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Ceso Correa/Agoravale

previsão 
do tempo

Domingo - 26/8 Segunda-feira - 27/8

TEMP. MÍNIMA   10ºC 
TEMP. MÁXIMA  29ºC

Sábado - 25/8

TEMP. MÍNIMA     9ºC 
TEMP. MÁXIMA  27ºC

Sexta-feira - 24/8

TEMP. MÍNIMA   10ºC 
TEMP. MÁXIMA  28ºC

Predomínio 
de sol

Parcialmente 
nublado

TEMP. MÍNIMA   12ºC 
TEMP. MÁXIMA  27ºC

Nublado

Terça-feira - 28/8

TEMP. MÍNIMA   12ºC 
TEMP. MÁXIMA  25ºC

Predomínio 
de sol

Variação de 
nebulosidade

TN Pop

Homem Aranha tem 
mudança radical 
anunciada por criadores

“O Vingador do Futuro” 
tira “Batman” do 

topo da bilheteria 
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Obra do terceiro 
trecho da “Lessa/
Araretama” segue 
com rapidez e 
aprovação dos 
usuários

As obras no terceiro trecho 
da ligação dos bairros Lessa e 
Araretama seguem em ritmo 
acelerado, a previsão é que os 
trabalhos estejam concluídos 
até o final do segundo semestre.

Moradores e usuários que 

passam diariamente pelo local, 
que já teve as duas primeiras 
etapas completadas, aprovaram 
as obras que trazem conforto e 
segurança para todos, pedes-
tres, ciclistas e motoristas.

Os líderes religiosos devem 
comparecer à Prefeitura de Pin-
damonhangaba na terça-feira 
(28), às 18 horas, para uma 
nova reunião sobre regulariza-
ção de alvarás. O encontro terá 
a participação do comandante 
do Corpo de Bombeiros da ci-
dade, 1º tenente PM Cláucio 

Alvarás: líderes religiosos 
devem comparecer à 
Prefeitura na terça-feira

Doederer C. de Oliveira, que 
vai esclarecer dúvidas sobre a 
regularização dos estabeleci-
mentos. 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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Máquina trabalha na construção de calçada e na preparação do solo para receber a pavimentação asfáltica

Acesso do ‘Andrade’ ao ‘Carangola’ 
recebe melhorias no trânsito

Local receberá lombadas e faixas elevadas para melhorar segurança, estudos prevêem semáforos

Prefeitura vai sinalizar ruas que 
receberam recapeamento
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Jogo amistoso marca dois 
anos do Rugbi Pinda

Partida será no “João do Pulo” Esportes 22
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Tira-Dúvidas 
Eleições 2012 ?

O município de Pindamonhan-
gaba passará a contar com um 
novo órgão administrativo no âm-
bito do Poder Executivo: o Comsea 
– Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional Sustentável. 
De autoria da Prefeitura, o projeto 
de lei nº 123/2012, que dispõe so-
bre o Comsea foi aprovado - por 
10 a zero - pelos vereadores de 
Pindamonhangaba durante a 
27ª Sessão Ordinária realizada 

na segunda-feira (20).
De acordo com o artigo 1º, o 

Comsea é um órgão colegiado de 
caráter consultivo e de assessora-
mento ao prefeito, cujas diretrizes 
gerais são de propor políticas de 
segurança alimentar e nutricional 
e estará vinculado à Secretaria de 
Saúde e Promoção Social. A Políti-
ca Municipal de Segurança Alimen-
tar e Nutricional Sustentável tem 
como objetivo específi co “a defesa, 

a promoção e a garantia do direi-
to ao alimento e à nutrição para 
cada habitante de Pindamo-
nhangaba, independentemente 
de sua idade e condição social, 
visando a qualidade dos alimen-
tos e qualidade de vida”.

Entre as competências do 
Comsea estão: articular áreas da 
Administração e de organizações 
da Sociedade Civil para implemen-
tação de ações voltadas às causas 

da miséria e da fome; sugerir ações 
emergenciais para atendimento à 
população em situação de insegu-
rança alimentar e formular e suge-
rir políticas públicas de segurança 
alimentar, respeitando os valores 
étnicos, culturais e históricos.

O Comsea será composto por 
12 conselheiros sendo 3 do Poder 
Executivo Municipal, 1 do Poder 
Público Estadual e 8 representantes 
da Sociedade Civil.

O Projeto Mães à Obra , do Co-
légio Mestre, convida a população 
para o 1º Tricotar e Crochetar, que 
será realizado na praça Monsenhor 
Marcondes, nesta sexta-feira (24), 
das 14 às 15h30.

O evento faz parte da cam-
panha de inverno “Quadradinhos 
com amor... Aquecendo Corações” 
do Colégio Mestre, que tem como 
diretora a professora Vânya Dulce 
D’Arace Maciel. Quais documentos devo 

levar para votar?

A legislação que trata do regis-
tro da marca está elencada na Lei 
9.279/96 e defi ne marca como todo 
sinal distintivo visualmente percep-
tível, que identifi ca e distingue de 
produtos e serviços, não compre-
endidos nas proibições legais nos 
termos dos artigos 122 a 124 da 
referida Lei Federal.

A marca é a principal forma de 
identifi cação do serviço ou produto, 
pois é através dela que a empresa 
diferencia a sua imagem e qualida-
de em relação às empresas concor-
rentes. 

O registro assegura ao titular 
da marca a utilização exclusiva em 
todo território nacional na classe em 

que foi registrada, nos termos do 
art. 129 da Lei 9.279/96 impedindo 
que empresas explorem a marca e 
logotipo semelhantes sem autoriza-
ção, que muitas vezes causam con-
fusão aos clientes; e ainda, é um 
meio de defesa contra a “pirataria”.

O registro também auxilia os 
empresários que pretendem ex-
pandir os seus negócios e licenciar 
aos terceiros a utilização da marca, 
como é o caso das franquias. A li-
cença de uso de marca é bastante 
rentável ao titular, que pode exigir 
que seus padrões de qualidade, 
serviços e imagem sejam preserva-
dos (art. 130 da Lei 9.279/96).

Muitas vezes, as empresas dis-

putam judicialmente a propriedade 
de um nome / marca chegando a 
oferecer grandes fortunas pela pro-
priedade de um nome já registrado. 

A marca é capaz de defi nir não 
apenas uma empresa, mas todo um 
conceito de serviço, produto e qua-
lidade (art. 131 da Lei 9.279/96). O 
registro vem preservar e proteger 
esse patrimônio que é um dos bens 
mais valiosos da empresa.

Sendo assim, o primeiro passo 
para iniciar o seu negócio é criar o 
nome (marca) e entrar com o pedi-
do de registro da marca (depósito 
da marca) junto ao INPI - Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial, 
simultaneamente ao registro do 

contrato social no órgão competen-
te, assegurando assim, a proteção 
do uso da marca desde o início da 
abertura da empresa.

Deste modo, diante de um 
mercado competitivo, o registro da 
marca é de suma importância para 
proteção da marca criada e para o 
sucesso do negócio.

Dr. Leandro Teixeira Santos
 OAB – Subseção São José 

dos Campos, n° 173.835. Gradu-
ado pela Universidade do Vale 
do Paraíba, especializado em 

Direito do Trabalho pela PUC-SP 
e atualmente cursando Atuali-
zação em Direito do Trabalho 

no Curso BFGT/Marcato

A equipe do PEF - Programa 
Escola da Família, da Diretoria Re-
gional de Ensino, realizará neste 
sábado (25), as festividades do 9ª 
aniversário do programa. O tema 
da festa deste ano é “A Valori-
zação do meu Vale é a Herança 
Cultural que me Impulsiona para 
Contemporaneidade”.

As comemorações serão re-
alizadas na praça  Padre João de 
Faria Fialho, Largo do Quartel, a 
partir das 8 horas. Haverá apresen-
tações artísticas e ofi cinas para a 
participação do público, que será 
atendido por mais de 160 educado-
res universitários, 145 voluntários, 
18 educadores profi ssionais. Estes 
contaram com o apoio de uma mo-
nitora educacional, uma estagiária 
da Fundap, com a PCNP Rosani 
Nogueira, supervisora Denise de 
Paiva Giudice e a dirigente regional 

Nos úl t imos dias, quem tem o hábito de admi-
rar a beleza da serra da Mantiqueira têm se deleitado 
com o que vê. 

A total ausência de nuvens revela cada contorno. É 
possível observar suas cadeias se intercalando e até 
mesmo o adensamento da vegetação em determina-
dos pontos, em contrapartida aos montes transforma-
dos em pastos.

Pois é, a mesma ausência de nuvens que propicia 
uma paisagem tão bela tem causado preocupação na 
maioria da população, que sofre os efeitos do ar seco pro-
piciado pela baixa unidade, efeito de meses e meses 
sem chuva no Vale do Paraíba.

A seca só não é mais terrível porque a grande 
maioria dos cursos d´água da região são perenes, 
mas mesmo assim a situação já pode ser classifi-
cada como muito grave, principalmente para quem 
te problemas respiratórios, para as crianças e os 
idosos.

Já faz tanto tempo que não chove que ninguém 
mais lembra quando foi a última vez que São Pedro 
lavou o céu, como se dizia antigamente.

A situação provocada pela falta de chuva, que é 
natural nessa época do ano, mas nem tanto como 
neste outono/inverno, se agrava pela falta de cons-
cientização de pessoas que continuam acreditando 
que o fogo pode trazer algum benefício, seja para 
limpar terrenos ou ainda para eliminar o lixo.

Acontece que o ar seco que irrita a garganta, os 
olhos, as narinas, fica ainda muito pior com a fuma-
ça provocada pelas queimadas, que se multiplicam 
por todos os cantos da cidade. 

É preciso acabar de uma vez por todas com o 
mito de que elas são de alguma forma úteis. Não 
são. Solo que recebe queimada perde nutrientes e 
por isso mesmo vai produzir menos. Lixo não deve ser 
queimado, e sim ,depositado em lugar adequado. O lixo 
reciclável deve ir para a cooperativa. Queimar nunca!

Além dos transtornos causados pela fumaça e fuli-
gem, com o tempo seco, o vento abundante nesta época 
do ano, a vegetação queimada pelo frio e pelo sol, uma 
queimada pode sair do controle com muita facilidade, 
basta uma rajada mais forte de vento. Isso coloca em ris-
co plantações e a rede elétrica no campo, e na cidade 
pode causar grandes prejuízos e até mortes.

Por isso mesmo é que todos, até quem não tem o há-
bito de fazer queimadas, precisam estar atentos. Jogar 
uma ponta de cigarro (bituca)  acesa pela janela do carro 
pode causar um grande incêndio.

A Prefeitura de Pindamonhangaba mantém, em par-
ceria com a Defesa Civil, brigadistas treinados para apa-
gar incêndios provocados por queimadas, o que auxilia 
muito o trabalho do Corpo de Bombeiros, mas o ideal para 
todos é acabar com as queimadas.

Ajude a manter o ar da cidade mais puro, evite quei-
madas! Apague essa idéia!

A importância do pedido preliminar do registro da marca

Ar puro é direito de todos

O fenômeno da estiagem 
nordestina não é novidade 
para ninguém; porém, a situ-
ação enfrentada pelos mora-
dores da região se apresenta 
neste ano em uma de suas 
formas mais preocupantes.

Infelizmente, até hoje não 
foram tomadas medidas efe-
tivas que amenizassem ou 
acabassem com o problema. 
Como ocorre com frequência 
em nosso mundo, poucos ga-
nham com a desgraça de mui-
tos, e é exatamente este o pro-
cesso enfrentado no Nordeste 
brasileiro.

Criou-se há muito tempo a 
chamada “indústria da seca”, 
por meio da qual políticos e 
grandes latifundiários (às ve-

zes a mesma pessoa), lucram 
às custas dos menos afortuna-
dos. Pois, quando chegam os 
parcos recursos destinados 
à região para projetos de irri-
gação ou açudes, estes são 
(muitas vezes) construídos 
em terras particulares. E adivi-
nhem quem são os donos de 
tais propriedades?

Numa situação como a 
enfrentada pelo nordeste é 
imprescindível planejar e in-
vestir de fato em políticas que 
efetivamente amenizem o 
sofrimento da população do 
local, que, infelizmente ainda 
está à mercê de pessoas que 
ainda não desenvolveram a 
capacidade de se preocupar 
com o próximo.

Seca no Nordeste
Colégio Mestre realiza 
campanha na praça

Câmara de Pindamonhangaba autoriza o Poder Executivo 
a criar o Conselho de Segurança Alimentar

O Comsea objetiva a defesa, a promoção e a garantia do direito ao alimento e à nutrição para os habitantes de Pindamonhangaba

Escola da Família comemora nove anos neste sábado
Gicele de Paiva Giudice.

Quem for até a Praça do Quar-
tel poderá participar da  produção 
de brinquedos com materiais reuti-
lizados; exposições dos trabalhos 
das escolas; ofi cinas de artesana-
tos; apresentações de dança; ban-
das, grupos de música e mostra 
de trabalhos manuais. O Mad 
Science Goup também marcará 
presença. No eixo saúde haverá 
avaliação física, com a participa-
ção da Unimed.

Em nove anos, já foram forma-
dos pelo Programa Escola da Famí-
lia, 673 educadores universitários. 

Rosani Nogueira revela que 
este ano, excepcionalmente, o PEF 
fará uma homenagem a todas as 
cidades do Vale do Paraíba com 
mostras e apresentações artísticas 
e gastronômicas da arte e culturas 
das cidades.

A organização conta com a 
parceria da Agro Quintais – Ana, 
Reflexoterapia - Wellen Barbosa, 
Casa Verde, Tableau, Exército, 

TNN, Biblioteca e Unimed. Apoio 
Prefeitura de Pindamonhangaba 
e 2º Batalhão de Engenharia de 
Combate.

Para exercer o seu direi-
to de voto, o eleitor deverá 
apresentar ao mesário um do-
cumento ofi cial com foto que 
comprove sua identidade. Os 
documentos aceitos são: 
Carteira de identidade; pas-
saporte ou outro documento 
ofi cial com foto de valor legal 
equivalente, inclusive carteira 

de categoria profi ssional re-
conhecida por lei; Certifi cado 
de Reservista; Carteira de 
trabalho; Carteira Nacional de 
Habilitação.

A Justiça Eleitoral re-
comenda que o eleitor leve 
também o título para facilitar 
a identifi cação de sua Seção 
Eleitoral.

Arquivo TN
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está praticamente 
duplicando a estrada velha 
Pinda/Taubaté. Duas etapas 
já estão concluídas e já estão 
sendo utilizadas pelos mora-
dores da região. 

Atualmente está em obras 
a 3ª etapa, com a abertura de 
caixa para preparação do solo 
para receber o asfalto, além 
disso, os profissionais fazem 
o aterro para a construção da 
calçada e ciclovia.

Os trabalhos da 3ª fase 
tiveram início no segundo 
trimestre deste ano e a previ-
são é que seja concluída até o 
final de 2012. O local conta-
rá com calçada de ambos os 
lados e ciclovia. A obra da 
calçada, de um dos lados, já 
está concluída. O aterro fica-
rá pronto até esta sexta-feira.

Segundo o engenheiro 
que acompanha a obra, Jorge 
Barozeiro, após o término do 
calçamento será dado o início 
das etapas de pavimentação. 
Ele revela que toda a rua será 

Estrada Socorro/Araretama 
será pavimentada em breve

Marcos Cuba

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Obras, iniciou 
na última quinta-feira (23), 
a sinalização horizontal das 
ruas recapeadas. Os trabalhos 
terão continuidade nesta sex-
ta-feira (24). As sinalizações 
são importantes para garantir 
a segurança de todos os mo-
toristas, ciclistas, motociclis-
tas e pedestres.

De acordo com o secretá-
rio de Obras Ricardo Ama-
dei, as obras de recapeamen-
to serão retomadas a partir de 
segunda-feira (27) nas proxi-
midades da rua Dr. Gustavo 
de Godoy. As demarcações 
para sinalização já foram fei-
tas em diversas ruas.

Os moradores que uti-
lizam a rua Dr. Gustavo de 
Godoy, para ir ao trabalho 
ou região central, elogiaram 
a pavimentação feita na área. 
Do ginásio Juca Moreira em 
diante era paralelepípedo, 
agora conta com asfalto.

A vendedora Marta Elias, 
moradora do Parque São Do-

 Todos os padres, pastores 
e demais líderes religiosos 
estão convidados a participar 
de um encontro sobre regula-
rização de alvarás, terça-feira 
(28), às 18 horas, no auditó-
rio da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

Durante o encontro, o co-
mandante do Corpo de Bom-
beiros da cidade, 1º tenente 
PM Cláucio Doederer C. de 
Oliveira, vai esclarecer dú-
vidas e fornecer mais infor-

mações sobre a regularização 
dos estabelecimentos, para 
que todos fiquem de acordo 
com as exigências da Lei.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vem fazendo sua 
parte. Desde agosto de 2009, 
o município promove encon-
tros sobre alvará, fez cam-
panhas, enviou correspon-
dência, se dispôs a auxiliar, 
criou leis de isenção de juros 
e multas para quem regulari-
zasse o alvará e outras ações.

A GV do Brasil está com 
suas obras a todo vapor. A 
unidade está sendo constru-
ída em terreno de 1.300.000 
m², na avenida Vereador 
Abel Fabrício Dias, e rece-
beu nas duas últimas sema-
nas toda estrutura básica do 
seu galpão principal. Toda 
fundação já está concluí-
da, tendo sido consumidos 
mais de R$ 35 milhões em 
concreto e ferro. Dentro de 
no máximo 15 dias a popu-
lação poderá notar a estrutu-
ra montada, cuja conclusão 
será feita pela Martifer, em-
presa instalada em Pindamo-
nhangaba.

A Secretaria de Desen-

volvimento Econômico de 
Pindamonhangaba, como de 
praxe, tem acompanhado a 
empresa nas reuniões com o 
Consulado do México, Ce-
teep, fornecedores e empre-
sas de serviços essenciais. 
Na quarta-feira (22), ocor-
reu uma reunião da direção 
da empresa com a presidên-
cia do Sindicato dos Meta-
lúrgicos, do Sindicato da 
Construção Civil, prefeito 
João Ribeiro e Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, para apresentação do 
projeto e estreitamento das 
relações.

Na quinta-feira (23), o se-
cretário do Trabalho do Esta-

do de São Paulo, Carlos Or-
tiz, recebeu a direção da GV 
juntamente com o secretário 
de Desenvolvimento Econô-
mico de Pindamonhangaba, 
Álvaro Staut Neto. Este en-
contro foi para dar conhe-
cimento do projeto global e 
agradecer pela ajuda na libe-
ração dos vistos de trabalho 
para engenheiros responsá-
veis pelo projeto.

Serão investidos, na pri-
meira fase, US$ 400 mi-
lhões, com uma previsão de 
gerar 800 empregos na fase 
de obras e 1.200 empregos 
diretos no início das ativi-
dades, previstas para agosto 
de 2013.

nivelada e que para a execu-
ção dos serviços, nesta sema-
na, conta com caminhão, es-
cavadeira e rolo compactador.

Lucas Albert, que mora 
no bairro Vila Rica e estuda 
no bairro Cidade Jardim, uti-
liza a estrada e diz que está 
muito boa e que os serviços 
estão sendo realizados com 
rapidez. Albert enfatiza que 
com esta obra, transitar pelo 
local ficou mais seguro e 
também corta caminho, por-
que não precisa dar volta.

Samuel de Castro é mo-
rador do bairro Araretama há 
20 anos e também parabeniza 
os trabalhos. “Está excelente 
isso aqui, melhorou bastante. 
Ali em frente ao Fórum ficou 
ótimo e quando tiver a ciclo-
via ficará melhor ainda”.

