12, com encerramento dia 06/09/12, às 16h00, para a aquisição de materiais diversos para limpeza. Maiores informações pelo telefone (0xx12)
3644.2250, ou na Câmara, na Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça, mesma
localidade, das 08h30 às 11h30 e das 14h00 às 17h00, inexistindo custo do edital,
para retirada na Câmara. O edital também estará disponível pelo site, sem ônus.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 28/08/2012 às 14:30 horas
PEDREIRO

LICENÇA DA CETESB

Juraci de Faria Condé
Cadeira nº11H da APL

TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA, torna público que requereu na CETESB de
forma concomitante a Licença Prévia e a Licença de Instalação para 05 Tanques de Armazenamento e 02 Tanques de Misturadores, todos para Óleo Lubrificantes.

1º ALBERTO DE OLIVEIRA MANDU
RUA YASUKUNI WATANABE, 14 - ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-330
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, terça-feira, 21 de agosto de 2012
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Aprovados no Projeto Escola Olímpica
Nome
1
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42
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52
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
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100
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Daniel Araujo de Castro
Gustavo Souza Silva
Jhony Isaque Cortes de Oliveira
Jilvan Rocha Viana
João Pedro Florentino de Carvalho
Ludmila Luiza Salgado Teixeira
Maria Clara Moreira Moraes
Maria Fernanda Duarte da Silva
Marina Fernanda Macruz Candido
Moisés Aquino da Cruz
Murilo Ryan de Paula França
Rohini Santos Penã
Sara Cristina Pereira Silva
Simone Aparecida Chaves Serfas
Uzias Nathael Silva de Siqueira Gaspar
Vitória dos Santos Carros
Alice Gabriela Alves Camargo
Ana Julia Vieira Andrade
Francisco Carlos Boane Junior
Guilherme Eduardo Floriano Miguel
Leonardo Henrique Moreira Torquato
Ludmila dos Santos Silva
Luis felipe Nunes Santos
Matheus Gabriel Soares
Otavio Couto da Silva Galvão
Pedro Henrique Sampaio Peres
Samira Victória Rosato Godoi
Sara César Barbosa
Shelda de Campos Oliveira Paiva
Vinícius Santos Galvão
Bruno Vinícius França da Silva
Erian Belmiro de Castro Campos
Ester Mendes de Araujo Pereira
Fabiano Luiz dos Santos Filho
Gabriel Ramon de Carvalho
Isabella Cristina da Cunha Alves de Oliveira
Jaqueline Vitória Conceição
Klara larissa do Nascimento Santos
Laís Nayane Cândido de Souza
Lucas da silva Pinheiro Pedroso
Michele Shen Pereira
Pedro Lazarini Guerrero
Samira Area S. Correa Rosa
Tayla Aparecida da Silva Victalino
Guilherme Maia dos Santos
Melissa O. Santos
Monalisa Roberta de Jesus
Raiane Mirela de O. Leite
Rodrigo Bordão da silva
Ana Beatriz Barbosa Silva
Ana Paula Rodrigues da Silva
Lavinia Karen da Silva
Maria Eduarda Carvalho Ferreira
Maria Eduarda Subtil de Jesus
Maria Eduarda Vieira Faustino
Nivea Soares e Silva
Sabrina de Oliveira Silva
Alexandre Gambi Martins
Ana Beatriz Canettieri Ferreria Braz
Fabrício Julio de Souza Pereira
Flávio Pereira Joana
Gabriel de Carvalho Cruz
Isabela Cristina Gonçalves de Oliveira
Janaina Kristine de Souza Prado
João Alves dos Santos Neto
Juan Fabiano Moraes
Larissa Rayana Silva dos Santos
Livia da Silva S. L. Santos
Luana Pinto Silva
Maisa Bento Marques
Maria Heloisa Marchezine de Souza
Maria Vitória marcondes de Oliveira
Mario Lucas Gomes Fortunato
Matheus Barssoti da Silva
Matheus Gabriel Cainé da Silva
Matheus Morgado Silva
Michelle Letícia Souza
Natalia Rissaldo
Natielli Pereira dos Santos Viana
Pedro Henrique Carega Porciano
Pedro Lucas Ribeiro dos Santos
Raquel de Jesus Cesario
Roger Luis Goçalves Moraes
Stefani Araujo de França
Suelen Monique Mariolino Gomes
Vitor Hugo da Silva Torquato
Vitor Oliveira Sene de Carvalho
Gabriel Morgado da Silva Salgado
Gabriel Rocha
Gabriela Fernanda O. Stradioto
Julia larissa Ribeiro de Assis
Maria Clara de Lima Silva
Mateus Marcondes da Silva
Murilo Augusto Soares Claro
Otávio Carneiro de Barros
Samuel Teixeira Coqueti
Sarah Kali Candido de Paula
Amanda Neves Pedroso de Lima
Ana Beatriz Moreira Vieira de Mendonça
Caroline Batista de Melo
Fernanda dos Santos Claro
Guilherme Souza Silva
Julia Cardoso Mendes
Letícia Monteiro Pereira
Lucas Mikail Barbosa de Almeida
Maria Eduarda Couto Garcia
Maria Gabriela Vieira do Nascimento
Nicolas Souza Galdino
Rafael da Silva Marcelino de Oliveira
Samira Zanateli da Silva
Ana Camily de Souza da Silva
Ana Beatriz de Carvalho
Eduarda Nayuri de Souza Costa
Camila Bianca Matias Ribeiro
Daniel Crhistian Guimarães Araujo
João Pedro Lúcio
Raul Denis Soares de Barros
Gabriel Ciriaco Fornitano
Letícia Giovana Barbosa
Luis Guilherme Melo do Nascimento
Matheus Godoi Lopes
Nathalia Sherazade da Slva
Renato Patrick Pereira de Aquino
Thayná Fernanda da Cruz
Thiago Luis Antonio da Silva
Yasmin Pereira dos Santos
Ailton Leonardo de Oliveira Quirino
Anderson de Souza Broteiro de Assis
Bryan Dias da Silva
Diego Alves Pinto Pereira
Gabriel Eiras Corrêa
Lais Helena Dantas da Gama
Laisla Roseli de souza Santos
Leonardo dos Santos
Lívia Fuin Irias
Marcelo Augusto de Melo
Maria Eduarda Faria de Moraes
Mariane Tereza Evaristo Pinto
Netay Matheus E. Oliveira
Stéfanie Maiara de Jesus Basílio