O prefeito João Ribeiro 
acrescenta que esta é uma das 
grandes obras que estão sen-
do feitas para garantir mais 
segurança aos moradores e 
também evitar congestiona-
mentos. Máquina da Prefeitura de Pindamonhangaba executa o aterramento para a construção da calçada e da ciclovia

Obra deve 
estar  pronta 

até o final 
de 2012

Prefeitura de Pinda realiza 
sinalização das ruas recapeadas

Cidade promove nova 
reunião com pastores 
e padres sobre alvará

Padres, pastores e líderes religiosos na reunião

Obras da siderúrgica GV seguem a todo vapor

Unidade de indústria siderúrgica está sendo erguida num terreno de 1.300.000m2

Akim/Agora Vale

mingos, conta que não acom-
panhou os trabalhos na rua 
Capitão Vitório Basso e re-
almente ficou ótimo, porque 
antes estava ruim transitar 
pelo local, principalmente 
para quem anda de bicicleta 
e sentia os ‘socos’, ela brinca 

que agora praticamente desli-
za. “As ruas recapeadas estão 
ficando ótimas. Ali na aveni-
da Fortunato Moreira mesmo 
ficou maravilhoso, excelente 
isso que estão fazendo”, fina-
liza Marta.

O prefeito João Ribeiro 

destaca que nesta primeira 
etapa serão recapeados mais 
de 20 pontos da cidade e que 
os trabalhos estão a todo va-
por. Ele frisa que a sinaliza-
ção também é uma ação de 
extrema importância para ga-
rantir a segurança de todos.

Rua recapeada antes de receber a sinalização horizontal, no bairro Boa Vista

Akim/Agora Vale

Rubens Filho



A equipe de Controle Ve-
tores da Prefeitura de Pinda-
monhangaba continua a bata-
lha contra a dengue. 

Atualmente os profis-
sionais realizam a atividade 
“Casa a Casa” nos bairros 
Campo Belo, Mombaça  I e 
II, Jardim Mariana, Vila Rica 
e Lessa. Além disso, acom-
panha de perto qualquer caso 
de dengue autóctone ou im-
portado que apareça. A novi-
dade sobre os trabalhos desta 
equipe é o levantamento do 
índice de infestação de ro-
edores urbanos (ratos), que 
está sendo feito em conjun-
to com a atividade “Casa 
a Casa”, onde os agentes e 
ajudantes de serviços gerais, 
além de orientar a população 
sobre os perigos da dengue 
e remoção de todo material 
inservível dos quintais, estão 
anotando dados sobre vestí-
gios de roedores e orientan-
do sobre as medidas de pre-
venção e combate aos ratos, 
com o objetivo de localizar 
as maiores infestações, as es-

Pinda continua o combate à dengue
pécies de ratos que habitam a 
área urbana e direcionamen-
to para futuras intervenções 
químicas de desratização.

A equipe também está 
realizando palestras sobre o 
combate à dengue e sobre o 
combate aos ratos nas esco-
las estaduais, municipais e 
particulares.

“A educação é muito im-
portante porque as crianças 
passam as informações aos 
pais e vizinhos e multipli-
cam as ações de combate a 
essas pragas tão perigosas ao 
homem, a prevenção é a me-
lhor arma”, destaca Ricardo 
da Costa Manso, gerente da 
base de Controle de Vetores.

As instituições interessa-
das em contar com as pales-
tras da equipe podem ligar 
para 3644-5990 ou encami-
nhar um e-mail paradengue@
pindamonhangaba.sp.gov.br.

De acordo com Manso, 
ainda há casos de dengue na 
cidade e por isso todo cuida-
do é pouco. A equipe de Con-
trole de Vetores está atuando 

Prefeitura alerta população para jogar 
lixo em locais apropriados

Divulgação 

Autóctones      35 
Importados      28
 
Descartados    604
 
Notificados	 				676

junto à comunidade próxima 
de todos os casos informados 
para que o mosquito não es-
palhe a doença.

O trabalho desta equipe 
nunca para e é necessário que a 
população também contribua, 
evitando deixar água parada 

em qualquer tipo de objeto.
Confira os últimos re-

gistros sobre a dengue no 
município:

Divulgação
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A limpeza urbana é uma das 
ações que a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio do 
DSM - Departamento de Ser-
viços Municipais, realiza regu-
larmente em diversos pontos de 
toda a cidade, deixando-a limpa 
e agradável à população.

A administração munici-
pal também realiza campanhas 
para que sejam recolhidos ma-
teriais recicláveis e inertes, 
orientando os moradores a jo-
garem o lixo nos lugares corre-
tos. Porém, muitos munícipes 
ainda têm jogado o lixo em lo-
cais não apropriados.

Segundo o diretor do De-
partamento, Sérgio Guima-
rães, três equipes do DSM 
estão realizando o serviço 
de limpeza nos pontos onde 
a população tem jogado er-
roneamente o lixo. “Estamos 
com equipes trabalhando aos 
sábados, cada uma com dois 
caminhões e uma máquina 
efetuando a limpeza destes 
locais em que o lixo foi jo-
gado. Pedimos para que a po-
pulação se conscientize e nos 
ajude a deixar a cidade lim-
pa”, explicou o diretor.

A Prefeitura disponibiliza 
um caminhão que passa reco-
lhendo materiais recicláveis 
- Coleta Seletiva, outro que 
passa periodicamente nos 
bairros recolhendo entulhos 
e materiais inertes – o Cata-
-treco, além dos caminhões 
da Pioneira que passam dia-
riamente recolhendo o lixo 
orgânico (úmido). Além dis-
so, a cidade possui diversas 
lixeiras espalhadas pelas ru-
as, onde pequenos lixos po-
dem ser descartados.

Ainda de acordo com o 
Sérgio, além deste serviço, 
para manter a limpeza e bom 
aspecto dos bairros, está sen-
do feito o trabalho de capina-
ção nas margens do córrego 
localizado no Lessa, capina-
ção em diversos pontos do 
bairro Campos Maia e var-
redura na região do Caixa 
D’água e Jardim Resende.

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do 
DSM - Departamento de Serviços Municipais, nesta 
semana, está fazendo serviços de limpezas e manu-
tenção em diversas estradas rurais da cidade.

De acordo com o diretor do Departamento, Sérgio 
Guimarães, os trabalhos estão sendo feitos na estrada 
Luis Gil de Souza, da região dos bairros Piedade e Bi-
cas; nas estradas Luiza Fernandes Miranda e Claudio 
Ferreira Macedo, do Ribeirão Grande; e na estrada 
Emídio de Assis Alves Neto, do bairro das Oliveiras.

“Estamos fazendo a limpeza das laterais destas 
estradas, tapando os buracos, fazendo aberturas e sa-
ídas de água, nivelamento do leito carroçável e de-
mais serviços de manutenção”, contou Sérgio.

A equipe do DSM realiza periodicamente servi-
ços de manutenção em diversas estradas rurais para 
manter a segurança e melhorar o trânsito de veículos 
e pessoas nestes locais.

Divulgação 

Pindamonhangaba faz manutenção em estradas rurais

As equipes trabalham o ano todo para manter 
as estradas em ordem

O trabalho de capina e limpeza das margens do córrego do Campos Maia deixa o local bonito e evita enchentes

O trabalho das equipes é contínuo, a população precisa ajudar
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Pindamonhangaba reali-
zou nos dias 22 e 23 de agosto 
o workshop de “Políticas Pú-
blicas de Plantas Medicinais 
Aromáticas e Fitoterapia: 
Arranjos Produtivos”. No 
evento, aconteceram diversas 
palestras e mesas redondas 
de debates. Várias cidades do 
Vale do Paraíba participaram. 
O debate aconteceu no Polo 
Regional do Vale do Paraíba.

“Pinda está se tornando 
um polo de medicamentos. 
E é muito importante para a 
cidade e região, já que isso 
desencadeia mais empre-
gos”, conta o farmacêutico e 
agrônomo, Dr. Euclides Lara 
Cardoso Júnior.

O farmacêutico ain-
da ressalta as dificuldades 
encontradas nesse meio. 
“Uma das maiores dificul-
dades é com os profissio-
nais, os médicos, que por 
vezes não aderem a esses 
medicamentos fitoterápicos, 
que são tão eficazes quanto 
os alopáticos”.

“Nós tivemos a participa-
ção de vários profissionais 
da área, que nos trouxeram 
as dificuldades de trabalhar 
com esses medicamentos de-
vido às leis. Esse workshop 
foi esclarecedor em diversos 
pontos. Os remédios natu-
rais, às vezes, superam os 

Workshop de plantas medicinas 
é realizado em Pindamonhangaba

Os pais que ainda não le-
varam os filhos, de 0 a 5 anos, 
às unidades de saúde mais 
próximas de casa devem ficar 
atentos. Todas as crianças des-
ta faixa etária devem ser vaci-
nadas para ficarem imunes a 
diversas doenças. A campanha 
de atualização da Caderneta de 
Vacinação teve início dia 18 de 
agosto e será finalizada nesta 
sexta-feira (24). As unidades 
de saúde de Pinda atendem das 
8 às 17 horas.

De acordo com a enfer-
meira da Vigilância Epide-

miológica de Pindamonhan-
gaba, Rosângela Maria Pires, 
até o momento já foram ava-
liadas mais de quatro mil car-
teiras de vacinação e o que se 
constatou foi que as crianças 
da faixa etária de 4 e 5 anos é 
que não foram vacinadas.

A enfermeira destaca que 
ainda há pais indo às unida-
des de saúde, confundindo 
esta campanha de atualiza-
ção com a gotinha, no entan-
to, é um trabalho diferente e 
não a gotinha, pois este ano 
o Ministério da Saúde deter-

minou a vacinação contra a 
poliomielite apenas uma vez 
no ano, assim, em 2012 não 
haverá a segunda etapa da 
gotinha.

Os pais que perderam 
as cadernetas de vacina das 
crianças, desde que estas te-
nham iniciado o calendário de 
vacinação em Pindamonhan-
gaba, podem procurar a uni-
dade de saúde mais próxima 
de casa para solicitar a segun-
da via. A Secretaria de Saúde 
possui arquivo das cadernetas 
de vacinação desde 1975.

Campanha antirrábica começa 
nesta segunda-feira em Pinda

Profissionais de diversas cidades do Vale do Paraíba participaram de palestras e debates

“Pinda está se 
tornando um polo 

de medicamentos” 
Dr. EucliDEs lara carDoso Júnior

Farmacêutico e agrônomo

Polo Regional do Vale do Paraíba, em Pindamonhangaba, foi sede do evento de divulgação sobre medicamentos fitoterápicos

alopáticos com relação aos 
efeitos colaterais, eles preci-
sam ser aderidos pelos mé-
dicos e aceitos pela popula-
ção”, explica a presidente da 
Associação de Plantas Me-
dicinais de Pindamonhanga-
ba, Neide Duran.

A coordenadora do even-
to e pesquisadora científi-
ca, Sandra Maria Pereira da 
Silva, ainda explicou que o 
trabalho que Pinda vem re-
alizando existe desde 1990, 
isso traz credibilidade ao se-
tor e, por isso, passou a ser 

referência na região. “Nós 
queremos agregar o máximo 
de conhecimento, sempre 
haverá os prós e contras, mas 
é preciso discutir e aprimorar 
esse assunto que traz tantos 
benefícios à saúde e para a 
economia da cidade”, con-
clui.

O evento foi voltado para 
técnicos da Rede Munici-
pal de Saúde, profissionais 
da Educação e Agricultura; 
parceiros institucionais, ges-
tores municipais e lideranças 
comunitárias.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Saúde, realiza 
a partir desta segunda-feira 
(27), a campanha antirrábi-
ca na cidade. O objetivo da 
vacinação é a prevenção da 
doença. A meta é imunizar 
o maior número de animais, 
entre cães e gatos, do muni-
cípio.  A campanha vai até o 
dia 2 de setembro e acontece 
das 8 às 16h30.

A Prefeitura disponibili-
zou dois pontos de vacina-
ção, um na região central do 

município, no CEM - Centro 
de Especialidades Médicas e 
outro em Moreira César, no 
estacionamento do Cisas - 
Centro Integrado de Saúde e 
Assistência Social.

A adesão da população à 
Campanha de Vacinação con-
tra raiva é importante para 
que a doença permaneça sob 
controle. A veterinária Débo-
ra Jaguaribe destaca que esta 
doença é 100% fatal, que se 
o animal a contrair morrerá e 
a única maneira de evitá-la é 
levá-lo para ser vacinado.

Campanha para 
atualizar vacinação 
termina sexta-feira
Todas as crianças na faixa etária entre 
0 e 5 anos devem ser vacinadas

Campanha vai até o 
dia  2 de setembro

Vacinação atual não deve ser confundida com a campanha contra a poliomielite

Arquivo TN
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No último dia 18 de agos-
to, as crianças e adolescentes 
do curso “Ecologistas do Fu-
turo”, do projeto de educação 
ambiental “Casa Verde”, da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, tiveram a oportunidade 
de visitar a “Estação Ciên-
cia” e o Museu de Zoologia, 
ambos da USP-Universidade 
de São Paulo.

Montada em uma área 
de 600 m², a nova exposi-
ção traz uma abordagem 
atual e ampla sobre a bio-
diversidade brasileira, in-
cluindo elementos como 
animais, esqueletos, pai-
néis, dioramas e maquetes. 
A proposta junta o caráter 
informativo e de alerta, 
proporcionando ao visitan-
te uma viagem divertida e 
colorida pelos biomas bra-
sileiros e sua diversidade.

A mostra é composta 
por quatro módulos princi-
pais onde explicam a biodi-
versidade na dinâmica das 
transformações da vida na 
Terra com foco nos even-
tos passados, relacionados 
à origem da diversidade da 
vida animal atual; biodi-
versidade hoje, a crise da 
biodiversidade e o trabalho 
do cientista.

“Esta experiência foi de 
grande importância para 
nossos alunos, pois eles pu-
deram vivenciar de modo 
interativo toda a riqueza 
que a exposição oferece, 
como por exemplo:  tocar 
em alguns equipamentos 
como o Gerador de Van de 
Graaff, esfera que deixa os 
cabelos do visitante arre-
piados; simulador de terre-
motos, os visitantes têm a 

sensação de estar vivendo 
o fenômeno  e  na área de 
Ciências da Terra, uma ma-
quete ilustra como aconte-
cem os tsunamis”, destaca 
Adriana Alexandrina No-
gueira Miranda Picca, ges-
tora pedagógica do projeto 
“Casa Verde”.

Para receber os visi-
tantes, a Estação Ciência 
tem uma equipe de mo-
nitores que auxiliam nos 
experimentos, fornecem 
informações e esclarecem 
dúvidas sobre as exposi-
ções.

Adriana revela que  a 
visita foi muito agradável, 
foram abordados vários 
temas científicos em um 
único local, facilitando 
valiosos aprendizados e 
que, com certeza, ficarão 
na memória de todos.

Os resultados do  Ideb - 
Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica de 2011, 
divulgados em agosto pelo 
Governo Federal, mostram 
que a Rede Municipal de 
Educação de Pindamonhan-
gaba teve um crescimento na 
qualidade de ensino. Os nú-
meros apontam que o muni-
cípio está com nota acima da 
média nacional.

De acordo com os dados, 
a primeira etapa do ensino 
fundamental (1º ao 5º ano) 
alcançou a nota 5.5, supe-
rando a média nacional das 
séries iniciais, que foi de 5.1.

No último bimestre de 
2011, cerca de 2 mil alunos 
da 4ª série (atual 5º ano) do 
Ensino Fundamental reali-
zaram as avaliações nas áre-
as de Língua Portuguesa e 
Matemática. No Saeb - Sis-
tema de Avaliação da Edu-
cação Básica um dos instru-
mentos aplicados é a Prova 
Brasil. Nesta avaliação, as 
habilidades verificadas em 
cada uma das disciplinas 
referem-se principalmente 
à leitura, compreensão de 
textos e resolução de pro-
blemas.

A aplicação foi feita por 
profissionais contratados 
pela Fundação Vunesp, que 
prestou os serviços ao Inep - 
Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas “Anísio Teixei-
ra”, órgão vinculado ao Go-
verno Federal que divulga os 
resultados para o país.

Além da participação na 
avaliação nacional as taxas 
de aprovação no Ensino Fun-
damental também compõe o 
cálculo do Ideb. Este com-
ponente, denominado fluxo, 
assim como o componente 
proficiência (diretamente li-
gado ao resultado da Prova 
Brasil), mantém-se em nível 
adequado no município.

“Superamos a média na-
cional e atribuímos este su-
cesso a uma série de fatores, 
dentre os quais se destacam: 
compromisso dos professo-
res, formação profissional, 

A escola municipal Ab-
dias Júnior Santiago e Silva 
realizou no dia 17 de agosto 
uma tarde de jogos para fi-
nalizar o projeto “Jogos em 
Ação”. O evento contou com 
a participação de alunos, pro-
fessores e pais. A atividade 
teve como objetivo propor-
cionar interação entre pais e 
filhos, uma oportunidade dos 
pais jogarem e se divertirem 
com seus filhos.

O projeto teve início no 
primeiro bimestre do ano le-
tivo e foi uma iniciativa da 
professora Patrícia de Souza 
Eliziário Lacerda, com a par-
ticipação da estagiária Lidia-
ne Nunes da Conceição.

O projeto “Jogos em 
Ação” partiu do interesse dos 
alunos pela importância dos 
jogos na educação infantil por 
proporcionar a aprendizagem 
de forma lúdica e divertida.

A escola contou com a 
participação e o apoio dos 
pais e familiares para confec-
cionar os jogos como: jogos 

de memória, dominós, jogo 
da velha, quebra-cabeça, en-
tre outros. Foram realizados 
três encontros durante o pri-
meiro semestre para confec-
ção dos jogos, sendo utiliza-
dos materiais como: sucata, 
papéis diversos, cola, lápis 
de cor e canetinha.

Segundo a professora Pa-
trícia, o envolvimento e a 
contribuição dos pais no pro-
jeto foram além dos encontros 
realizados na escola, gerando 
assim a doação de jogos con-
feccionados em casa.

“A presença dos pais na 
escola tornou-se um motivo 
de alegria para os alunos. 
Agradeço a todos os pais e 
familiares que se dispuseram 

há ceder seu tempo para aju-
dar na confecção dos jogos”, 
ressaltou Patrícia.

Os pais que participaram 
do projeto gostaram muito e 
agradeceram a oportunidade 
de passar uma tarde na es-
cola junto com seus filhos. 
“Eu adorei a tarde de jogos, 
pois tive a oportunidade de 
passar mais tempo com meu 
filho e me diverti muito com 
ele e com os amiguinhos 
dele.  Acho muito importante 
a gente ter essa tarde na es-
cola com os filhos, conhecer 
os seus amigos e saber quais 
brincadeiras eles gostam”, 
disse Priscila.

“Ao participar pude per-
ceber a alegria das crianças 
em ter os pais por perto e in-
teragir ao mesmo tempo com 
os pais e amigos, estimulan-
do assim o espírito de equi-
pe e participação. Foi muito 
construtivo, ver a alegria de-
les não tem preço! Parabéns 
pelo projeto”, acrescentou 
Milena Rodrigues.

Resultado do Ideb atesta aumento 
da qualidade de ensino de Pinda

Alunos da Casa Verde 
visitam exposição na 
cidade de São Paulo

trabalho de gestão escolar, 
área pedagógica, infraestru-
tura das unidades, material 
escolar, transporte para alu-
nos, merenda de qualidade, 
compromisso dos pais e prin-
cipalmente o interesse dos 
alunos”, ressaltou a secretá-
ria de Educação Bárbara Ze-
nita Macedo.