Modalidade
Atletismo
Atletismo
Atletismo
Atletismo
Atletismo
Atletismo
Atletismo
Atletismo
Atletismo
Atletismo
Atletismo
Atletismo
Atletismo
Atletismo
Atletismo
Atletismo
Basquete
Basquete
Basquete
Basquete
Basquete
Basquete
Basquete
Basquete
Basquete
Basquete
Basquete
Basquete
Basquete
Basquete
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
GA
GA
GA
GA
GA
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Judô
Judô
Judô
Judô
Judô
Judô
Judô
Judô
Judô
Judô
Natação
Natação
Natação
Natação
Natação
Natação
Natação
Natação
Natação
Natação
Natação
Natação
Natação
Tênis de Mesa
Tênis de Mesa
Tênis de Mesa
Tênis de Mesa
Tênis de Mesa
Tênis de Mesa
Tênis de Mesa
Tênis de Mesa
Tênis de Mesa
Tênis de Mesa
Tênis de Mesa
Tênis de Mesa
Tênis de Mesa
Tênis de Mesa
Tênis de Mesa
Tênis de Mesa
Vôlei
Vôlei
Vôlei
Vôlei
Vôlei
Vôlei
Vôlei
Vôlei
Vôlei
Vôlei
Vôlei
Vôlei
Vôlei
Vôlei