Para o prefeito João Ri-
beiro, os índices alcançados 
por Pindamonhangaba repre-
sentam uma série de ações 
desenvolvidas pela Prefei-
tura. Ele parabeniza os pais 
e equipes escolares que têm 
oferecido base sólida na for-
mação dos munícipes.

Segundo a diretora Pe-
dagógica Márcia Fernandes 
Lima Silva, as reflexões e 
práticas surgidas a partir dos 
estudos relativos ao Ideb, 
colaboram para o aprimo-
ramento do trabalho que se 
faz necessário no âmbito pe-

dagógico. Identificados os 
pontos em que há oportuni-
dades de melhoramento, são 
traçados os planos de ação 
que visam a superação das 
dificuldades e a consolida-
ção das aprendizagens que 
demonstrem os avanços dos 
alunos.

 Ideb
O Ideb foi criado pelo 

Inep em 2007, como parte do 
PDE - Plano de Desenvolvi-
mento da Educação . Ele é 
calculado com base na taxa 
de rendimento escolar (apro-
vação e evasão) e no desem-
penho dos alunos no Saeb 
- Sistema Nacional de Ava-
liação da Educação Básica e 
na Prova Brasil.

Quanto maior for a nota 
da instituição no teste e 
quanto menos repetências e 
desistências ela registrar, me-
lhor será a sua classificação, 
numa escala de zero a dez.

Ensino em Pinda está acima da média nacional

Crianças e adolescentes de Pinda estiveram na Universidade de São Paulo

Arquivo TN
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Escola municipal realiza projeto com jogos

“Os pais na escola 
é motivo de alegria 

para os alunos” 
Patrícia de Souza eliziário lacerda

Professora da Rede Municipal

Projeto “Jogos em Ação” teve participação de professores e pais de alunos

Divulgação
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Obras, está realizando 
diversas melhorias na cidade 
e o Parque da cidade também 
está sendo contemplado. O 
local receberá uma nova por-
taria, na região do anel viário, 
e a obra está em construção.  

Atualmente foi feita a 
fundação, enchimento das 
brocas e o alicerce do local. 
A previsão de término é de-
zembro deste ano. Além da 
portaria, o local continuará a 
receber inúmeras melhorias 
para que a população possa 
usufruir ao máximo.

“A nova portaria será 
feita para garantir o acesso 
ao Parque da Cidade com 
mais segurança, porque no 
local da atual portaria, du-
rante os eventos, o tráfego é 
intenso e com essa obra evi-
tará os congestionamentos e 
até possíveis acidentes. Es-
sas melhorias visam o bem 
estar da população”, ressal-
ta o prefeito João Ribeiro.

O Parque da Cidade 
possui uma área de apro-
ximadamente 480.000 m², 
e fica localizado na aveni-
da Manoel César Ribeiro, 
sem número.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando di-
versas melhorias nas ruas da 
parte central do município. 
Por meio da Secretaria de 
Planejamento, outra melhoria 
será feita na região que liga os 
bairros Andrade e Carangola.

De acordo com o secre-
tário Paulo Amadei, para 
oferecer maior segurança 
aos motoristas e pedestres 
que utilizam a rua Suíça, se-
rão instaladas, como medida 
emergencial, duas lombadas 

e duas faixas elevadas no lo-
cal. “Esta ação, além de aten-
der a uma reivindicação dos 
moradores, irá dar mais segu-
rança à população”, afirmou 
Amadei.

Ele também revela que a 
segunda etapa para a melho-
ria no trânsito da rua Suíça 
é a instalação de semáforos. 
“Em breve teremos dois con-
juntos habitacionais naquela 
região, que logo trarão mais 
movimento e aumentarão o 
fluxo de veículos naquela 

rua, sem contar que há real-
mente uma dificuldade para 
aqueles que saem dos bairros, 
tanto do ‘Carangola’ quanto 
do ‘Andrade’ para ter acesso 
à rua Suíça. Portanto, além 
das lombadas, a médio prazo, 
será feito um grande sistema 
de semáforos”, revelou.

O secretário também afir-
ma que haverá uma terceira 
etapa neste projeto, mas que 
ainda está em fase de estudos 
e planejamento. “A última 
fase deste projeto é de fazer 

algumas alterações na confi-
guração física da rua Suíça e 
a implantação de um sistema 
de rotatórias. Mas esta me-
dida requer um estudo mais 
aprofundado e deve ser efe-
tuada a longo prazo”.

As lombadas e faixas 
elevadas já estão sendo ins-
taladas e as obras devem ser 
finalizadas ainda nesta sema-
na. O secretário pede a com-
preensão da população, pois, 
as obras devem alterar tem-
porariamente o trânsito local.

Região central 
de Moreira 
César recebe 
lixeiras

Portaria do Parque 
da Cidade está em 
construção

Acesso do ‘Andrade’ ao ‘Carangola’ 
recebe melhorias no trânsito

Bruna Pires 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Subpre-
feitura de Moreira César, está 
realizando algumas melhorias 
na região central do distrito.

Segundo o subprefeito Sér-
gio Guimarães, as rotatórias 
da avenida José Augusto Mes-

quita estão recebendo serviços 
de reurbanização. “Estamos 
terminando a urbanização das 
rotatórias da avenida principal 
do centro de Moreira Cesar, re-
plantando palmeiras e fazendo 
a reurbanização da parte infe-
rior do viaduto”, contou.

Ainda de acordo com in-
formações do subprefeito, na 
avenida das Rosas, no Vale 
das Acácias, foi feito um ser-
viço de topografia e nivela-
mento para que a equipe da 
Subprefeitura pudesse iniciar 
a colocação de meio fio, cuja 

extensão é de aproximada-
mente 700 metros. 

Lixeiras
O subprefeito informou 

que a parte central do distri-
to estava recebendo novas 
lixeiras para auxiliar no re-
colhimento do lixo e, conse-

quentemente, na limpeza das 
ruas e calçadas. Porém algu-
mas lixeiras tiveram que ser 
recolocadas, porque foram 
danificadas por vândalos.

“Voltamos a fazer a colo-
cação de algumas lixeiras na 
parte central do distrito por-

que foram danificadas. Pedi-
mos para que a população te-
nha mais cuidado, este é um 
benefício que a administra-
ção municipal está oferecen-
do e, para que todos possam 
usufruir, deve ser preserva-
do”, alertou Sérgio.

Lydia Simões

A Prefeitura de Pindamonhangaba, em par-
ceria com o DER - Departamento de Estradas e 
Rodagem, está fazendo reparos na avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso. Os trabalhos são feitos 
nas proximidades do Distrito Industrial Dutra e ti-
veram início no último dia 16. A conclusão está 
prevista para ocorrer nesta sexta-feira (24).

Na  quarta-feira (22), os profissionais fizeram o 
friso, do outro lado da pista, e entrou em operação 
o ‘Pare e Siga’. Após essa etapa será colocada a 
massa fria e a próxima fase é a execução da manta 
asfáltica.

O engenheiro responsável pelo reparo, Carlos 
Asmar, conta que este trabalho de conservação 
será feito também em outras cidades da região. 
Em Pindamonhangaba o trecho de melhorias pos-
sui aproximadamente 115 metros e para concluí-lo 
foram necessários 10 trabalhadores, entre motoris-
tas, encarregado, operadores de rolo e servente.

O prefeito João Ribeiro destaca que as parce-
rias são sempre importantes e agradece ao DER. 
Ele cita que o trecho de reparo é um local com 
grande circulação e este trabalho de conservação é 
essencial para garantir a segurança de quem trafe-
ga pela região. 

Avenida Nossa 
Senhora do Bom 
Sucesso recebe 
reparos

Celso Correa/AgoravaleCelso Correa/Agoravale

As lixeiras foram instaladas 
e já sofreram ataque de 

vândalos, a subprefeitura já 
repôs as destruídas

As obras da nova portaria estão sendo feitas pela Prefeitura e estão adiantadas

O local receberá lombadas e faixas elevadas serão instaladas, trazendo mais segurança aos pedestres
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Vereador ricardo Piorino

Vereador dr. Marcos aurélio
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Na última semana, o vereador Alexandre Faria esteve acom-
panhando as obras de construção da rotatória entre os bairros 
Cidade Jardim e Lago Azul. O parlamentar ve-rificou que a 
obra está em ritmo acelerado e logo atenderá a necessidade de 
segurança da população.

Outra rotatória que já teve as obras iniciadas é a que está 
localizada em frente à concessionária Ford ATIV. Devido ao 
grande fluxo de veículos no local, a construção era necessária 
e requisitada pela população há anos. “Agradeço ao Executi-
vo, a Secretaria de Obras e o De-partamento de Trânsito pelo 
atendimento de nossas revindicações, que são na verdade, rei-
vindicações da população que nos procuram para solicitarem as 
melhorias que são necessárias nos bairros”, afirmou o vereador.

O vereador Dr. Marcos Au-
rélio Villardi (PR), continuan-
do sua luta para trazer o SAMU 
para Pindamonhan-gaba, apre-
sentou na Sessão da Câmara de 
Vereadores do dia 13 de agosto 
a reiteração do Requerimento 
de nº 13/2012 que solicita ao 
Diretor de Saúde de Taubaté, 
Sr. Pedro Henrique Silveira, 
informações sobre o prazo 
para a implantação do SAMU 
na região.    

Com isto, o Dr. Mar-
cos Aurélio visa melhorar o 
atendimento de emergência 
no município pois, segundo 
ele, o SAMU faz o socorro 
pré hospitalar 
à população 
em casos de 
emergência, 
atendendo ra-
pidamente e 
buscando o 
paciente no 
local em que 
está, evitando 
se-quelas de-
vido ao pronto 
atendimento e 
reduzindo o 
número  de 
ó b i t o s .  “ A 
implantação 
deste serviço será mais uma 
conquista para a população 
e trará melhorias para a área 
de saúde do município e da 
região”, diz o vereador Dr. 
Marcos Aurélio.

Porque SAMU

O SAMU (Serviço de Aten-

O Presidente da Câmara 
de Vereadores de Pindamo-
-nhangaba, vereador Ricardo 
Piorino (PDT), fazendo uso 
de suas atribuições, elaborou 
o requerimento nº 1108/2012, 
oficiado à Sabesp, no qual so-
licitou providências urgentes 
para o prolongamento da rede 
na Rua Particular (“Rua Gregó-
rio”), altura do Km 160/161, na 
Rodovia Caio Gomes Figueire-
do. “A Sabesp é uma empresa 
referência na cidade e com 
certeza não medirá esforços 
para atender a comunidade do 

Preocupado em contribuir cada 
vez mais com a educação na cidade, 
o vereador José Carlos Gomes – Cal 
(PTB) está solicitando ao Governo 
do Estado e à direção da Etec, a 
implantação de dois novos cursos 
profissionalizantes da Etec, na uni-
dade escolar “Dr. Rubens Zamith”.

Cal comenta que existem 3 salas 
vagas na escola onde já funciona 
um braço da Etec sediando dois 
cursos: administração e logística, 
ocupando 7 salas de aula. Como 
medida emergencial, nas 3 salas 
que ainda estão vagas, a 
sugestão do vereador é a 
instalação imediata de dois 
novos cursos,  contabilidade 
e serviços jurídicos, que 
já funcionam na Escola 
Estadual Alzira Franco. 
“Esse é um pedido para uma 
medida imediata para ser 
implantada com urgência, 
já para o próximo semestre. 
A longo prazo, solicitamos à 
Prefeitura que busque uma 
parceria com o Governo do 
Estado para providenciar a 
construção de uma unidade 
da ETEC na área localizada 
entre os bairros Ipê I e Ipê 
II, próximo à escola do Sesi, 
na área da Cooperativa Habitacional 
dos Trabalhadores de Cruzeiro, onde 
há dívida de IPTU que passa de R$ 
6 milhões. Essa é uma área bem 
localizada, no centro do Distrito de 
Moreira César, e de fácil acesso a 
pessoas de todos bairros”, justifica.

O vereador destaca que um dos 
objetivos é atender às necessidades 
das  indústrias e comércios da região, 
principalmente os que estão se insta-
lando recentemente, qualificando a 
mão de obra e contribuindo, princi-
palmente, para o primeiro emprego 
da juventude, pois muitos não têm 
oportunidade de estudar. Cal ainda 
comenta que poderia ser feito um 
levantamento das necessidades das 

Educação

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador Cal solicita 
mais cursos na Etec da 
EE Dr. Rubens Zamith

Vereador cal

SaúdE 

Dr. Marcos Aurélio 
continua sua luta pela 
implantação do SAMU

dimento Móvel de Urgência) 
192, permite um atendimento 
de qualidade para a população 
em situações de urgência e 
emergência no ambiente pré 
hospitalar no período de 24 ho-
ras e 7 dias por semana. A am-
bulância é a vitrine do SAMU, 
é a parte mais visível, a que se 
vê nas ruas. São mais de 1.500 
distribuídas em municípios já 
atendidos pelo programa. De-
pendendo da área, há também 
motos, lanchas e helicópteros. 
Atualmente o SAMU 192 está 
presente em todos os estados 
brasileiros com 159 Centrais 
de Regulação Médica que 

abrangem 1.627 municípios. 
São aproximadamente 112 
milhões de pessoas que 
podem contar com o Ser-
viço de Atendimento Mó-
vel de Urgência. “Quando 
o assunto é saúde, sempre 
temos que agir  com prio-
ridade”,  enfatiza o verea-
dor Dr. Marcos Aurélio.

ação E cidadania

Ricardo Piorino Busca 
melhorias para moradores 
do Bom Sucesso
“Está faltando água E EnErgia para a comunidadE”

local”, afirmou o vereador.
O parlamentar ainda solici-

tou serviços de iluminação no 
referido local, por meio do re-
querimento nº 1106/2012, 
oficiado à Empresa Ban-
deirantes Energia S/A. “A 
comunidade não possui 
s e r v i ç o s  b á s i c o s  c o m o 
água e luz, portanto solici-
to que providências sejam 
tomadas o quanto antes”, 
f inal izou.  Os documen-
tos foram aprovados por 
unanimidade pelo plenário da 
Casa de Leis.

ORDEM DO DIA

28ª Sessão Ordinária do ano de 2012, a 
realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 

Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 
27 de agosto de 2012, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃOI. Projeto de Lei n° 108/2012, do Poder Executivo, que “Institui a 

Semana Municipal da Saúde Bucal e dá outras providências”.

II. Projeto de Lei n° 121/2012, do Vereador Martim Cesar, que “Altera 

a Lei n° 5.249/2011, que Denomina uma via pública do Município, 

no Loteamento Reserva dos Lagos, de LUIZ CARLOS CORREIA”.

III. Projeto de Lei n° 126/2012, do Poder Executivo, que “Altera dis-

positivo da Lei nº 3.958, de 17 de novembro de 2002, que dispõe sobre 

a outorga da concessão de direito real de uso pelo prazo de 10 (dez) 

anos à Associação dos Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba 

– Oratório Dom Bosco – Projeto Jataí, uma área de 13.675,49 m2, no 

Distrito de Moreira César, e dá outras providências”.

 Pindamonhangaba, 22 de agosto de 2012.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição 
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador MartiM cesar

O vereador Martim Cesar 
(DEM), apresentou a Indi-
cação nº 846/2012, em que 
solicita que seja reforçada a 
fiscalização na rua Senador 
Dino Bueno, em área de esta-
cionamento proibido (entre o 
Bar do Beto e o Restaurante 
Pira-cuama). “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 veí-
culos”, 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 es-
quina, dificultando o tráfego 

TrânSiTo

Martim Cesar solicita 
fiscalização nos locais de 
estacionamento proibido

local e colocando em risco 
os transeuntes que por ali se 
deslocam à pé”.

Alteração de sentido
na rua Venezuela
Martim apresentou o Re-

querimento nº 1096/2012, 
na Sessão Ordinária de 06 de 
agosto, solicitando informa-
ções 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 Requeri-
mento um abaixo-assinado fei-
to pelos munícipes solicitando 
tal benfeitoria. “A solicitação 
foi feita em maio e até agora 
não obtivemos resposta quanto 
a esse pedido”, explica Martim.

TrânSiTo 

Alexandre Faria 
acompanha obras de 
melhorias na cidade

indústrias para qualificar os pro-
fissionais justamente nessas áreas.

De acordo com pesquisa reali-
zada pela ONU, o Brasil é o quarto 
país mais desigual da América 
Latina e, dentre os fatores que mais 
contribuem para isso, segundo o es-
tudo, não estão apenas relacionados 
à distribuição de renda, mas também 
ao habitat, o acesso a bens e serviços 
de educação e saúde, oportunidades 
de trabalho, entre outros aspectos 
do bem-estar social. “Para o Brasil 
sair dessa diferença o caminho é a 

educação e a justiça social”, diz Cal.
Além disso, o vereador cita a 

falta de estrutura para atender à 
população que chega junto com a 
construção de casas populares, um 
dos maiores investimentos no Distrito. 
Foram 580 no Liberdade e 112 no Ma-
rieta Azeredo. Dando continuidade 
ao plano, a Prefeitura ainda pretende 
construir mais 240 residencias, divi-
didas entre os loteamentos Primavera, 
Ayako Honda e Marieta Azeredo.  
“A casa dá dignidade à família, mas 
também é preciso oferecer estrutura. O 
Distrito revela essa necessidade. Por 
isso, é importante oferecer estudo 
e ocupação aos jovens”, reforça o 
vereador Cal.
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alguns veículos atravessam a área 
verde para cortar caminho até o 
bairro vizinho, problema este que 
é agravado pois esta rota pode 
servir também como rota de fuga 
após cometer algum delito.

- Indicação n° 920/2012 
- solicitação de capina e limpeza 
da área verde que corresponde as 
ruas Rita C. de Campos, rua Oscar 
P. de Carvalho, rua Professora 
Carmem de Oliveira, no bairro 
Jardim Mariana. 

- R e q u e r i m e n t o  n ° 
1177/2012- solici tando  in -
formações junto a Secretaria 
de Saúde sobre quais são 
as medidas adotadas para 
o  acompanhamen to  pós -
-operatório da Cirurgia Ba-
riátrica, pois os munícipes 
que foram encaminhados 
pelo município para realizar 
este t ipo de cirurgia não 
vem encontrando assistên-
cia psicossocial e a dispo-
-nibilização de medicamentos 
pela rede pública de saúde. 

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.

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

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

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

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

Vereador Toninho da Farmácia

Diretoria De ComuniCação/CVP

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

Vereador

abdala

Salomão
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O Projeto de Lei nº 50/2012, 
que dispõe sobre a instituição do 
Sistema Cicloviário Municipal, 
de autoria do vereador Dr. Isael 
(PV), foi aprovado por unanimi-
dade pelos vereadores durante 
a 27ª Sessão Ordinária. 

Na explanação da Tribuna 
Livre, o vereador Dr. Isael 
ressaltou que a iniciativa incen-
tiva o uso de bicicletas para o 
transporte, visando contribuir 
também para o desenvolvimen-
to da mobilidade sustentável. “O 
Sistema Cicloviário proporcio-
nará muitos benefícios para o 
usuário, entre eles: melhora a 
saúde e a autoestima, propicia li-
berdade, é excelente como meio 
de transporte para pequenas 
compras, estaciona facilmente, 
é de custo acessível, é o mais 
prático meio de locomoção para 
pequenos trajetos e possibilita 
fácil integração ao sistema de 

Durante a Sessão Ordinária 
de segunda-feira, dia 20, a 
vereadora Geni Dias Ramos – 
Dona Geni (PPS) encaminhou 
À Prefeitura um requerimento 
solicitando a continuidade do 
programa já existente no muni-
cípio, que trata do fornecimento 
de fraldas descartáveis aos ido-
sos e pessoas com deficiência 
(PPD), criado através de um 
Projeto de Lei do Executivo. O 
documento foi subscrito pelos 
demais vereadores.