Unidade Escolar
Remef Mario Antonio Bonotti
EE Antonia Carlota Gomes
Remef Alexandre Machado Salgado
Remef Francisco de Assis César
Vito Ardito
EE Eurípdes Braga
Remef Moacyr de Almeida
Remef Joaquim P. da Silva
Escola Presbiteriana
Remef Raquel Aguiar
Remef Maria Ap. C. Souza
Remef Raquel Aguiar
Remef Dr Ângelo Paz da Silva
Remef Francisco de Assis César
Remef Raquel Aguiar
Prof. Euripedes Braga
Remef Serafin Ferreira
Escola Joaquim Pereira da Silva
E. E. João Pedro Cardoso
Escola Regina Célia Madureira S. Lima
Remef Arthur de Andrade
Remef Moacir de Almeida
Escola Vitor Ardito
Remef Padre Maria Abonoti
Remefi Profª Maria A. Vasques
Remef Abdias Junior S. e Silva
Remef Alexandre Machado Salgado
E.E. Prof.ª Antonia Carlota Gomes
Remef Angelo Paz da Silva
Dulce Pedrosa Romeiro Guimarães
Remefi Padre Mario Bonoti
Escola Julieta Reali Vieira
Prof.º Joaquim Pereira da Silva
Remefi Profª Maria A. Vasques
E.E. Prof.ª Antonia Carlota Gomes
Escola Julieta Reali Vieira
Dr Angelo Paz da Silva
Remefi Julieta Reale Vieira
Colegio Magistra
Escola Arthur de Andrade
Colegio Progressão
Escola Franco Montoro
Escola Prof.º Euripedes Braga
Remef Mario Antonio Bonotti
EE Regina Célia Madureira
Remef Gilda Piorini Molica
Remef Paulo Freire
Rodrigo Bordão da Silva
Remef Vito Ardito
EE Mário Tavares
EE Mário Tavares
Remef Raquel Aguiar
EE Mário Tavares
Remef Felix Adib Miguel
Remef Vito Ardito
Remef Augusto César Ribeiro
EE Antonia Carlota Gomes
Remef Joaquim P. da Silva
Remef Raquel Aguiar
EE João Pedro Cardoso
Remef Francisco de Assis César
Remef Dr Francisco de Assis César
Remef José Gonçalves da Silva
Remef Maria Ap Vasques Arantes
EE Antonia Carlota Gomes
EE Mario Tavares
Remef Arthur de Andrade
Remef Joaquim P. da Silva
Remef Julieta Reale Vieira
Remef Felix Adib Miguel
EE Eloyna Salgado Ribeiro
EE Monsenhor João José de Azevedo
EE André Franco Montoro
EE Deputado Claro Cesar
EE João Pedro Cardoso
EE Gabriella M. Marcondes
Remef Arthur de Andrade
EE Regina Célia Madureira
Remef João Cesário
Remef Maria Aparecida Vasques
EE Mário Tavares
Remef Maria Helena Ribeiro Vilela
Remef Serafin Ferreira
Remef Francisco de Assis César
EE Maria Aparecida Arantes Vasques
EE Deputado Claro Cesar
EE João Pedro Cardoso
Remef Joaquim P. da Silva
Remef Moacyr de Almeida
Remef Raquel Aguiar
Remef Maria Ap. C. Souza
Remef Gilda Piorini Molica
Remef Paulo Freire
Remef Raquel Aguiar
Remef Mario Antonio Bonotti
Magistra
João Pedro Cardoso
Abdias Junior Santiago Silva
Alzira Franco
Raquel de Aguiar Loberto
Anglo
Alzira Franco
Profº Moacir de Almeida
Elias Borgis Mathias
Remef Francisco de Assis César
Prof.º Lauro Vicente de Azeredo
Remef Serafin Ferreira
Madalena Caltabiano Salum Bejamim
Remef Paulo Freire
Remefi Maria Aparecida Vasques
EE Antonia Carlota Gomes
EE Wilson Pires
Remef Raquel Aguiar
Remef Paulo Freire
EE Gabriella M. Marcondes
Remef Rutte Azevedo
EE João Pedro Cardoso
EE Alexandre Machado Salgado
Remef Paulo Freire
Remef Paulo Freire
Remef Paulo Freire
Remef Elias Bargis
EE Madalena Caltabiano Salun
Remef Raquel Aguiar
Remef Paulo Freire
Remef Julieta Reale Vieira
Remef Lauro Vicente de Azevedo
EE Mário Tavares
Remef Paulo Freire
Progressão
Remef José Gonçalves da Silva
Remef Arthur de Andrade
Remef Dulce Pedrosa Guimaraes
Remef Paulo Freire
Remef Abdias Junior S. e Silva
EE João Pedro Cardoso
Remef Gilda Piorini Molica
EE João Pedro Cardoso

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
VINICIUS VIEIRA CRESCENZO, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro de produção, estado civil solteiro, de
29 anos de idade, nascido em São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, no dia 19 de março de 1983, residente
e domiciliado na Rua Mamboré nº 14, Parque das Fontes em Tremembé SP, filho de BENITO CRESCENZO e TANIA
VIEIRA CRESCENZO.
LILIAN DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em
Campos do Jordão, Estado de São Paulo, no dia 14 de julho de 1988, residente e domiciliada na Rua Jan Schothorst nº 51,
Santana, nesta cidade, filha de BENTO BERNARDO DA SILVA e ROSINA FATIMA SOUZA DA SILVA. 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, 18 de agosto de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
CHRISTIANO TAVARES DE SOUZA MORAES, de nacionalidade brasileira, profissão consultor sap, estado civil solteiro,
de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 8 de novembro de 1979, residente e
domiciliado na Rua Professor Pedro Silva nº 37, centro, nesta cidade, filho de PAULO DE SOUZA MORAES e LUCIA
HELENA TAVARES.
CAMILA RODRIGUES FERNANDES, de nacionalidade brasileira, profissão fisioterapeuta, estado civil solteira, de 27 anos
de idade, nascida em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 21 de maio de 1985, residente e domiciliada na Rua José da
Silva Andrade nº 9, São Benedito, nesta cidade, filha de LUIZ CARLOS FERNANDES SANCHES e IZILDINHA RODRIGUES SANCHES. 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, 18 de agosto de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
ROBERTO CELLA DORACIOTTO, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro civil, estado civil solteiro, de 29
anos de idade, nascido em São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 3 de dezembro de 1982, residente e domiciliado
na Rua Israel Vieira Ferreira, nº 65, Jardim Campos Eliseos, Jundiaí SP, filho de ROBERTO DORACIOTTO e TEREZA
CELLA DORACIOTTO.
CRISTIANE KALIL PATAH, de nacionalidade brasileira, profissão arquiteta, estado civil solteira, de 33 anos de idade,
nascida em Lorena, Estado de São Paulo, no dia 20 de agosto de 1978, residente e domiciliada na Rua Capitão Vitório
Basso, nº 648, Parque São Domingos, nesta cidade, filha de ROBERTO PATAH e CELIA KALIL PATAH. 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, 18 de agosto de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil
Brasileiro:
GUSTAVO JOSÉ GOMES VIEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão empresário, estado civil solteiro, de 32 anos de
idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 28 de abril de 1980, residente e domiciliado Avenida
Araponga nº 21, Parque Lago Azul, nesta cidade, filho de JOSÉ GOMES VIEIRA JUNIOR e MARCIA DE CARVALHO
VIEIRA.
FRANCINE ROJO MACHADO, de nacionalidade brasileira, profissão psicóloga, estado civil solteira, de 31 anos de
idade, nascida em São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 25 de julho de 1981, residente e domiciliada Avenida Araponga
nº 21, Parque São Lago Azul, nesta cidade, filha de LUIZ PASTEUR VASCONCELLOS MACHADO e HELOISA ROJO DE
VASCONCELLOS MACHADO. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2012.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
DECRETO Nº. 4.876, DE 13 DE AGOSTO DE 2012.
Altera o Decreto nº 3.807, de 03 de setembro de 1999, que declara de utilidade pública, para fins de desapropriação uma área, para
implantação de um loteamento popular, de Marieta Aparecida Azeredo e outros, no Distrito de Moreira César.
JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais.
D E C R E T A:Art. 1º. Altera o art. 2º do Decreto nº 3.807, de 03 de setembro de 1999, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º A área de terreno descrito no artigo 1º, será utilizada para implantação de Conjunto Habitacional de Interesse Social.”
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Paulo Amadei Usier
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de agosto de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

SOCIEDADE ESPORTIVA CIDADE JARDIM
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão organizadora vem por meio deste convidar todos os desportistas moradores do Cidade Jardim/Pinda, para
comparecer no Campo de Futebol situado à Rua João Esaú Bicudo s/n°, Cidade Jardim, às 19:00 h. do dia 01 de setembro de 2012.
Para a eleição da Diretoria da Sociedade Esportiva Cidade Jardim.
Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2012
Ozeas da Mota Correa
Presidente