A vereadora considera de 
fundamental importância que 

O vereador Dr. Jair Roma 
(PPS) alerta a população sobre 
o Projeto de Lei n° 126/2009, 
de sua autoria, que instituiu o 
“Dia Municipal de Atenção à 
Saúde do Homem” comemo-
rado, anualmente, no dia 25 de 
agosto em nosso município. O 
objetivo é orientar a população 
masculina da cidade sobre o 
acesso aos atendimentos na 
rede pública, em especial, 
aos e-xames de rotina, para 
de-tecção precoce de enfer-
midades, pois os homens só 
acessam o serviço de saúde 
quando a doença está avança-
da. “De acordo com o Projeto, 
nós esperamos que os homens 
procurem o serviço de saúde 
ao menos uma vez por ano, 
pois muitos agravos poderiam 

Projetos

Dona Geni solicita 
fornecimento de fraldas 
descartáveis à Idosos

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereadora dona Geni

um dos fatores da preservação 
da dignidade dessas pessoas, 
finalidade última do direito 
constitucional à saúde, Dona 
Geni explicou que “cumpre ao 
Poder Público proporcionar às 
pessoas com deficiência e aos 
idosos o acesso aos medica-
mentos e tratamentos de caráter 
essencial, e o requerimento 
foi encaminhado para que o 
projeto tenha continuidade, o 
que beneficia a muitas famílias, 
minimizando as dificuldades na 
busca de tratamento e melhores 
condições de vida”.

Denominação
de Praça
Dona Geni está comemo-

rando a aprovação do Projeto 
de Lei Ordinária nº. 95/2012, 
de sua autoria, que denomina 
uma Praça do município, na 
Vila São Benedito, em Moreira 
César, de “Maria José da Palma 
Rodrigues”.

A praça em questão está 
localizada entre o Ponto de 
ônibus do bairro e uma resi-
dência, na qual reside uma 
família que adotou a área. “O 
nome da Praça foi dado para 
atender a um pedido da família, 
na intenção de homenagear a 
mãe, já falecida. Esta família 
merece tal reconhecimento, já 
que sempre cuidou da praça, fa-
zendo o serviço de arborização 
e jardinagem, mantendo o local 
com bom aspecto e limpo”, disse 
a vereadora Dona Geni.  

sustentabilidade

Projeto do vereador 
Dr. Isael cria Sistema 
Cicloviário Municipal
Vereadores aproVaram projeto por unanimidade

transporte coletivo”, ressaltou 
o parlamentar, afirmando ainda 
que em Pinda, atualmente, as 
ciclovias e ciclofaixas apre-
sentam problemas, como a má 
conservação, extensão mínima, 
e falta de respeito por parte dos 
motoristas, entre outras situa-
ções de descaso.

O Sistema Cicloviário Mu-
nicipal deverá realizar ações 
educativas permanentes, com 
o objetivo de promover padrões 
de comportamento seguros 
e responsáveis dos ciclistas, 
assim como campanhas educa-
-tivas e treinamentos, tendo 
como público-alvo os pedestres, 
ciclistas e os condutores de 
veículos automotores, visando 
divulgar o uso adequado de 
espaços compartilhados, o res-
peito e a convivência entre os 
modais de transporte. 

Vereador dr. iSael (PV) TeVe maiS um ProjeTo de Sua auToria aProVado Por unanimidade

Diretoria De ComuniCação/CVP

Prevenção

Dr. Jair Roma alerta  
sobre “Dia de Atenção 
à Saúde do Homem”

ser evitados caso os homens 
realizassem, com regularida-
de, as medidas de prevenção 
primária,” ressalta o vereador 
Dr Jair Roma.

Faixa de 
Pedestre

Dr. Jair Roma insiste na 
revitalização da sinalização 
da faixa de pedestre na 
Avenida Monsenhor José 
de Azevedo, nas proximida-
des da Praça da Árvore, no 
bairro Crispim. Esta é uma 
reivindicação dos moradores 
da região e dos munícipes 
que, devido ao intenso fluxo 
de veículos no local, ficam 
inseguros em atravessar a 
referida via.
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Vereador dr. jair roma

O vereador Abdala Salo-
-mão (PSDB), em sessão 
ordinária do dia 13 de agosto, 
apresentou vários requerimen-
tos solicitando melhorias para 
os moradores que ficam às 
margens da Estrada do Ata-
násio. Uma das solicitações 
refere-se a construção de uma 
ciclovia que facilitará e dará 
mais segurança aos trabalha-
dores que utilizam bicicleta 
como meio de transporte para 
se deslocarem até o trabalho. 
Outra reivindicação é sobre 
a limpeza dos terrenos que 
estão com o mato muito alto 
deixando o local escuro e pro-

porcionando o aparecimento 
de animais peçonhentos. 

Neste caso, o requeri-
mento foi encaminhado ao 

Há algum tempo atrás, o 
vereador Janio Ardito Lerario 
(PSDB) foi procurado por 
servidores municipais, que lhe 
trouxeram uma informação, na 
qual eles queriam saber porque 
a administração municipal 
“não aceita” o atestado médico 
de “acompanhante”, quando 
se leva uma pessoa idosa ou 
uma criança de pouca idade 
ao médico.

O vereador Janio que 
sempre lutou em defesa do 
funcionalismo público, se 
preocupou com esse assunto 
e se interessou em procurar 
uma solução junto ao Execu-
tivo. Apresentou na Câmara 
o requerimento nº 944/2012 
no qual questiona o Prefeito 
Municipal para informar as 
razões que levam a admi-
nistração municipal a não 
aceitar atestado médico de 
acompanhante.

Disse Janio: “se esse a-
-companhante é por exem-
plo, a mãe, que é servidora 
municipal, levando o 
filho pequeno ao mé-
dico; por que não se 
aceita o a-testado da 
mesma no serviço”, 
indaga Le-rario.

A Prefeitura Mu-
nicipal respondeu 
ao vereador Janio 
que “o abono de 
faltas em virtude de 
atestado de acom-
panhante médico, 
não existe menção 
na Legislação, tam-

O vereador Toninho da Far-
mácia (PDT) encaminhou os 
Requerimentos nº 1157/2012 
e  1159/2012, que solicitam as 
empresas NET e VIVO respec-
tivamente, informações sobre 
o plano de expansão de seus 
serviços no Residencial Vila 
São Paulo. Esta solicitação foi 
feita pois o referido Residencial 
não conta com um serviço de 
internet, prejudicando muito os 
moradores, pois cada vez mais a 
internet se torna uma ferramenta 
imprescindível a todos, fato este 
que vem se intensificando com 
vários planos para aumentar a 
inclusão digital no Brasil. “Venho 
solicitando este benefício aos 
moradores do Residencial São 
Paulo já há algum tempo, e espero 
que possa ser atendido o quanto 
antes. Sabemos como a internet 
hoje ajuda muito os moradores e 
quão essencial ela é atualmente”, 
disse Toninho da Farmácia.

Requerimentos 
e Indicações

- Indicação n° 924/2012 
- solicitação de troca das lumi-
nárias da Academia da Melhor 
Idade (AMI) no Residencial Vila 
São Paulo.

- Indicação n° 923/2012 
- solicitação de colocação de 
entraves de concreto na área 
verde que corresponde as ruas 
Rita C. de Campos, rua Oscar 
P. de Carvalho, rua Professora 
Carmem de Oliveira no bairro 
Jardim Mariana, pois como as 
referidas vias são ruas sem saída, 

Melhorias

Abdala pede ações que 
beneficiem moradores 
da estrada do Atanásio

Departamento de Posturas 
da Prefeitura que irá notificar 
os proprietários dos referidos 
terrenos para providenciarem 
a limpeza e o corte do mato, 
resolvendo o problema e 
tranqui-lizando os moradores 
daquela região. “Apresentei 
também, nesta sessão, um 
pedido à Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, para 
realizar estudos no sentido 
de levar os serviços de en-
trega das correspondências 
aos moradores que ficam 
as margens da Estrada do 
Atanásio. A entrega é feita 
até um trecho da estrada e 

reivindicações

Toninho da Farmácia 
solicita melhorias para 
bairros da cidade

FuncionalisMo
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Vereador janio lerario

Vereador Janio
em defesa dos 
servidores municipais

pouco manifestação quanto 
a o-brigatoriedade em recep-
-cioná-lo ou aceitá-lo”.

Continuando diz a Pre-
feitura: “ informamos que o 
assunto em tela será objeto 
de estudo para possível 
criação de regulamentação 
municipal, considerando as 
situações ausentes na legis-
lação federal”.

Sobre a resposta, o vere-
ador Janio comentou: “por-
tanto, nós observamos que a 
Prefeitura estará estudando 
a possível criação de uma 
regulamentação municipal 
visando solucionar esse 
assunto. Vamos aguardar, 
pois, o primeiro passo em 
favor dos servidores já foi 
dado, que são os estudos 
necessários; aproveito para 
agradecer a boa vontade da 
Prefeitura, pois os servidores 
municipais merecem mais esse 
benefício”, finalizou Lerario.

os moradores pedem que os 
serviços sejam estendidos 
beneficiando outras residên-
cias” explicou o vereador.  

este projeto tenha continuida-
de, devido ao fato de existirem 
muitas pessoas necessitando 
das fraldas e da dificuldade em 
consegui-las gratuitamente ou 
por um preço acessível para a 
maioria da população.

Considerando que o uso de 
fraldas descartáveis é também 
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Altair Fernandes
Os homens passam, as en-

tidades permanecem... mas 
somente as entidades fortes 
permanecem! Em Pindamo-
nhangaba há vários exem-
plos de entidades que per-
manecem. Sobreviveram às 
durezas e dificuldades dos 
momentos mais críticos de 
suas caminhadas através dos 
anos, das décadas... algumas,  
de mais de século. Entre es-
tas, destaquemos pelo menos 
as três mais antigas, que pela 
ordem de longevidade, são: 
Corporação Musical Euterpe 
(1825), Santa Casa de Mi-
sericórdia (1863) e Jornal 
Tribuna do Norte (1882). 
Destas, dando continuidade 
ao tema abordado na edição 
da sexta-feira anterior, regis-
traremos   mais alguma coisa 
referente à Euterpe, banda 
que completou 187 anos no 
dia 22 de agosto.  

Nossos escritos hoje são 
uma homenagem a um dos 
homens que passaram por 
esta entidade secular que 
passa os anos cultuando a 
vida com o exercício de sua 
arte: a música... Relembrare-
mos uma das personalidades 
marcantes que passaram pela 
Euterpe deixando rastros  
profundos de trabalho, cari-
nho e dedicação: o maestro 
Arthur dos Santos

 Graças a pessoas deste 

Euterpe: o maestro Arthur dos Santos

naipe, desta fibra é que as 
entidades permanecem, so-
brevivem. 

 “Arthur da Banda”
Seu Arthur da Banda, as-

sim popularmente conhecido 
e estimado, foi trabalhador 
da Estrada de Ferro Campos 
do Jordão, onde se aposen-
tou, mas as horas vagas ele as 
dedicava à Euterpe. Pelo me-
nos cinco décadas a “briosa”, 
assim denominada pelos mú-
sicos, esteve sob sua regência 
se apresentando em eventos 
festivos, religiosos, políticos 
e sociais em Pindamonhan-
gaba e além deste município.

 Na Rádio Nacional e no 
Palácio do Governo

Das apresentações fora 
da cidade sob a batuta do seu 
Arthur dos Santos, vamos en-
contrar no livro de Francisco 
Piorino Filho, Fatos em Crô-
nicas (Scortecci Editora, São 
Paulo-SP, 1989), na época 
presidente da Euterpe, a his-
tórica apresentação no Rio 
de Janeiro, em 7 de março de 
1964, no programa Lira de 
Xopotó, da Rádio Nacional, 
apresentado pelo radialista 
Paulo Roberto. 

Entre as várias situações 
curiosas e até cômicas cita-
das pelo Francisco Piorino 
sobre essa excursão ao Rio 
de Janeiro, uma delas foi o 
problema no motor do ônibus 
que transportava a corpora-
ção. Conta o escritor que a 
salvação foi um parente do 
Arthur dos Santos, o Bene-
dito, que fora ocupando o lu-
gar do músico Luiz Teodoro, 
impedido de ir por razões es-
peciais. Foi o Benedito que, 
ficando só de cueca (lem-
brando que as cuecas daquele 
tempo assemelhavam-se às 
bermudas atuais), resolveu 
o problema juntamente com 
o motorista. Piorino expli-

ca que os componentes da 
banda não podiam sujar de 
graxa o uniforme novo. Ele, 
assim como o vice-presiden-
te Vicente Salgado estavam 
‘de gravata’, além do fato 
dele estar tomando conta de 
seu filho que, assim como o 
Artuzinho (referindo-se ao 
Arthur Ferreira dos Santos, 
filho do maestro), tinham só 
oito anos. Aí sobrou para o 
Benedito.

Já a apresentação no Pa-
lácio dos Bandeirantes, ainda 
com Piorino na presidência 
da banda e Arthur (foto) na 
regência, ocorreu no dia 6 
de junho de 1972. Os 
músicos da Euterpe 
foram recebidos 
pelo então go-
vernador Lau-
do Natel, pelo 
secretário dos 
Transportes, 
na época o 
Paulo Maluf 
e por outros 
assessores do 
chefe do Exe-
cutivo paulista. 
Matéria publica-
da na edição de 
10/6/1972 da Tri-
buna do Norte re-
gistra um fato inte-
ressante sobre essa 
visita da Euterpe à 
sede do governador 
paulista. Conta que ao dei-
xarem o palácio, os excur-
sionistas, que naquela tarde 
já haviam visitado pontos 
interessantes da cidade de 
São Paulo, como o jardim 
zoológico e o aeroporto, se 
dirigiram à TV Tupi, canal 4 
(emissora que acabaria sendo 
extinta em 1980) para assistir 
ao programa Flávio Especial, 
do inesquecível  Flávio Ca-
valcanti. O apresentador, em 
conversa com Piorino sobre 

a secular corporação musi-
cal de Pindamonhangaba, fez 
convite para que retornassem 
ao programa, mas não apenas 
como visitantes, para fazer 
apresentações. 

(O retorno da banda para 
exibição na telinha da Tupi 
não foi possível, pois no ano 
seguinte  Flávio Cavalcanti 
teve seu programa suspenso 
pela censura militar, ainda 
que ele tenha sido considera-
do amigo e aliado da chama-
da “Revolução de Março”)

Maestro do 
Sesquicentenário  

Em 2025, a Euterpe com-
pletará 200 anos. 

A histórica data 
será comemo-

rada, certa-
mente com 
apresen-
tações da 
banda, só 
não sabe-
mos quem 

serão os 
músicos e o 

maestro pri-
vilegiados com 

a honra e a res-
ponsabilidade de 

pertencer à entidade 
no ano de seu bicente-
nário. Em 1975, na 

comemoração de 
seu sesquicente-

nário, o maestro era o Arthur 
dos Santos, essa honra foi 
dele. 

Segundo o jornal Tri-
buna do Norte (edição de 
16/8/1975), os músicos da 
Euterpe na comemoração 
do Sesquicentenário (o pre-
sidente da corporação era o 
Paulo de Andrade) foram: 
Arthur dos Santos – maestro, 
Waldomiro Bastos (que na-
quele ano já contava com 55 
anos de Euterpe), José Bene-
dito Romão Neto, João Be-

nedito dos Santos Moreira, 
Luiz Teodoro da Silva, Luiz 
Antonio da Silva, Sebastião 
Manoel dos Santos, José Te-
odoro Filho, Vicente Santia-
go, Albino da Silva, Antonio 
Dinis, Benedito Miguel, Ge-
raldo Gonçalves, José Maria 
de Oliveira, Guilherme Ri-
beiro, José Aparecido Ferrei-
ra, Eduardo José dos Santos, 
José Antonio da Conceição, 
Vicente de Oliveira, Ademar 
Alexandre da Silva, João 
Carlos dos Santos e Luiz Se-
reno da Silva.  O presidente 
da Euterpe era o Paulo de 
Andrade.

Euterpinha 
Naquele ano de seu ses-

quicentenário, a corporação 
também mantinha a Euterpi-
nha, uma banda-mirim com-
posta por meninos de 11 a 
13 anos – fanfarra com 22 
instrumentos. Seus compo-
nentes (conforme a relação 
publicada na edição da Tri-
buna acima citada), eram: 
Pedro Luiz Marcondes de 
Mello, Marco Antonio Luz 
Leite, José Fábio Braga San-
tos, João Henrique de Olivei-
ra Hein, Jarbas Antonio Gio-
vanelli, Edson Luiz Salgado 
Junior, Nelson Henrique Bar-
bosa Cabral, José Ricardo 
Nóbrega Guimarães, José 
Mauro Junho de Araújo, An-
dré Eduardo Alves Beraldo, 
Mozart Prado Júnior, Carlos 
Alberto Moreira Fraga, José 
Robson Ferreira Paiva, Mo-
acyr Macruz de Oliveira, Síl-
vio Macruz de Oliveira, José 
Eduardo F. Santos, Paulo de 
Andrade Júnior, Carlos Au-
gusto da Silva e Luiz Fernan-
do Salgado. 

O adeus...
Arthur dos Santos passou 

para o plano espiritual faz 
cinco anos. Morreu no dia 
20 de junho de 2007, aos 95 

Uma apresentação da Euterpe em Campos do Jordão, sob a batuta de Arthur dos Santos

Acervo de Eduardo Salles/1962

anos de idade, na madruga-
da de uma quarta-feira. Foi 
sepultado no mesmo dia, no 
cemitério municipal. 

Sobre seu sepultamento, 
noticiou a Tribuna do Norte 
(edição de 22/6/2007): “Não 
teve choro. Arthur dos Santos 
foi sepultado sob aplausos 
de reconhecimento dos ami-
gos”, deixando a esposa dona 
Nina e os filhos Arthur, Mar-
cos, Maurício, Roseli, Jaí-
ra, Eduardo e Marcelo, “...e 
também duas irmãs: Jaíra e 
Esperança”, acrescenta o Jor-
nal da Cidade, em sua edição 
de 25/8/2009, divulgando 
uma homenagem da Euterpe 
realizada em 2009.   

Nesta homenagem de 
2009, realizada em evento 
comemorativo aos 184 anos 
da Corporação Musical Eu-
terpe, a entidade homenageou 
pessoas ligadas à história da 
banda. Coube ao engenheiro 
Arthur Ferreira dos Santos, 
que também foi um dos ho-
menageados, receber a hon-
raria póstuma em nome de 
seu pai, o maestro Arthur dos 
Santos, que dedicou 50 anos 
de sua vida como regente da 
Euterpe. 

Uma homenagem mais 
recente aconteceu no carna-
val de Pindamonhangaba do 
ano de 2011, seu nome foi 
escolhido para denominar o 
IV Festival de Música Car-
navalesca de Pindamonhan-
gaba – Marchinha.  