CANTAREIRA FUTEBOL CLUBE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão organizadora vem por meio deste convidar todos os desportistas moradores do Feital/Pinda, para
comparecer na Rua Maria Arlinda n° 27, Feital, às 19:00 h. do dia 01 de setembro de 2012.
Para a eleição da Diretoria do Cantareira Futebol Clube.
Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2012
Donizete Nogueira
Vice Presidente
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Esportes
Pindamonhangaba, terça-feira, 21 de agosto de 2012

Tênis de Mesa sobe ao pódio 6 vezes em Caraguatatuba
Divulgação

Divulgação

No masculino, Jonas Izumi e Ângelo Ribeiro representam Pinda

A quinta etapa do ranking
da Liga Valeparaibana de
Tênis de Mesa aconteceu no
domingo (19), no Ginásio de
Esportes do Cemug, em Ca-

raguatatuba, com 22 atletas
da equipe da Secretaria de
Esportes de Pindamonhangaba. Os mesatenistas foram divididos em categorias desde

Escola Olímpica
divulga convocados
para as equipes de
base em 2013
A “Escola Olímpica”,
projeto da Prefeitura de Pindamonhangaba para formar
novos atletas, com base na
educação e na prática esportiva diária, concluiu a seleção
dos 140 alunos que irão integrar as equipes de base em fevereiro de 2013. Desde maio
deste ano, a Secretaria de
Esportes avaliou mais de mil
crianças, entre 10 e 11 anos
de idade, nos centros esportivos espalhados pela cidade.
As seleções começaram
com as inscrições abertas
para os alunos das escolas
municipal e estadual, entre
abril e maio. O foco foi para
crianças nascidas entre 2001
e 2002, já que em 2013 o objetivo será de formar equipes
de 11 e 12 anos de idade. Embora cada criança tivesse sua
preferência por determinada
modalidade, a ideia foi identiﬁcar em qual das oito modalidades elas iriam se encaixar
melhor.
Após a primeira fase, os
professores e coordenadores do projeto analisaram os

400 melhores e convocaram
os aprovados para a segunda
fase, que iniciou em julho.
Entre os dias 11, 12 e 13,
restaram 280 crianças para a
última e decisiva fase, o que
culminou na aprovação e escolha das 140 crianças que
irão representar as equipe de
Pinda em 2013. Mesmo com
a vaga garantida, os alunos só
poderão ingressar nas equipes se estiverem matriculados no 6º e/ou 7º ano a partir
de fevereiro.
Modalidades oferecidas
Os 140 aprovados serão
divididos e convocados a integrar as equipes de base de
Pindamonhangaba no atletismo, basquetebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, natação ou vôlei.
Os alunos estudarão em
período integral, onde terão
aulas em um período e aulas
complementares e treinamentos no contra turno. Além
disso, a Prefeitura irá fornecer quatro refeições diárias,
acompanhadas por nutricionistas.

Conﬁra Listagem dos aprovados na Página 11

Rhayssa Seino, da equipe de Pinda, sobe ao pódio em Caraguattuba

a pré-mirim (até 11 anos) ao
veterano (acima de 50 Anos).
O evento teve a presença de
250 atletas de 12 cidades.
A equipe da Secretaria de

Esportes de Pindamonhangaba teve destaque nas categorias de base, vencendo com
as atletas Rhayssa Seino, pelo
juvenil feminino, e Eduardo

Almeida, no infantil “C”.
Larissa Kaori Kurotaki
foi vice-campeã no adulto,
assim como Mailton Junior
no juvenil “B”. Pinda ainda

foi representada no pódio
pelos atletas Jonas Izumi e
Ângelo Ribeiro, ambos com
o terceiro lugar no adulto “A”
e infantil “A”.