 
(Na próxima edição de 

nossa página dedicada a 
Pinda Antiga, divulgaremos 
um poema em homenagem 
ao músico que dedicou 70 
anos à Euterpe: Waldomi-
ro Bastos. O poema, a nós 
enviado por um de nossos 
leitores, é de autoria de sua 
filha Izaura Basto Rodolfo.) 
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MARIA FERNANDA MUNHOZ
Pindamonhangaba, assim 

como boa parte do Brasil, 
está enfrentando um dos pe-
ríodos mais secos dos últi-
mos anos. A umidade relativa 
do ar está baixíssima. Nesta 
semana, a capital paulista re-
gistrou 10% de umidade re-
lativa do ar, segundo dados 
do Inmet - Instituto Nacional 
de Meteorologia, enquanto 
para a OMS - Organização 
Mundial da Saúde, o ideal é 
que o índice fi que acima dos 
60% para o bem-estar do ser 
humano. Em Pindamonhan-
gaba, na última semana, o 
índice de umidade relativa do 
ar fi cou em na casa dos 50%, 
em média, segundo dados do 
Cptec/Inpe.

Com o tempo seco – há 
mais de 20 dias não chove no 
estado de São Paulo – surge 
mais um vilão, que além de 
degradar o meio ambiente, 
infl uencia no aparecimento 
de doenças, principalmente 
as respiratórias: as queima-
das.

É nesta época de chuvas 
esparsas e tempo seco, que 
muitos focos de incêndio 
aparecem, tanto na cidade 
quanto na zona rural. Em vá-
rias regiões de Pinda, assim 
como nas margens das es-
tradas e rodovias próximas à 
cidade, vários focos são veri-
fi cados diariamente, incomo-
dando e atrapalhando a rotina 
dos cidadãos.

Moradores enumeram 
prejuízos

É só falar a respeito do 

Queimadas atrapalham 
dia a dia da população

Fumaça de 
queimadas 
prejudica a 
saúde

As queimadas provocam 
muito mais que desequilíbrio 
ecológico e poluição ambien-
tal. Elas causam mal à saúde 
e são responsáveis por uma 
série de doenças. O tempo 
seco e a poluição atmosféri-
ca desencadeiam e agravam 
principalmente doenças res-
piratórias.

Mais de 70 produtos quí-
micos já foram identifi cados 
na fumaça resultante das 
queimadas, e a maioria deles 
é tóxica ou têm, até mesmo, 
ação cancerígena. Entre os 
efeitos da poluição atmos-
férica provocada pelas quei-
madas está o ardor nos olhos, 
nas narinas e na garganta. 
Crianças e pessoas idosas são 
mais sensíveis a estes efeitos 
e estão mais propensas a ter 
asma, bronquite, rinite, si-
nusite, conjuntivite, algumas 
doenças que são consequên-
cias da exposição à fumaça 
das queimadas.

O que é 
umidade 
relativa 
do ar e 
como ela 
nos afeta?

Ouvimos falar so-
bre umidade diaria-
mente nas notícias 
de meteorologia. A 
umidade é o que pro-
voca aquela sensação 
estranha de ar pesado 
e úmido que sentimos 
em alguns dias de ve-
rão.

A umidade absolu-
ta é a massa de vapor 
d’água dividida pela 
massa de ar seco em 
um volume de ar a 
uma temperatura es-
pecífi ca. Quanto mais 
quente o ar, mais água 
ele comporta. Já a 
umidade relativa é a 
razão entre a umida-
de absoluta atual e a 
maior umidade abso-
luta possível (que de-
pende da temperatura 
atual do ar).

Quando os instru-
mentos indicam umi-
dade relativa de 100%, 
isso quer dizer que o ar 
está totalmente satura-
do com vapor d’água 
e não pode conter 
nem um pouco a mais, 
criando a possibilidade 
de chuva. Mas isso não 
signifi ca que a umida-
de relativa deva ser de 
100% para que chova 
- basta que seja 100% 
onde as nuvens estão 
se formando. Enquan-
to isso, a umidade re-
lativa próxima ao solo 
pode ser muito menor.

Somos muito sensí-
veis à umidade, já que 
a pele precisa do ar 
para se livrar da umi-
dade que nossos cor-
pos produzem. O pro-
cesso de transpiração 
do corpo é uma forma 
de mantê-lo frio e per-
manecer com a tempe-
ratura atual. E se o ar 
tiver umidade relativa 
de 100%, esse suor 
não irá se evaporar no 
ar, o que faz com que 
o clima pareça estar 
muito mais quente do 
que a temperatura in-
dicada nos termôme-
tros e nos noticiários. 
Caso a umidade rela-
tiva esteja baixa, sen-
timos que a tempera-
tura está muito menor 
que a temperatura real 
porque nosso suor eva-
pora facilmente e nos 
resfria.

Em Pindamonhangaba, na última semana, o índice de 

umidade relativa do ar fi cou em na casa dos 50%, em média

assunto que as pessoas, de 
diversos bairros da cidade, 
começam a manifestar sua 
opinião a respeito dos preju-
ízos causados pelas queima-
das.

“Ontem, quando eu che-
guei em casa do serviço, na 
Vila São Paulo, estava tan-
ta fumaça que nem pude 
abrir as janelas”, destacou a 
funcionária pública Suzana 
Dias. “A gente fi ca com dor 
de cabeça, olhos ardendo 
e sabe que essa fumaça faz 
mal. É muito ruim porque a 
fumaça das queimadas faz 
mal pra todo mundo, até para 
quem colocou fogo, imagine 
para as crianças e os idosos”, 
disse.

As donas de casa também 
sentem os malefícios das 
queimadas. “Além de fazer 
mal para a saúde, as quei-

madas soltam aqueles fi a-
pos pretos, que grudam nas 
roupas que a gente coloca 
no varal, entram nos canti-
nhos dentro de casa, e fazem 
a maior sujeira”, pontuou a 
dona de casa Maria C. Vieira, 
do Parque São Domingos.

Algumas pessoas acredi-
tam que a população deve fa-
zer a sua parte. “Agora, que é 
época de vento, é pior ainda. 
Eu acabo pegando a fumaça 
das queimadas do Araretama 
e do Mombaça. Acho que 
isso é uma falta de conscien-
tização da própria população 
que coloca fogo. A Prefeitu-
ra não tem como fi scalizar a 
cidade inteira”, acrescentou 
Sueli Moreira, moradora do 
Campo Belo. “Acho que as 
pessoas deveriam tentar apa-
gar o fogo, jogar um balde de 
água, quando está no come-

ço, para não deixar alastrar, 
porque depois pode causar 
muitas tragédias”.

No Distrito de Moreira 
César a situação é a mesma. 
“Ontem à noite, quando eu 
cheguei da faculdade, lá pe-
las onze horas, o ar estava pe-
sado no meu bairro, de tanta 
queimada. Perto de casa tem 
um campo que foi limpo nes-
ses dias,  acho que as pessoas 
da região pensam que colo-
cando fogo irão colaborar 
para a limpeza, mas isso é 
errado e muito ruim, princi-
palmente para a gente que faz 
tratamento para pneumonia, 
bronquite”, opinou o estu-
dante Bruno Macedo, mora-
dor do loteamento Marieta 
Azeredo.

Queimada é crime
Muitos destes incêndios 

são provocados por moto-
ristas que jogam pontas de 
cigarro pela janela do carro. 
O que parece ser um gesto 
inofensivo, na verdade, nes-
ta época de seca, pode ser o 
estopim de uma grande quei-
mada.

Há, ainda, outras pessoas 
com o antigo e errado pen-
samento que o lixo deve ser 
queimado, assim como restos 
de podas de vegetação. Essa 
prática, aliada ao tempo seco 
e ao vento, pode desencadear 
verdadeiros incêndios.

Já na zona rural, a práti-
ca de queimadas muita vezes 
é realizada por produtores 
rurais mal informados que 
ainda perpetuam o mito de 
que elas são mais produtivas 
que a capina dos pastos que, 
depois de queimados, brotam 
com mais força.

Segundo informações 
do Corpo de Bombeiros, as 
queimadas, além de proibi-
das por lei, ainda trazem vá-
rios malefícios e riscos tanto 
para o meio ambiente quan-
to para a população. O fogo 
expõe o solo à força erosiva 
da chuva, provocando asso-
reamento dos rios que causa 
as inundações. Também, nes-
ta época de seca, o fogo fi ca 
descontrolado e pode causar 
uma grande tragédia, atingin-
do, ainda as linhas de trans-
missão de energia e comuni-
cação.

Às margens das estradas e 
rodovia, a fumaça das quei-
madas impede a visibilidade 
e pode causar terríveis aci-
dentes.

Além da zona rural, áreas à margem de estradas costumam sofrer com acidentes causadores de incêndio durante o período de seca e baixa umidade relativa do ar

Errado: produtores agrícolas não devem substituir a capina pela queimada

Baixa umidade do ar agrava doenças respiratórias

Fumaça afeta os olhos

Há 
mais de 
20 dias 

não chove no
estado de São Paulo

• Nesta semana, 
a capital paulista 
registrou 10% de 
umidade relativa 
do ar
 

• Organização 
Mundial da Saúde, 
o ideal é que o 
índice fi que acima 
dos 60%
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Arquivo pessoal

Felicidade

A Secretaria de Relações de Institucionais parabeniza 
Marcelo Alves por mais uma primavera, completada no dia 
22 de agosto. Que essa data seja festejada por muitos anos. 
Um grande abraço de todos os amigos da Prefeitura.

Aniversariante

Amigos e familiares parabenizam a querida Cidinha (na foto 
com o marido Edinho), que festejou mais um aniversário no dia 
19 de agosto. 

Aniversário

Parabéns para a Neusa, 
que comemorou mais 
um aniversário no dia 23 
de agosto. Ela recebe os 
cumprimentos do marido 
Wagner, da filha Cynthia, 
dos amigos e familiares 
e da galera da saúde 
Ocupacional da Prefeitura.

Bodas de Papel

Parabéns ao casal Carlinho e Fabiana Andrade, que 
comemorou 10 anos de casados no dia 17. A missa em Ação 
de Graças foi celebrada na igreja de São Benedito, com 
presença de amigos e familiares, que desejam muita saúde, 
paz, amor e felicidade. Beijinhos especiais da filhinha Isabella.

Feliz 
aniversário

Parabéns para Sara, 
que completou 2 anos 
no dia 20 de agosto. 
Ela é muito querida 
pela mamãe Erica, vó 
Regina, tia Bruna, tio 
Wagner, tio Sandro, tia 
Mary e tio Gilson, que 
lhe desejam tudo de 
bom.

Parabéns 

Para a aniversariante do dia 
15 de agosto, a Bruna Lopes. 
Muita felicidade, alegria e 
saúde, lhe desejam sua família 
e amigos.

Duplo 
parabéns!

Para as 
aniversariantes da 
semana, Michelle 

Amador, dia 22 de 
agosto, e dia 21 

para Raquel Dias. 
Tudo de ótimo 

é o que deseja 
seus amigos e 

familiares.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba realizará nesta terça-feira 
(28), doações de mudas nativas e 
frutíferas. Serão distribuídas 30 
senhas, a partir das 8 horas, no 
Departamento de Meio ambien-
te, localizado na avenida Manoel 

César, sem número, próximo ao 
Parque da Cidade.

As mudas serão entregues para 
moradores da área rural e pes-
soas que residem em chácaras 
na área urbana. Cada munícipe 
receberá até 14 mudas, 12 nati-

vas e duas de fruta nativa.
O objetivo deste trabalho é fa-

zer com que as pessoas preservem 
o meio ambiente e contribuam com 
a qualidade do ar que todos respira-
mos.  A distribuição será realizada 
até as 10h30.

Convocação - 16ª Reunião 
Ordinária 2012 CMDCA
Ficam as senhoras conselheiras e 
os senhores conselheiros titulares e 
suplentes do CMDCA - Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, convocados a compare-
cerem, na data e local abaixo, para a 
realização da “16ª Reunião Ordinária” 
do ano em curso, cuja pauta vem a 
seguir:

Pauta:
Informes
Leitura e aprovação de atas
Edital FUMCAD 2012
Incorporação de projetos/programas 
às polí         ticas públicas
Semana do Adolescente

Dia:  28/8/2012 (terça-feira)
Horário:  17h (dezessete horas) – 
tolerância de 15 minutos
Duração: Até 2 horas.
Local: CRAS - Centro
Rua Euclides Figueiredo, 132 – Centro

 
Maura Salgado Valentini
Presidente em exercício

No ultimo dia 22 de agosto, o 
projeto Hortalimento, através do 
Fundo Social de Solidariedade de 
Pindamonhangaba, encerrou a 4ª 
edição do curso de “Horta Orgânica 
Doméstica”.

Durante o curso, os alunos 
aprenderam noções práticas so-
bre a escolha das espécies a serem 
plantadas, o tamanho e a proteção, 
o preparo dos canteiros, plantio ou 
transplante, colheita e os cuidados 
essenciais, bem como os tratos cul-
turais, adubação e o controle de 
pragas e doenças.

O curso, que já chegou na 4ª edi-
ção, tem sido procurado por municí-
pios interessados na implantação do 
projeto, bem como, pela comunidade 
em geral, disposta a realizar uma hor-
ta caseira, possibilitando tanto a ali-
mentação saudável quanto colaborar 
com a diminuição de gastos.

A horta caseira possibilita maior 
contato com a natureza durante 
todo o processo de produção. Com 

Projeto Hortalimento encerra mais uma edição
pouco espaço é possível produzir 
hortaliças em variedade e quanti-
dade sufi ciente para toda família, e 
também vender o excedente, além 
da satisfação de consumir vegetais 
produzidos pelas próprias mãos.

De acordo com o monitor do 
projeto, Vanderson Firmino da 
Silva (Carioca), os alunos con-
cluíram o curso com satisfação 
e aguardam para dar continui-
dade através de novos cursos 
a serem desenvolvidos no projeto 
Hortalimento.

Prefeitura realiza doação de mudas

Alunos participantes do curso de “Horta Orgânica Doméstica”
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Crítica 
Literária Felipe Brandão é jornalista formado pela Universidade de Taubaté, 

blogueiro e leitor compulsivo.

FELIPE BRANDÃO

Estava relutando para ler “A culpa 
é das estrelas” por vários motivos. O 
primeiro, é que me pareceu uma histó-
ria carregada de uma emoção forçada. 
Segundo, pois me pareceu mais um 
Nicholas Sparks juvenil, não que haja 
algum problema com quem curta este 
tipo de livro. Mas não gosto. E con-
fesso que me enganei. 

Hazel é uma paciente terminal de 
23 anos. Mesmo que por um milagre 
da medicina, seu tumor tenha dimi-
nuído, ela ainda vive debilitada e em 
função do câncer. Certo dia, no gru-
po de apoio da igreja, ela conhece um 
garoto que pode mudar sua vida para 
sempre, August.

Mesmo passando por uma situação 
complicada, Hazel não perde o gosto 
pela vida e teme que seja lembrada 
apenas por sua doença, como alguém 
que “lutou bravamente contra o cân-
cer” ou “alguém que lutou pela vida” 
e outros sinônimos de quem tem uma 
doença terminal.

Com August, ela começa a des-
cobrir sentimentos e sensações que 
o tempo apagou. Hazel é apaixonada 
por um livro chamado “Uma aflição 

imperial”, que já leu mais de 30 ve-
zes. E juntos resolvem buscar um fi-
nal para obra, já que o autor deixou 
sem fim.

Entre idas e vindas, Hazel sente 
que é uma bomba relógio prestes a 
explodir e tem medo que ao partir 
August sofra intensamente. “Tudo 
é frágil e efêmero, caro leitor, mas 
com este balanço seu filho conhece-

rá os altos e baixos da vida devagar 
e com segurança, e também poderá 
aprender a lição mais crucial de to-
das: não importa quão forte seja o 
impulso, não importa o quão alto se 
chegue, não será possível dar uma 
volta completa”.

“A culpa é das estrelas” é um li-
vro sensível, delicado e repleto de 
momentos engraçados e tristes, assim 
como nossa vida. John Green é um 
dos autores norte-americanos mais 
queridos pelo público jovem e igual-
mente festejado pela crítica. Famoso 
nas mídias sociais, ele tem mais de 
um milhão de seguidores no twitter e 
atualiza sempre seu canal no youtube 
com vídeos interessantes. Ganhou o 
Printz Medal, o Printz Honor e atual-
mente mora com a esposa e o filho em 
Indiana, em Indianápolis.

“Um misto de melancolia, doçura, 
filosofia e diversão. Green nos mos-
tra um amor verdadeiro... muito mais 
romântico que qualquer pôr do sol à 
beira da praia”. O livro é uma boa pe-
dida para jovens e adultos que querem 
aprender nas pequenas coisas o valor 
intenso da vida.

As comemorações da Se-
mana do Folclore de Pinda-
monhangaba terminam neste 
domingo (26), com a apresen-
tação da Escola de Congo São 
Benedito do Erê, de Tremem-
bé. O evento será às 15 horas, 
no Bosque da Princesa. Nesta 
sexta-feira (24) também haverá 
teatro na biblioteca do bairro 
Araretama, às 14 horas.

A Escola de Congo apre-
sentará o espetáculo “O Sopro 
do Espírito Santo”, uma ópera 
popular que mistura música 
clássica com Moçambique. O 
grupo é liderado pelo mestre 
de congo Quintino Bento.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do De-
partamento de Cultura, rea-
lizou uma programação para 
todos os públicos, com apre-
sentação de teatro nas biblio-
tecas municipais e no bos-
que, sessões de cinema nos 
bairros com a “Caravana do 
Cinema Brasileiro” e  apre-
sentações culturais com gru-
pos de congo e moçambique.

A diretora do Departa-
mento de Cultura de Pinda-
monhangaba, Nilza Mayer, 
conta que durante o evento 
nas escolas municipais, as 
crianças se deixaram levar 
pela imaginação até o Bos-
que da Princesa, rio Paraíba 
para conhecer, por exemplo, 
os causos da Ovelha Albi-
na, da Canoa Misteriosa, do 
Canto da Velha do Rio Paraí-
ba e tantos outros.

O grupo, formado por Ana 

O espetáculo Mistérios do Rio, do Grupo Mala 
e Baú, percorrerá novamente as escolas da região. 
Desta vez as instituições que receberão o grupo 
serão os centros educacionais do Sesi, através do 
Edital Viagem Teatral / Arte-educação.

A peça circulará por Caçapava (dias 27 e 28), 
Tremembé (dia 29), Pindamonhangaba (dia 30) e 
Lorena (dia 31). As apresentações são exclusivas 
para os alunos e educadores das instituições.

Em maio deste ano, o grupo já esteve na re-
gião percorrendo escolas municipais de Pinda-
monhangaba através do Programa de Ação Cul-
tural do Estado de São Paulo.

Na peça, três pescadores, em um barco, con-
tam histórias inspiradas no folclore brasileiro. 
A proposta do espetáculo é valorizar o folclore 
e a cultura popular nacional, ao mesmo tempo 
em que dialoga com conflitos presentes no coti-
diano das crianças, tais como a discriminação, o 
bullying e a superação de deficiências. Para isso 
mescla personagens e ambientes extraídos de len-
das brasileiras, com temáticas sociais contempo-
râneas.

O elenco do espetáculo conta com a atriz e 
dramaturga Adriana Napoli, o ator Marcelo Pru-
dente e o músico Jorge Lampa.

Grupo Mala e Baú 
está de volta ao 
Vale do Paraíba

Beatriz Andrade de Silva, Mô-
nica Alvarenga e Sérgio Cor-
rea Guimarães Neto, fez ampla 
pesquisa na literatura existente 
e ainda se baseou nas histórias 
contadas por suas avós e bisa-
vós, como é o caso de Mônica, 
que organizou as histórias e di-
rigiu o espetáculo.

As exibições de cinema 
nos bairros também agra-
daram ao público. Tanto as 
crianças, como os pais se 
divertiram com personagens 
como  Quinzinho, seu fi-
lho Neco, a esposa Zulmira, 
Neco e o burro Policarpo do 
filme “Tapete Vermelho” e 
de “Pequenas Histórias”, que 
compilam vários causos do 
folclore brasileiro.

“Esperamos fechar a Se-
mana do Folclore, no domin-
go, com um grande público 

DEPARTAMENTO DE CULTURA
Rua Dr. Campos Salles, 530 – São Benedito CEP 12422-020 

 Pindamonhangaba/SP -Tel.: 3642-1080 3643-2690 
E-mail: cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br

ENTRADA FRANCA
TEATRO: CAUSOS E LENDAS DA TERRA

Dia  24 de agosto, às14 horas - Biblioteca Púb. Escola Est. 
Profº José Aylton Falcão -  Rua Luiz  Flávio Monteiro,  s/nº -  
Bº Araretama

Dia 26 de agosto, às 15 horas – Bosque da Princesa
Espetáculo -  “O SOPRO DO ESPIRITO SANTO” .

 UMA ÓPERA POPULAR, da ESCOLA DE CONGO DE 
SÃO  BENEDITO  DO  ERÊ  - Tremembé  - Espetáculo cria-
do em meio a Mata Atlântica, na zona rural de São Luiz do Pa-
raitinga,  ao lado do fogão de lenha, dos pássaros, dos bichos, 
dos mitos. Composições que  retratam o universo cultural das 
congadas em especial da região do Vale do Paraíba.  Tudo is-
to integrado a tradição européia das orquestras e Camerata.

para prestigiar a apresenta-
ção da Escola de Congo do 
Erê”, disse a diretora de Cul-
tura, Nilza Mayer.

O espetáculo foi criado 
em meio à Mata Atlântica, 
na zona rural de São Luiz do 
Paraitinga, ao lado do fogão 
de lenha, dos pássaros, dos 
bichos, dos mitos. Composi-
ções que retratam o universo 
cultural das congadas, em 
especial da região do Vale do 
Paraíba.  Tudo isto integrado 
à tradição europeia das or-
questras e camerata.

Apresentações culturais, teatro e sessão de cinema, são algumas das atrações da Semana do Folclore

Na peça, três pescadores, em um barco, contam história inspiradas no folclores brasileiro



de interrupção da respiração 
que pode ocorrer aumento da 
frequência cardíaca, inclusive 
com arritmias e hipertensão 
arterial, predispondo o indi-
víduo a problemas sérios car-
diovasculares como os infar-
tes e derrames.

 
Tribuna: O doutor já falou 

várias vezes sobre a apnéia. O 
que é apnéia do sono e quais 
os riscos que ela oferece?

Scapuccin: Apnéia do 
sono é uma parada momen-
tânea da respiração duran-

te o sono. É muito comum 
quem dorme ao lado de al-
guém que ronca muito, rela-
tar que essa pessoa para de 
respirar com frequência e 
acorda num sobressalto. Esse 
“susto” é a resposta do siste-
ma nervoso central diante da 
baixa oxigenação do cérebro 
que, dessa forma, defende 
o organismo. Não é só o cé-
rebro que se ressente com a 
falta de oxigenação, mas o 
corpo inteiro se ressente e en-
velhece mais depressa. A mé-
dio prazo, porém, as implica-
ções cardíacas representam a 
maior preocupação, já que o 
coração é um grande consu-
midor de oxigênio e, se a ofer-
ta diminui, ele sofre. Muitos 

apneicos morrem de arritmia, 
infarto ou derrame cerebral. 
Além disso, certas doenças 
que só se manifestariam na 
velhice como o mal de Parkin-
son, por exemplo, aparecem 
precocemente nos apneicos.    

   
                       
Tribuna: E como é feito 

o diagnóstico da apnéia do 
sono?

Scapuccin: Realiza-se o 
diagnóstico através do históri-
co do paciente e pela polisso-
nografi a, um exame totalmente 

computadorizado e que é rea-
lizado em clínicas do sono es-
pecializadas. É feito durante a 
noite, com o paciente dormindo 
confortavelmente e de forma 
natural, mas com vários senso-
res pelo corpo, que registram os 
vários parâmetros do sono e as 
ocorrências de apnéia.

Tribuna: Há tratamento 
ou cura para a apnéia? 

Scapuccin: O tratamen-
to da apnéia é um assunto 
polêmico. O diagnóstico é 
multidisciplinar e demanda a 
intervenção de vários profi s-
sionais, como otorrinos, neu-
rologistas e cirurgiões de ca-
beça e pescoço, entre outros. 
Às vezes, é preciso remover 
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Tribuna: Qual a relação 
da sua especialidade médica 
com os distúrbios do sono e 
como surgiu seu interesse 
por essa área específi ca?

Scapuccin: O ronco e a 
apnéia são os distúrbios do 
sono que mais trazem danos 
aos pacientes e, como as es-
truturas envolvidas em seu 
aparecimento pertencem à 
área de atuação do otorrino-
laringologista, esse é o mé-
dico mais frequentemente 
procurado para o tratamen-
to. Ronco e apnéia resultam 
normalmente da combinação 
do estreitamento da via aérea 
superior e relaxamento da 
musculatura da faringe, oro-
faringe e língua, causando o 
fechamento da região durante 
o sono. Nos casos em que o 
tratamento é cirúrgico, o otor-
rinolaringologista é o profi s-
sional indicado para tal. 

À medida que a Medici-
na do Sono foi evoluindo e 
sendo divulgada pela mídia, 
aumentou a procura desse 
especialista para a resolução 
desses distúrbios. Eu pas-
sei a me interessar cada vez 
mais pelo problema e com 
isso a frequentar o Instituto 
do Sono de São Paulo, maior 
centro de Medicina do Sono 
da América Latina, onde re-
cebi toda formação.

Tribuna: Quais são os dis-
túrbios de sono mais comuns, 
relatados pelos pacientes?

Scapuccin: A queixa 
mais frequente dos portado-
res de distúrbios do sono é a 
insônia. A segunda, que na 
verdade é a que mais leva a 
procurar ajuda médica, refe-
re-se aos distúrbios respira-
tórios, especialmente o ron-
co, o qual, frequentemente, 
vem associado a apnéia.

Dr. José Roberto Scapuccin

Sono e saúde
Você dorme bem? É daqueles que basta encostar a cabeça no travesseiro para pegar no sono, ou briga com ele antes de dormir? 
Embora insônia seja a queixa mais frequente dos portadores de distúrbios do sono, são os grandes roncadores e apneicos que 

podem desenvolver alguns problemas de saúde que requerem atenção e tratamento especializado. Quem esclarece várias dúvidas 
sobre o tema nesta entrevista é o Dr. José Roberto Scapuccin. Médico, otorrinolaringologista, com graduação e pós-graduação pela 

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e formação em Medicina do Sono no Instituto do Sono de São Paulo, 
o Dr. Scapuccin atua em Pinda em hospitais e clínicas e é o diretor do Instituto do Sono do Vale, que trata de doenças e distúrbios 

relacionados ao sono.

AIANDRA ALVES MARIANO

Tribuna: Há uma crença 
de que os homens roncam 
mais que as mulheres. Isso 
é verdade? Há um gênero, 
tipo físico ou posição na 
cama que torna o indivíduo 
mais propenso ao ronco?

Scapuccin: O que acon-
tece é que os músculos da 
faringe de todos os seres 
humanos relaxam durante o 
sono. O pescoço mais grosso 
dos homens e a falta da pro-
teção hormonal sobre o tô-
nus muscular que ocorre nas 
mulheres após a menopausa 
acentuam essa fl acidez. Por 
isso, antes dos 40 anos os ho-
mens roncam mais. Depois 
da menopausa, essa vanta-
gem feminina quase desa-
parece e o problema passa a 
atingir os dois sexos quase na 
mesma proporção. Fora isso, 
pessoas obesas são as que 
mais são afetadas pelo ronco 
e apnéias. Dormir de costas 
também faz piorar esses sin-
tomas e dormir de lado leva a 
melhora dos sintomas. 

Tribuna: Alguns fato-
res, como o cansaço ou ter 
bebido em excesso, podem 
provocar o ronco ocasional. 
Quando o ronco passa a ser 
um problema?

Scapuccin: O álcool tem 
a propriedade de relaxar os 
músculos da faringe assim 
como a maioria dos calman-
tes e o próprio cansaço ex-
cessivo. Relaxar a muscula-
tura de forma excessiva pelo 
abuso do álcool acaba por 
agravar as apnéias durante o 
sono, pois a faringe já relaxa 
naturalmente à noite. Se isso 
é ocasional, não há sérios 
problemas. O ronco cons-
tante é que chama a atenção 
para a grande vilã, que é a ap-
néia. É durante esse período 

amídalas e adenóides ou fa-
zer cirurgia para harmonizar 
a face. Atualmente, o melhor 
tratamento para a apnéia é o 
CPAP nasal, um equipamen-
to que produz uma pressão 
constante do ar para atra-
vessar as vias respiratórias 
impedindo assim que a ap-
néia ocorra. O CPAP possui 
uma máscara de silicone que, 
através de um tubo fl exível, 
se comunica ao aparelho e 
funciona como uma espécie 
de bengala para o paciente 
e que, felizmente, tem bara-
teado bem. A qualidade me-
lhorou, diminuiu de tamanho 
e as máscaras fi caram mais 
silenciosas. Muitos pacien-
tes vão abandonando o CPAP 
paulatinamente, quando tratam 
a doença que deu origem à ap-
néia. O importante é que seu 
uso afasta o risco de problemas 
cardiovasculares, melhora o 
ronco e a pressão arterial. Nos 
roncadores sem apnéia exis-
tem os aparelhos intra-orais 
colocados à noite para dormir.

Tribuna: Há pessoas que 
precisam de mais de oito 
horas de sono para acor-
darem descansadas e bem 
dispostas. Outras afi rmam 
que com poucas horas de 
sono conseguem se sentir 
bem no dia seguinte. Há um 
padrão para o sono ou isso 
pode variar de pessoa para 
pessoa?

Scapuccin: Embora essa 
necessidade seja uma carac-
terística individual, a média 
da população adulta necessita 
de 7 a 8 horas de sono diárias. 
Na infância é especialmente 
importante que seja respeita-
do um período de 9 a 11 horas 
de sono, uma vez que, quando 
elas não dormem o sufi ciente, 
fi cam irritadiças, além de te-

rem comprometimento de seu 
crescimento - devido à dimi-
nuição do hormônio do cresci-
mento, já que ele é produzido 
durante o sono, do aprendiza-
do e da concentração.

Tribuna: Para encerrar, 
quais as dicas que o doutor 
pode dar para que as pes-
soas tenham um sono mais 
tranqüilo?

Scapuccin: Há dicas de 
ouro, que podem garantir um 
sono tranquilo. Vamos lá: Faça 
exercícios físicos, pois essas 
atividades fazem com que o 
seu corpo fi que mais cansado e 
relaxado, evite fazer caminha-
da depois do jantar e antes de 
dormir; à noite, evite agitação e 
estresse, prefi ra tarefas que des-
contraiam a sua mente e relaxe 
o seu corpo; tenha uma rotina, 
isso facilita o ciclo do seu sono, 
deixando-o mais saudável; após 
o almoço não durma mais 
do que 15 minutos; bebidas 
quentes antes de dormir po-
dem elevar a temperatura 
do corpo e difi cultar o sono; 
para não fi car com estômago 
vazio antes de dormir tome 
um iogurte ou coma uma fru-
ta, também não exagere; as-
socie a cama ao sono, então 
evite fi car deitando na cama 
que dorme para ver televisão, 
ler livros, entre outros, pois 
quando chegar a hora certa 
vai bater aquele sono natu-
ralmente; deixe o ambiente 
escuro antes de dormir, luzes 
podem atrapalhar o seu sono, 
invista em uma cortina; se 
mesmo depois dessas dicas 
não conseguir dormir, então 
levante da cama e vá ouvir 
uma música relaxante ou 
aprecie a paisagem se tiver. 
Evite ligar o computador ou 
TV, pois esses passatempos 
podem prejudicar o seu sono.

O CPAP é um equipamento 
que produz uma pressão 
constante do ar para 
atravessar as vias 
respiratórias, impedindo 
que a apnéia ocorra

Polissonografi a é o método diagnóstico para 
distúrbios do sono
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AIANDRA ALVES MARIANO

Sucesso na Rede

Divulgação

Divulgação

31 Minutos - 13h20 - 15h30

A Beira do Caminho - 14h50 - 17h10

A Era Do Gelo 4 - 12h30 - 19h30 - 21h50

Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge - 
17h50 - 21h20

Billi Pig - 13h30 - 22h 

E Aí, Comeu? - 12h40 - 15h - 17h30 - 19h50 - 
22h10

O Ditador  - 13h50 - 16h10 - 18h30 - 20h50

O Vingador do Futuro  - 13h40 - 16h20 - 19h  - 
21h40

Outback - Uma Galera Animal 3D 
15h50 - 18h  - 20h  

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

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

O que rola no cinema
Cinemark 
São José 
dos Campos

(24 a 30/8)

Divulgação

Em seu fi m de semana 
de estreia no Brasil, a fi c-
ção científi ca “O Vingador 
do Futuro” liderou as bi-
lheterias do país, colocan-
do “Batman: O Cavaleiro 
das Trevas Ressurge” na 
segunda posição. 

Remake do fi lme estre-
lado por Arnold Schwar-
zenegger em 1990, a nova 
versão do longa, desta vez 
com Colin Farrell no papel 
principal, já arrecadou R$ 
4,1 milhões nos cinemas do 
Brasil e foi visto por cerca 
de 356 mil espectadores.

Inspirado no famoso 
conto “We Can Remember 
It For You Wholesale”, de 
Philip K. Dick, O Vingador 
do Futuro é um thriller de 
ação sobre a realidade e a 
memória. Nele, a empresa 
Rekall pode transformar os 
sonhos em memórias reais. 
Para um trabalhador cha-
mado Douglas Quaid (Co-
lin Farrell), mesmo tendo 
uma mulher bonita (Kate 
Beckinsale) a quem ele 
ama, uma “viagem men-

tal” soa como as férias dos 
seus sonhos. Sem dinheiro 
e sem tempo, as memórias 
reais de uma vida como 
um superespião parece ser 
um escape perfeito da sua 
vida frustrada, e pode ser 
exatamente aquilo que ele 
precisa.

Porém, quando o proce-
dimento dá terrivelmente 
errado, Quaid se torna um 
homem procurado. Fugin-
do da polícia, controlada 
pelo chanceler Cohaagen 
(Bryan Cranston), não há 
ninguém em quem Quaid 
possa confi ar, exceto pos-
sivelmente uma guerreira 
rebelde (Jessica Biel) que 
trabalha para o líder de um 
movimento clandestino 
de resistência (Bill Ni-
ghy). A linha que separa 
a fantasia e a realidade se 
torna indistinta e o des-
tino do seu mundo pare-
ce incerto à medida que 
Quaid começa a descobrir 
a sua verdadeira identida-
de, o seu verdadeiro amor 
e o seu verdadeiro destino. 

“O Vingador do Futuro” 

Em entrevista ao jornal 
USA Today sobre os 50 anos 
do Homem-Aranha - come-
morados “ofi cialmente” pela 
Marvel com o lançamento 
de Amazing Spider-Man 692 
esta semana - o escritor Dan 
Slott voltou a falar da edição 
marco 700, que sai no fi m do 
ano lá fora.  “Eu escrevo qua-
drinhos faz 20 anos. Nunca 
fi z algo que mudou tanto um 
personagem em toda a minha 
carreira. Estou totalmente 
preparado, assim que a 700 
sair, para buscar um esconde-
rijo”, disse o roteirista.

Nas próximas edições da 
série, segundo os previews 
da Marvel, o personagem 
vai ter que lidar com uma 
espécie de parceiro mirim 
- vítima de um experimento 
em laboratório que dá errado 
por culpa do próprio Peter 

Quadrinhos

Homem-Aranha terá nova 
mudança radical em dezembro

Parker, envolver-se numa guerra entre duen-
des e sua identidade secreta será revelada ao 
moribundo Doutor Octopus.

A revista Amazing Spider-Man #700 sai 
em dezembro nos EUA.

O clipe I Was Here, faixa do 
recente álbum de Beyoncé, lança-
do no último domingo (19), teve 
a participação da produtora mul-
timídia SuperUber, com sedes no 
Rio de Janeiro, São Paulo e Nova 
York. O vídeo foi gravado duran-
te uma performance da cantora na 
sede da ONU em memória das víti-
mas do bombardeio que aconteceu 
em 2003, em Bagdá, o mesmo que 
matou o diplomata brasileiro Sérgio 
Vieira de Mello.

A data agora marca as come-
morações do Dia Mundial da Ação 
Humanitária, do qual Beyonce foi 
nomeada como embaixadora. 

A produtora SuperUber foi res-
ponsável pelo processo criativo 
do projeto, com integração entre 
animações e tecnologia, além da 
concepção de toda a estrutura 
que tomou conta da ONU. A ex-
pectativa dos criadores é que o 
vídeo atinja mais de 1 bilhão de 
acessos — o número já está em 
mais de 500 mil.

Toda a renda arrecadada com o 
vídeo será destinada a projetos da 
ONU que ajudam pessoas ao redor 
do mundo que se encontram em 
situação de pobreza, guerra civil e 
outras condições de extrema difi -
culdade.

Música

Beyonce lança clipe 
concebido por produtora 
com sede no Brasil

Um vídeo que mostra um 
cachorrinho rezando antes da 
refeição fez sucesso na internet 
nesta semana e já atingiu a mar-
ca de mais de três mil visuali-
zações.

No vídeo de 29 segundos, 
postado no último domingo 
(19), o cão parece passar mais 
tempo “agradecendo” do que 
comendo. “Honey, o que faze-
mos antes de comer? Nós re-
zamos. Obrigado pela comida 
que estou recebendo e agra-
deço por ter comida enquanto 
outros cães não têm tanto o 
que comer. Amém”, diz a dona 
do bichinho.

Cachorrinho rezando

O skype ganhou, na terça-
-feira (21), uma nova atualização 
para dispositivos iOS que prome-
te facilitar a vida dos seus usu-
ários. A atualização gratuita do 
aplicativo de conversas por meio 
de vídeo skype para sistemas 
iOS, do iPhone e do iPad, agora 
permite que os usuários compar-
tilhem fotos por meio do progra-
ma nestes dispositivos.

De acordo com a empresa, os 
usuários poderão enviar gratuitamen-
te as fotos sem se preocupar com o 
tamanho do arquivo como acontece 
no e-mail e nas mensagens MMS.

A nova versão do skype tam-

bém economiza a energia da 
bateria quando o aplicativo é 
executado em segundo plano. A 
empresa também explica que o 
programa abre mais rapidamen-
te para os usuários.

O skype para iPhone e iPad 
está disponível na loja virtual 
iTunes App Store e é gratuito. O 
novo skype para iPhone é com-
patível com o iPhone 3G/3GS e 
iPhone 4/4S, iPod de 2ª e 3ª gera-
ções, ou qualquer versão do iPad, 
inclusive a primeira versão sem 
câmera frontal. Neste caso, o usu-
ário pode conversar apenas por 
meio de voz.