Grêmio União/Sejelp inicia Estadual com 3 vitórias
As equipes sub 9, 11, 13,
15 e 17 do Grêmio União/Sejelp, de Pindamonhangaba, jogaram no domingo (19) no Ginásio do Alto do Tabaú ,contra
o Internacional de Santos. Os
jogos foram válidos pela 2ª
rodada do Estadual ‘’A1’’ e
Pinda levou a melhor ven-

cendo 3 dos 5 confrontos.
Pelo sub 9, o Grêmio
União/Sejelp fez 4 a 2 no time
da baixada com quatro gols do
jogador Thiago Patto.
O sub 11 sofreu para ganhar
do Internacional santista e aplicou 4 a 3 de virada, após estar
perdendo por 2 a 0. Os jogadores

que marcaram para Pinda foram
Gú, Alla e Matheus Patto.
Os dois revés do Grêmio
União/Sejelp foram o sub 13
e sub 15, com destaque à goleada do time do Inter por 5 a
0 no sub 13.
O troco veio no sub 17
com a goleada por 8 a 1. Léo

Torão fez três gols para o
time pindense, Léo Rabisco e
Bí ﬁzeram dois e Feu fechou
o placar com um gol.
Dando continuidade ao
torneio, neste sábado (25), o
Grêmio União/Sejelp encara
o CF Penha, em São Paulo
pelas cinco categorias.

Handebol masculino de Pindamonhangaba está
quase classiﬁcado no Campeonato Paulista
A equipe masculina de
handebol, sub 21, de Pindamonhangaba, venceu Sorocaba por 28 a 22 no Paulista
Júnior, sábado (18), no ginásio do Jardim Eloyna. Com
a vitória, os meninos do handebol permaneceram na 3ª
posição do grupo B, restando
apenas quatro jogos para o
término do campeonato.

Apenas quatro equipes de
cada grupo se classiﬁcarão
para a segunda fase, para jogar as quartas de ﬁnais. Com
os bons resultados e boa colocação, Pinda tem mais quatro
adversários para se garantir entre os oito melhores da
competição estadual.
Antes disso, o handebol
masculino começa a Copa

São Paulo, fase regional, a
partir de setembro, ainda sem
adversários deﬁnidos.
Equipe Feminina
As meninas do handebol
de Pinda venceram Guarulhos por 28 a 24, no domingo
(19), na casa das adversárias,
pelo Campeonato Paulista.
Apesar do resultado positivo,
Pinda não se classiﬁcou para

a segunda fase da competição,
ﬁcando em 6º lugar na tabela.
O próximo compromisso é no Grand Prix Estadual,
ainda sem data e adversárias
deﬁnidas. Esta será a primeira vez que a equipe feminina
da cidade disputará o torneio.
Ambas as equipes de handebol são treinadas pelo professor João Lucas Rangel.

Paixão por Esporte
Talita Leite

www.talitaleitte.blogspot.com

Pinda derrota São José dos Campos em clássico regional
O clássico regional entre Pindamonhangaba e São José
dos Campos, realizado no último sábado (18), pela Divisão
Especial do Campeonato Paulista, no ginásio de esportes Juca
Moreira, acabou com vitória da Princesa do Norte.
Depois de jogar em São Caetano no meio da semana passada
e registrar seu primeiro resultado positivo na competição,
Funvic/Mídia Fone ganhou o embalo que precisava ao superar
a equipe joseense.
O confronto entre Pindamonhangaba e São José dos Campos
começou mal para os donos da casa, mas a história mudou ao
longo da partida.
Foram mais de duas horas de bola em jogo. Os visitantes
fecharam o primeiro set pelo placar de 25 a 23 e daí para
frente quem levou a melhor foi a Princesa do Norte.
Pindamonhangaba venceu o clássico com parciais de 25 a
23 no segundo set, 25 a 22 no terceiro e 25 a 21 no quarto.
Essa foi a segunda vitória consecutiva da equipe local na
competição.
Após cumprir quatro compromissos, Funvic/Mídia Fone
registra duas vitórias e duas derrotas e agora, se prepara para
seu próximo desaﬁo.
Na próxima quarta-feira (22) Pindamonhangaba volta a entrar
em quadra pela Divisão Especial do Campeonato Paulista
de Voleibol Masculino, desta vez fora de casa. A Princesa do
Norte visita o Climed/Atibaia no Ginásio de Esportes José Pires
Alvim, o popular ‘Elefantão’, a partir das 20 horas.
Vale destacar que a equipe de Atibaia vem de derrota na
competição. Pela quarta rodada do estadual, o Climed foi
superado pelo Sesi-SP.

Talita Leite

Técnico João Marcondes coordena a equipe