Usuários poderão compartilhar 
fotos no skype para iPhone e iPad

tira “Batman” do topo 
da bilheteria



SERVIÇOS
Fazemos Limpeza em 
caixas d’água. Tel 8213-
3965
Precisa-se para início 
imediato, consultoras de 
vendas, para recarga de 
celular. Os interessados 
em contato pelo email: 
llindaflor1@gmail.com
Procura-se, emprego 
como acompanhante 
de idoso no período 
noturno.Tel 9205-5501

DIVERSOS
Ar condicionado Sprin-
ger 12500, controle. Tel 
9600-3200
Balcão e paneleiro Ita-
tiaia, novo, R$500, Tel 
3643-1152  /  9167-7277 
Banheira hidromassa-
gem, balcões exposito-
res; estufa para salgados; 
balança eletrônica, mor-
sa com bancada; rodas, 
pneus seminovos; várias 
bicicletas; cama; panela 
de pressão, maq.  de sol-
da; televisor, andador, ce-
lular; fogão; arquivo; jogo 
de sofá. Tel. 8213-3965.
Bicicleta Poty, média, 
pink, 21 marchas, cetinha, 
R$130. Tel 3645-6305
Cabo de aço, 80 m,  
1/2 polegada; 12 blo-
cos de vidro, 20 x 20, 
novos. Tel 9115-9942
Caiaque de fibra, remo 
de alumínio, colete sal-
va vidas. Tel 3643-1250 
ou 9124-5064
Cama elástica (Jump), 
seminova, R$ 150. Tel 
9140-8044
Cama de solteiro, por-
ta de madeira 80 cm, 
pia de cozinha grande. 
Tel 8213-5392
Cama de solteiro, ma-
deira maciça, R$ 100; 
Colchão de mola, R$ 50 
e mesa p/ computador, 
R$ 80. Tel 3642-4094
Cama de solteiro, óti-
mo estado de conserva-
ção; vitraux de alumínio 
anodizado c/ vidro, 60 x 
60, novo. Tel 9115-9942
Cama de solteiro, tubu-
lar, R$ 70. Tel 8839-7211
Carrinho berço Love, 
azul e cinza, seminovo, 
R$ 150. Tel 9757-6730 

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

ALINHADOR DE 
PNEUS

CABELEIREIRO
CABELEIREIRO 

ESCOVISTA
CARPINTEIRO
CORTADOR // 

ACABADOR DE 
MARMORE

COSTUREIRA 
(máquina reta, 

overloque e 
galoneira)

COZINHEIRO DE 
RESTAURANTE
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
MOTOBOY C/ 

FIRMA PROPRIA
MOTORISTA 

DE CAMINHÃO 
MUNK//

GUINDALTO
OPERADOR DE

ONITORAMENTO
PINTOR 

DE AUTOS 
(CARRETA)

TÉCNICO EM SEG. 
NO TRABALHO

VENDEDOR 
INTERNO

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

Classi�cadosT   NVENDER - ALUGAR - COMPRAR - TROCAR  - EMPREGOS

Climatizador, Consul, 
novo, R$ 399 vendo 
por R$ 250. Tel 3522-
9582 ou 9114-3566
Conjunto de máquinas 
e ferramentas para re-
tíficas, broqueadora de 
cilindro, mandriladora de 
carcaças do motor VW, 
com bolacha completa e 
cavalete. Tel 3642-2524 
ou 8179-6967
Computador, Proces-
sador AMD Phenom 
X4, placa mãe Asus, 2 
Gb memória, HD 500 
Gb. Tel 9104-4537
Doa-se uma gata de 
raça com 4 meses. Tel 
3527-0320
Data-show, aluga-se  e te-
lão p/ festas e eventos. Tel 
3522-5171 / 9753-5171.
Exaustor Continental  
“Massimo”, seminovo. 
Tel 3643-1250
Fogão, novo, inox, 4 bo-
cas, electolux, Tel 8839-
7211 
Geladeira Consul, semi-
nova, R$ 300. Tel 3643-
1152 ou 9167-7277
Guarda-roupa  mog-
no,  solteiro ; rack, R$ 
250. Tel 3522-4589
Guarda-roupas, R$ 300. 
Tel 8814-6514
Jaqueta de Couro, pre-
to, feminino,  tamanho 
M, R$ 50. Tel 3642-3740
Jogo de sofá 2 e 3 lu-
gares, seminovo, R$ 
250. Tel 3523-3521 ou 
9114-3560
Máquina de costura, 
Singer, portatil, costura 
reta. Tel 3648-6390
Máquina de datilogra-
fia, Olivetti. Tel 3637-
3591 ou 9760-9908
Máquina de lavar rou-
pas, Eletrolux 7 kl, R$ 
400 e lavadora enxuta, 
R$100. Tel 9139-2671.
Mesa de som Oneal, 
com 8 canais, semino-
va; video cassete Hi-Fi 
MTS Stereo 4 cabeça 
Sharp. Tel 3642-2427
Moto elétrica infantil. 
Tel 9115-8884
Parabólica, seminova, 
completa, receptor digi-
tal, R$ 150. Tel 3522-34-
38 ou 9124-4483 

Pia de cozinha,  usa-
da, cuba de inox, 2 me-
tros. Tel 3643-1250 
Playstation 2 Sony, 
novo, 2 controles, car-
tão memória e na ga-
rantia. Tel 3645-3119 
ou 9168-7195
Porta de aço de 3 x 
3m, bom estado de 
conservação, R$ 600. 
Tel 9115-9942
Refrigerador, Consul, 
degelo seco,  branco, 
R$ 400; pia + gabinete, 
R$150; mesa + 4 luga-
res, R$120; impressora 
fiscal térmica, Daruma 
FS700 c/ serrilha preta, 
R$ 1.100. Tel 8877-4220 
ou 9110-6706
Smartphone HTC, câ-
mera 5 Mg, novo, an-
drad 2.2. Tel 3645-7567
Suporte para teto de 
carro p/ bicicleta; su-
porte de engate para 
Uno; Tel 9115-9942
Tablet importado. Tel 
3643-1250
Teclado Mod PSR 510, 
Yamaha, efeito Ecohotro-
nic Staner. Tel 3642-2427
Topia, desempenadei-
ra, furadeira de banca-
da, lixadeira de banca-
da. 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 mino-
vo, R$250. Tel 9114-
3566 ou 3522-3521

COMPRA-SE 
Serra circular, cortador 
de grama, Serra már-
more, vasilhames em 
geral. Tel 8213-3965

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

VEÍCULOS
VENDEM-SE

Brasília 79, R$ 3 mil. 
Tel. 3642-2481
Celta 2003, preto, abai-
xo da tabela. Tel 9104-
8554
Corsa Sedan 2008,  
Classic  Life , R$ 1.000 
abaixo da tabela, único 
dono. Tel: 3648-8238
Corsa Sedan GL 1.6, 
97/97, verde, comple-
to, R$ 12.100,00 . Tel 
3643-1612
Corsa Sedan, 2000, 
vidro e trava elétrica, 
precisa fazer o motor, 
R$ 8 mil. Tel 3637-
5918 ou 9120-1790
Corsa Wind 1. 0,  2000/ 
2001, branco, 4 portas. 
Tel 3643-2714
D20, 92, com carroce-
ria de madeira, tabela. 
Tel 3522-7900
Eco Sport XLS 2006, 
completa, único dono, 
R$1.000 abaixo da ta-
bela. Tel 3648-8238 ou 
9163-1205
Escort Hobby 1.0, 94, 
prata. Tel 9110-1180
Fiesta 97, vermelho, 
Tel 8202-0035
Fiorino 1.6, 1990, pi-
ckup, preta, R$ 6,5 mil. 
9134-4771 ou 8191-6725
Fiorino 2001, pneus 
novos. Tel 8207-6468 
ou 9627-0567
Fox 2008, 4 portas, 
cinza, vidro, trava ele-
trica, R$ 24 mil. Tel 
3641-1172
Fusca 79, 1300, R$ 
3.000.  Tel 3643-4173 
ou 8119-4264
GOL CLI 1.6, 1995/1995, 
bom estado de conser-
ção, doc em dia. Tel.  
8807-9597
Gol 1000i plus, Ano 
1995, Branco, comple-
to, rodas liga leve.  Acei-
to troca por carro mais 
novo. Tel 9148-9926
Gol 90, álcool, branco. 
Tel 3643-1745
Gol 96, trava elétri-
ca, alerme e som. Tel 
3642-1165
Gol CL/MI 1.8, mod. 
97,  Branco, rodas de 

liga leve, limpador tra-
seiro,  R$ 11.300. Tel 
9171-8055
Kombi 96, preço a com-
binar. 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 3648-
8395 ou 9790-7954
Monza SL/E, comple-
to, 91, vinho, c/ kit gás. 
Tel 9136-1500
Palio Fire 2007, bran-
co, R$ 18.000. Tel 
3648-3000 / 9191-6767
Pálio Weekend Tre-
eking 2010, cinza, 
completissima. Tel 9782-
1158 / 9191-3300
Parati, 1.8 CL, ano 95, 
R$ 8.300 mil + R$ 3 mil 
de doc. Tel 3648-8395 
ou 9795-7954
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 8111-
3328
Peugeot 307, Feline 
2003, abaixo da tabela. 
Tel 9781-0235
Renault Clio 2003/ 
2004, prata, 4 portas, 2 
airbag, por R$ 13.900.  
Tel 3642-8311
Renault Clio Hatch, 
4ª geração,  vid. trava 
elét., fim, cd-mp3, cale-
fação, abaixo da tabe-
la ou troco por veículo 
chevrolet (maior valor). 
Tel 9771-1544
Siena 2005, vidros elé-
tricos, dir hidr, alarme,  
tabela. Tel 9179-0817
Siena ELX 1.0, 16V, 
2001, trav vidr elétr., 
dir hidr, R$ 13.800. Tel 
9137-3792
Trator ford 74, 65 CV, 
diesel, com carreta 
basculante, R$ 15 mil. 
Tel 3642-2268
Uno Mille 1.0, 2000, 
todo original, prata. Tel 
9173-0682 / 9709-1715
Uno Mille, ano 95/4 
portas, vinho, R$ 5 mil. 
Tel 9212-2263 

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

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

IMÓVEIS 
VENDEM-SE

CASAS
Alto do Tabaú, 2 dorm,  
close, e dem, dep, gar, 
quint, rua Gal Júlio Sal-
gado, 790. Tel 3642-2951 
Araretama, 2 dor m, e 
dem. dep. Financio. Tel 
3642-8084
Avenida  Abel C. Gui-
marães, apart. 2 dorm, 
sala 2 ambientes, banh 
social. Tel 9775-8200
Bela Vista, 2 dorm, e 
dem. dep, 300m², R$ 
128 mil. Tel 9707-1591
Beta, a/t 250m² com 
duas casas, 2dorm, 
e dem dep, R$ 80 mil 
cada. Tel 8126-7087
Boa Vista, sobrado, 
a/c 209m², 4 dorm, na 
rua José Alves Paloma, 
67. Tel 8112-4379 ou 
3642-4379
Bosque, 2 casas inde-
pendentes, R$ 130 mil,  
Tel (13) 9115-8107
Campo  Belo, aparta-
mentos, novo, 2 dorm, 

Pq. São Domingos, 
sobrado, 3 dorm e 
dem dep, 4 banh, ár/
ser, quartinho no fundo 
e gar, rua Cap Vitório 
Basso, R$ 250.000. Tel 
3522-4589
Próximo ao Pão de  
Açúcar, Ed. Juliana, 
apartamento (72 m²) 
2 quartos, sala, coz, 
ban, uma vaga, c/ mó-
veis plan Italinea, R$ 
135.000, condomínio R$ 
75,00. Tel 9184-7669  
Real Ville, ou aluga-se, 
3 dorm.,2 suites, com 
hidromassagem,pla-
-car solar, banheiro 
social, lavabo, sala de 
estar, sala de TV, co-
zinha, despensa, área 
de lazer, 2 sacadas, 
var, qun, canil, gar co-
berta para 2 carros. Tel 
3642-3740
Santana, 2 quartos e 
demais dependências, 
R$ 80 mil. Tel 9114-0847
Taubaté, sobrado, 2 
suítes + 2 dorm. e dem 
dep., A/T 290m² e A/C 
208m². Aceita imovel 
como parte do pagn-
to. Tel 8146-4313 ou 
8116-7386
Ubatuba,  Apartamento, 
próximo praia do Cruzei-
ro, 4 dorm.,2 salas e dem 
dep, todo mobiliado, R$ 
400 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, total-
mente independentes, 
inclusive água e luz.  
Cel. 9154-0918
Vila São João,  suite, 
quarto, banheiro social, 
coz, sala, R$150 mil.  
Tel 9114-0847

ALUGAM-SE 
Centro, aluga-se 4 
salas comerciais; 2 
pontos  comerciais 230 
metros quadrados. Tel. 
9746-6193  
Rua João Gama, cen-
tro, apartamento com 
68m². Tel 8186-0868
Ubatuba, 1 dorm, a 
30m da Praia Maran-
duba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada,  
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/Cara-
guatatuba. Tel 3648-
8395 ou 9790-7954

COMERCIAL
Kitnete, nova, gar. Tel 
9600-3200
kitnetes, 2 dorms, 1 
vaga na garagem. Tel 
9746-6193
Loja de roupas, arti-
gos de couros e aces-
sórios. Tel 3527-1203 
ou 9229-9787
Padaria e confeitaria, 
ótima localização, com 
moradia. Tel 9141-1700 
Ponto comercial, no 
centro, passo parcela-
do e aceito carro. Tel 
9196-7993 / 8838-8225
Ponto comercial, Bon-
sucesso,  R$ 60 mil. 
Tel. 9771-2414
Pousada em Ubatuba, 
com 5 kitnets, mobilia-
da, área central. R$ 420 
mil, aceita carro do ano 
2011. Tel 3643-4242
Quartos para moças, 
individual, com banhei-
ro 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 profissio-
nais. Tel 9104-8071 ou 
8207-5158
Salas comerciais,  Bos-
que.  Tel 9765-9995
Salas comerciais, ban 
e sacada, na Vila São 
Benedito. Tel 8112-
5697 ou 9220-1831

CHÁCARA  
VENDEM-SE

Goiabal, 2.200m², de 

esquina. R$ 52 mil. Tel 
3642-3027.
Goiabal, 1.100m², com 
alambrado, R$ 43 mil. 
Aceito troca.Tel 3648-
8395 / 9790-7954
Lagoinha, Santa Rita, 
6 alqueires, formado 
por branquearia, R$ 
120 mil. Tel 9724-4154 
ou 9719-9362
Lagoinha, sítio c/ ca-
sas, 7 alqueires, 7 km 
da cidade R$190.000 
Tel 3645-5896
Roseira, Pedro Leme 
3.250m², toda murada, 
R$170 mil. Tel 3643-
4242
Shangri-lá, 2 .100m² . 
Tel 3643-1745

TERRENOS
Bom Sucesso, ótima 
localização. Tel 9734-
2869
Cunha, 12.000m² c/ 
mata, R$ 36 mil. Tratar 
na rua Aracajú, 100 - 
Terra dos Ipês.
Ipê II, com escritura. 
Tel 3637-1494  / 9173-
0682
Mombaça, 250m², 
toda murado, R$ 110 
mil. Tel 3642-9454 / 
9175-6913 
Mombaça, meio lote, 
murado c/ 2 cômodos, 
R$ 70 mil. Tel 9117-
1439
Morumbi, 9m X 5.000, 
em frente a KTL. Tel 
3643-3138
Shangrí-lá, 700m². R$ 
25mil, aceita caminho-
nete ou pik-up como 
parte de pagamento. 
8119-4264 ou 3643-
4173
Ubatuba, 1440m², 
Praia Ubatumirim, óti-
mo para camping, R$ 
68 mil. Tel 
3643-4242
Yassuda,  250m² todo 
murado. Tel 9111-3609         

sendo 1 suite, dem dep, 
gar, R$ 170 mil. Tel 
3642-3740
Campo Alegre, 2 dorm., 
e dem. dep., gar cober-
ta ou troco por terreno, 
aceito financ. Tel 3643-
1770  /  9123-4503
Campo Belo, 2 dorm, 
1 suite, edícula, R$ 
250 mil Tel 8839-7465 / 
8803-4573
Centro, kitnete, mobi-
liada, R$ 650. Tel  3522-
5227 ou 8881-5240
Centro, apartamento de 
cobertura,Edifício Monte 
Verde, largo do Quartel,  
2 suites + 1 dorm, aque-
cimento solar e moveis 
planejados, 2 vagas gar. 
Tel 7850-8810
Centro, 86m², aparta-
mento, entrega mar-
ço/13, entrada + dívida 
com a construtora. Tel 
8829-8547 ou 3341-2404
Centro, apartamento, 
2 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro gar. R$ 
160 mil. Tel 9746-6193
Cidade Jardim, edícula, 
terreno de 250 m², R$ 75 
mil. Tel 9181-0245
Cidade Nova, com sa-
lão 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, Acei-
ta financiamento. Tel 
3643-1770 / 9123-4503
Jardim Aurora, sobra-
do 3 dorm. (1 suite), sala 
2 amb, coz americana, 
ampla área exterma. Tel 
3642-1124 / 9772-5171
Jardim Imperial, apar-
tamento, 2 dorm. e de-
mais  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,  sobra-
do, 93m², novo, 2 dorm,  e 
dem dep, 2 banh, gar, R$ 
135.000. Tel 3648-5776 / 
9127-5485
Lessa, 2 dorm (suite) e 
dem. dep. edícula de-
socupada, a/t 675m², 
R$ 290 mil. Tel 9167-
7277 ou 3643-1152
Maricá, 2 dorm, dem. 
dep, R$ 140 mil. Tel 
9156-4167
Mombaça, 3 cômodos, 
R$ 78 mil. Tel 9774-4108
Mombaça, apartamen-
to, 2 dorm e dem dep, 
R$150 mil. Tel 3643-
1783 / 9119-1656
Mombaça, seminova,2 
dorm e dem. dep, R$ 
130 mil. Tel 3643-1783 
/ 9119-1656
Moreira César, CDHU 
Ipê II, 1 dorm, dem 
dep, gar, R$ 38.000. 
Tel 9110-1180
Moreira César, CDHU 
Ipê II, 3 dorm, dem 
dep, gar, quitada. Tel 
9173-0682
Moreira César, próximo 
à praça São João, so-
brado, 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, pon-
to comercial. aceita-se 
troca. Tel 3527-9498
Parque das Palmei-
ras, 3 dorm, sendo 1 
suite, dem dep, jardim 
de inverno, coz ame-
ricana, gar  2 carros, 
quintal e cerca elétri-
ca, A/T 200 m² -  A/C 
100m². Tel 9107-4318

Tribuna do Norte16 Pindamonhangaba, sexta-feira, 24 de agosto de 2012

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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Tribuna do Norte

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que: Comercial BP de Produtos Alimentícios
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 03/12 ST
Em: 24/02/2012
Processo nº: 7264/2012
Atividade: Comércio de gêneros alimentícios
Razão Social: Comércio BP de Produtos Alimentícios
CNPJ: 0960951310001-79
Endereço: Av. José Monteiro Romão, n°427- Mantiqueira
Município:.Pindamonhangaba
Representado por: Lilian Aparecida Pereira
CPF – 30240142845
Auto de Infração  nº 2055
Defesa: Indeferida

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912/ 36452606

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que: Soares Oliveira Pinda Ltda
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 05/12
Em: 07/03/2012
Processo nº 5341/2012
Atividade: Padaria e Confeitaria
Razão Social: Soares Oliveira Pinda Ltda
CNPJ: 71637565/0001-22
Endereço: Rua Agenor Ferreira, n°66- Sta. Cecíla
Município:.Pindamonhangaba
Representado por: Lidiane Vanessa M. S. Oliveira
CPF – 29495913888
Auto de Infração  nº 2057
Defesa: Não apresentou defesa

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912/ 36452606

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que: Gerdau S/A
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 013/12
Em:  12/03/2012
Processo nº 5795/2012
Atividade: Laminador de aço
Razão Social: Gerdau S/A
CNPJ: 33611500017780
Endereço: Rod. Luiz Dumont Villares, s/n – Moreira César
Município:.Pindamonhangaba
Representado por: Mirella Dolif
CPF – 311219318-04
Auto de Infração  nº 2058
Defesa: Indeferida

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912/ 36452606

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que: T&T Comercial e Industrial de Alimentos Ltda EPP
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 07/12
Em: 26/03/2012
Processo nº 9860/2012
Atividade: Indústria de Alimentos
Razão Social: T&T Comercial e Industrial de Alimentos Ltda EPP
CNPJ: 42777740001-00
Endereço: Estrada do Atanásio, n°1120 – Jardim Regina
Município:.Pindamonhangaba
Representado por: Norma Lilian C. Reganin
CPF – 12955712850
Auto de Infração  nº 2059
Defesa: Não apresentou defesa

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912/ 36452606

SILVA & SANTANA REMOLDAGEM LTDA. torna público que recebeu da CETESB 
a Licença de Instalação N° 3002392 e requereu a Licença de Operação para Pneus 
(recondicionamento, recauchutagem, etc.), serviço,  à AV NICANOR RAMOS NO-
GUEIRA, 11, MOMBAÇA, PINDAMONHANGABA/SP

LICENÇA DA CETESB

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que: T&T Comercial e Industrial de Alimentos Ltda EPP
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 08/12
Em: 28/05/2012
Processo nº 9860/2012
Atividade: Indústria de Alimentos
Razão Social: T&T Comercial e Industrial de Alimentos Ltda EPP
CNPJ: 42777740001-00
Endereço: Estrada do Atanásio, n°1120 – Jardim Regina
Município:.Pindamonhangaba
Representado por: Norma Lilian C. Reganin
CPF – 12955712850
Auto de Imposição de Penalidade  nº 1990
Recurso: Não apresentou recurso

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912/ 36452606

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912/ 36452606

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que: Gerdau S/A
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 14/12
Em: 28/05/2012
Processo nº 5795/2012
Atividade: Laminador de aço
Razão Social: Gerdau S/A
CNPJ: 33611500017780
Endereço: Rod. Luiz Dumont Villares, s/n – Moreira César
Município:.Pindamonhangaba
Representado por: Mirella Dolif
CPF – 311219318-04
Auto de Imposição de penalidade  nº 1991
Recurso: Não Apresentou Recurso

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912/ 36452606

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Faz saber que: Aço Fer Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 012/12
Em: 05/06/2012
Processo nº 13693/2012
Atividade: Comercio e Varejo de Ferragens e Ferramentas
Razão Social: Aço Fer Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda
CNPJ: 03240029/0001-39
Endereço: Av. Albuquerque Lins, n°590 – Centro
Município:.Pindamonhangaba
Representado por:  Luiz Carlos Bastos
CPF – 112426088-93
Auto de Imposição de Penalidade nº 1988
Recurso: Não Apresentou Recurso

Edital de Convocação

O Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias químicas e Farmacêuticas de 
Pindamonhangaba e região, convoca a todas os trabalhadores que tem e tiveram 
vinculo empregatício no período de 2006 á 2009, com a empresa DUBUIT PAINT 
TINTAS E VERNZES LTDA, a Comparecer na sede do sindicato situado na Rua dos 
Bentos, nº 481 – São Benedito – Pindamonhangaba- SP, munido da CTPS (Carteira 
de trabalho e previdência social) no dia 29/08/2012 ás 14h30 para Aprovação ou não 
da proposta da empresa que propôs acordo para os  Processos coletivos de trabalho 
nº 141000-51-2009-5.15.0059 e 184300-63-2009.5.15.0059. 
Para obter maiores informações ligar no telefone (12) 3648-57657 em horário ad-
ministrativo.
Sem mais
Atenciosamente

Sebastião de Melo Neto
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA INTERNA Nº 9.172, DE 17 DE AGOSTO DE 2012. 
João Antônio Salgado Ribeiro, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições legais e nos termos da Portaria Interna nº 9.079, de 27 de janeiro 
de 2012, RESOLVE CESSAR, a pedido, a Suspensão do Contrato de Trabalho da 
servidora municipal Sra. Joselaine Cristina Ribeiro, a partir de 20 de agosto de 2012.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 17 de agosto de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 213/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. PAULO ROBERTO CAN-
DIDO, responsável pelo imóvel situado a Rua Joel Teixeira de Souza – Mombaça, 
inscrito no município sob a sigla 0411.10.17.015.00, Lote 870, Quadra 27 para que 
efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publi-
cação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 
1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação em Exercício

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 214/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. BERTOLDO VELASCO 
LARIOS, responsável pelo imóvel situado a Rua Orondina Salther Rodrigues – Jar-
dim Regina, inscrito no município sob a sigla 0315.15.10.020.00, Quadra 17, Lote 11, 
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação em Exercício

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 215/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. RUBENS SANTOS SAL-
LES, responsável pelo imóvel situado a Rua Orondina Salther Rodrigues – Jardim 
Regina, inscrito no município sob a sigla 0315.15.10.022.00, Quadra 17, Lote 09, 
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação em Exercício.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 212/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sra. CRISTILIANE MARTE 
GREGÓRIO, responsável pelo imóvel situado a Rua Kaema – Marica, inscrito no 
município sob a sigla 0312.08.01.010.00 Lote 27, Quadra N, para que efetue a lim-
peza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação em Exercício

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: 383/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0722/12 DATA PROTOCOLO: 26/06/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000029-1-7 DATA DE VALIDADE: 27/06/2013
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica
Equipamento tipo: RAIOS X ODONTOLOGICO INTRA-ORAL, n° série: 11193, marca e modelo: 
SIEMENS/RADIOESFERA, corrente e tensão: 50kVp  10mA.
RAZÃO SOCIAL:   GILSON SERRA NOGUEIRA
CNPJ/CPF:   018.481.438-34
ENDEREÇO: Praça Monsenhor Marcondes N°: 34
COMPLEMENTO: Conj. 41 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-470 UF: SP
RESP. LEGAL: Gilson Serra Nogueira CPF: 018.481.438-34
RESP. TÉCNICO: Gilson Serra Nogueira CPF: 018.481.438-34
CBO: Cirurgião Dentista, em geral. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 0365 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  27/06/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __27_de _junho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 384/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 1326/11 DATA PROTOCOLO: 21/11/2011
Nº CEVS: 353800601-864-000088-1-8  DATA DE VALIDADE: 27/06/2013
CNAE:   8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante – ex-
ceto tomografia.
Equipamento tipo: RAIOS X MÉDICO DE 100MA A 500MA, n° de série: 50508030, marca e mo-
delo: GE XR 6000, corrente e tensão: 50kVp  110mA. RAZÃO SOCIAL:   WK RADIOLOGIA LTDA 
CNPJ/CPF:   65.057.333/0002-83  ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira N°: 605
COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro  MUNICÍPIO: Pindamonhangaba   CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: Dirk Helge Kalitzki CPF: 026.100.148-56
RESP. TÉCNICO: Dirk Helge Kalitzki CPF: 026.100.148-56
CBO: Médico Radiologista. CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 74.540 UF: SP
RESP. TÉCNICO SUBSTITUTO: Wilson Hiroyuki Watanabe CPF: 093.858.228-37
CBO: Médico Radiologista. CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 66.135 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  27/06/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __27_de _junho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 385/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0584/12 DATA PROTOCOLO: 24/05/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000523-1-0 DATA DE VALIDADE: 13/06/2013
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica.  Equipamento tipo: RAIOS X ODONTOLOGICO 
INTRA-ORAL, n° de série: 000994, marca e modelo: DABIATLANTESPECTRO70, corrente e 
tensão: 70kVp  8mA.
RAZÃO SOCIAL:   MIGUEL DURAND NETO
CNPJ/CPF:   741.074.888-53
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: Cirurgião dentista, em geral. 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 refe-
rentes 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: 373/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0424/12 DATA PROTOCOLO: 13/04/2012
Nº CEVS: 353800601-561-000493-1-0 DATA DE VALIDADE: 
CNAE:   5611-2/01 Restaurantes e similares.
RAZÃO SOCIAL:   SORAYA VILMA FERREIRA SANTOS & CIA LTDA ME
CNPJ/CPF:   12.628.494/0001-32
ENDEREÇO: Rua Dr. Rubião Junior N°:55
COMPLEMENTO: LOJA 05 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-450 UF: SP
RESP. LEGAL: Cicera Salustiana dos Santos CPF: 286.431.398-74

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  20/06/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __20_de _junho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 374/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0711/12 DATA PROTOCOLO: 26/06/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000617-1-9 DATA DE VALIDADE: 26/06/2013
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:   JOSÉ GERALDO MOREIRA PENINA
CNPJ/CPF:   302.370.468-65
ENDEREÇO: Rua Doutor Rubião Junior N°: 192
COMPLEMENTO: SALA 66 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-450 UF: SP
RESP. LEGAL: José Geraldo Moreira Penina  CPF:  302.370.468-65
RESP. TÉCNICO: José Geraldo Moreira Penina  CPF:  302.370.468-65
CBO: Cirurgião Dentista, em geral. CONS. PROF.: CRO  N º INSCR.: 93050  UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  26/06/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __26_de _junho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 375/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0679/12 DATA PROTOCOLO: 18/06/2012
Nº CEVS: 353800601-865-000130-1-3 DATA DE VALIDADE: 26/06/2013
CNAE:   8650-0/03 Atividade de psicologia e psicanálise.
RAZÃO SOCIAL:   GENY MENDES DA SILVA
CNPJ/CPF:   041.249.348-90
ENDEREÇO: Rua Capitão Vitório Basso N°: 851
COMPLEMENTO: SALA 2 BAIRRO: Pq São Domingos
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-010 UF: SP
RESP. LEGAL: Geny Mendes da Silva CPF: 041.249.348-90
RESP. TÉCNICO: Geny Mendes da Silva CPF: 041.249.348-90
CBO: Psicólogo, em geral. CONS. PROF.: CRP N º INSCR.: 06/41618 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  26/06/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __26_de _junho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 376/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0393/12 DATA PROTOCOLO: 05/03/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000428-1-1 DATA DE VALIDADE: 19/06/2013
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica.
RAZÃO SOCIAL:   MIURY PATRICIA VASCONCELOS
CNPJ/CPF:   312.036.898-96
ENDEREÇO: Rua Dr. Frederico Machado N°: 184
COMPLEMENTO:  BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-040 UF: SP
RESP. LEGAL: Miury Patrícia Vasconcelos CPF: 312.036.898-96
RESP. TÉCNICO: Miury Patrícia Vasconcelos CPF: 312.036.898-96
CBO: Cirurgião dentista, em geral. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 87992 UF: SP
RESP. TÉCNICO: Telma Helena do Couto Chipoletti CPF: 063.004.518-60
CBO: Cirurgião dentista, em geral. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 27.419 UF: SP
RESP. TÉCNICO: Ana Carolina Chipoletti dos Santos CPF: 367.548.848-94
CBO: Cirurgião dentista, em geral. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.:  03387  UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  19/06/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __19_de _junho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 377/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0393/12 DATA PROTOCOLO: 05/03/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000429-1-9 DATA DE VALIDADE: 19/06/2013
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica.
Equipamento tipo: RAIOS X ODONTOLOGICO INTRA-ORAL, n° de série: K00198, marca e 
modelo: DABIA ATLANTE SPECTRO, corrente e tensão: 70kVp  8mA.
RAZÃO SOCIAL:   MIURY PATRICIA VASCONCELOS
CNPJ/CPF:   312.036.898-96
ENDEREÇO: Rua Dr. Frederico Machado N°: 184
COMPLEMENTO:  BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-040  UF: SP
RESP. LEGAL: Miury Patrícia Vasconcelos CPF: 312.036.898-96
RESP. TÉCNICO: Miury Patrícia Vasconcelos CPF: 312.036.898-96
CBO: Cirurgião dentista, em geral. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 87992 UF: SP
RESP. TÉCNICO: Telma Helena do Couto Chipoletti CPF: 063.004.518-60
CBO: Cirurgião dentista, em geral. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 27.419 UF: SP
RESP. TÉCNICO: Ana Carolina Chipoletti dos Santos CPF: 367.548.848-94
CBO: Cirurgião dentista, em geral. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 103387 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  19/06/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __19_de _junho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 378/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0323/12. DATA PROTOCOLO: 21/03/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000168-1-0 DATA DE VALIDADE: 26/06/2013
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:   ROSAMARIA PEREIRA BICUDO LIBRELON CNPJ/CPF:   101.341.068-81
ENDEREÇO: Rua Oswaldo Cruz N°: 107
COMPLEMENTO:  BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-210 UF: SP
RESP. LEGAL: Rosamaria Pereira Bicudo Librelon CPF: 101.341.068-81
RESP. TÉCNICO: Rosamaria Pereira Bicudo Librelon CPF: 101.341.068-81
CBO: Cirurgião Dentista, em geral. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 41749 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  26/06/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __26_de _junho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 379/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0323/12. DATA PROTOCOLO: 21/03/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000169-1-8 DATA DE VALIDADE: 26/06/2013
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica
Equipamento tipo: RAIOS X ODONTOLOGICO INTRA-ORAL, n° série: 39161, marca e modelo: 
PROCION ION X 10, corrente e tensão: 65kVp   10mA.
RAZÃO SOCIAL:   ROSAMARIA PEREIRA BICUDO LIBRELON
CNPJ/CPF:   101.341.068-81
ENDEREÇO: Rua Oswaldo Cruz N°: 107
COMPLEMENTO:  BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-210 UF: SP
RESP. LEGAL: Rosamaria Pereira Bicudo Librelon CPF:m101.341.068-81
RESP. TÉCNICO: Rosamaria Pereira Bicudo Librelon CPF: 101.341.068-81
CBO: Cirurgião Dentista, em geral. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 41749 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  26/06/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __26_de _junho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 380/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0723/12 DATA PROTOCOLO: 26/06/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000294-1-6 DATA DE VALIDADE: 27/06/2013
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:   BRUNO GUIMARÃES PAIM CNPJ/CPF:  218.327.288-03
ENDEREÇO: Rua Dr. Gustavo de Godoy  N°: 280 COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-040 UF: SP
RESP. LEGAL: Bruno Guimarães Paim CPF: 218.327.288-03
RESP. TÉCNICO: Bruno Guimarães Paim CPF: 218.327.288-03
CBO: Cirurgião Dentista, em geral. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 83124 UF: SP
RESP. TÉCNICO SUBSTITUTO: Daniela dos Santos CPF: 288.302.658-02
CBO: Cirurgião Dentista, em geral. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 83244 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  27/06/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __27_de _junho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 381/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0723/12 DATA PROTOCOLO: 26/06/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000295-1-3 DATA DE VALIDADE: 27/06/2013
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica
Equipamento tipo: RAIOS X INTRA-ORAL, n° série: s/n°, marca e modelo: dabiatlantespectro, 
corrente e tensão: 70kVp  8mA.
RAZÃO SOCIAL:   BRUNO GUIMARÃES PAIM
CNPJ/CPF:   218.327.288-03
ENDEREÇO: Rua Dr. Gustavo de Godoy N°: 280 COMPLEMENTO:BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-040 UF: SP
RESP. LEGAL: Bruno Guimarães Paim CPF: 218.327.288-03
RESP. TÉCNICO: Bruno Guimarães Paim CPF: 218.327.288-03
CBO: Cirurgião Dentista, em geral. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 83124 UF: SP
RESP. TÉCNICO SUBSTITUTO: Daniela dos Santos CPF: 288.302.658-02
CBO: Cirurgião Dentista, em geral. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 83244     UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  27/06/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __27_de _junho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 382/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0722/12 DATA PROTOCOLO: 26/06/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000028-1-0 DATA DE VALIDADE: 27/06/2013
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:   GILSON SERRA NOGUEIRA   CNPJ/CPF:   018.481.438-34
ENDEREÇO: Praça Monsenhor Marcondes  N°: 34  COMPLEMENTO: Conj. 41 BAIRRO:Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-470 UF: SP RESP. LEGAL: Gilson Serra Nogueira 
CPF: 018.481.438-34 RESP. TÉCNICO: Gilson Serra Nogueira CPF: 018.481.438-34  CBO: 
Cirurgião Dentista, em geral. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 0365 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  27/06/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __27_de _junho  de 2012

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
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Tribuna do Norte

Ata da 31.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de In-
frações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 14.08.2012.

Às dez horas do dia quatorze de agosto de dois mil e doze, nesta Cidade de Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, 
em sua sede, realizar a Trigésima Primeira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a 
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da 
Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 29.ª Sessão Extraordinária, rea-
lizada em 09.08.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recur-
sos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: DEFERIDO, pela maioria: Recurso 
1-0173/12 José Henrique dos Santos Pinto. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva: 
INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0172/12 José de Oliveira Souza. III 
– EXPEDIENTE: Ofício 037/12 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito 
encaminhando as Atas da JARI para publicação
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Mem-
bros, Suplente e por mim, Secretária.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

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

Dia  31/08/2012 às 15:30 horas

MOTORISTA ESPECIALIZADO

1º PAULO VINICIUS SILVA
ESTRADA JESUS ANTONIO DE MIRANDA, 2010 – CRUZ PEQUENA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-140

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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 apre-
sentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - 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  31/08/2012 às 15:00 horas

PEDREIRO

2º GERALDO SAULO LACORTE MOREIRA
AVENIDA ABEL CORRÊA GUIMARÃES, 360 – JARDIM REZENDE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-680

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

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

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

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 31/08/2012 às 10:00 horas

14º GERMANO SILVA DE RIVERA
AVENIDA FRANCISCO GUSTAVO TEIXEIRA, 379 – VILA VERDE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-690

RICARDO GALEAS PEREIRA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Dia  31/08/2012 às 14:30 horas

SERVENTE DE OBRAS

1º PAULO JERONYMO
RODOVIA CAIO GOMES FIGUEIREDO, 416 –  CASA 7 – PIRACUAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-404

RICARDO GALEAS PEREIRA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CONFAB INDUSTRIAL S.A. torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia 
e de Instalação N° 3000551 e requereu a Licença de Operação para Tubos de ferro 
e aço (não produzido em siderúrgicas); produção de à AV GASTÃO VIDIGAL NETO, 
475, CIDADE NOVA, PINDAMONHANGABA.

LICENÇA DA CETESB

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  
documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasi-
leiro:                
RONALDO AUGUSTO  LEITE,   de   nacionalidade   brasileira,   
profissão ajudante de eletricista, estado civil solteiro, de 27 anos  
de  idade, nascido em  Pindamonhangaba,  Estado  de  São  
Paulo,  no  dia  26  de dezembro de 1984, residente  e   domici-
liado   Avenida   Abel   Corrêa Guimarães nº 960, Jardim Resen-
de, nesta cidade, filho de JOÃO  AUGUSTO LEITE e ZULMIRA 
TAVARES LEITE.                                      
CAROLINA LANZIERI DA NOBREGA, de nacionalidade  brasi-
leira,  profissão do lar, estado civil solteira, de 22 anos de  idade,  
nascida  em  São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 17 de 
agosto de 1990,  residente  e domiciliada Avenida Abel Corrêa  
Guimarães  nº  960,  Jardim  Resende, nesta cidade, filha de RUI  
CARNEIRO  DA  NOBREGA  e  EDINA  LANZIERI. Apresenta-
ram os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código  Civil. Se al-
guém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.       
Pindamonhangaba,  21 de agosto de 2012.  

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  
documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasi-
leiro:                 
JACKSON SANTOS DOS  SANTOS,  de  nacionalidade  bra-
sileira,  profissão vigilante, estado civil divorciado, de 26 anos 
de  idade,  nascido  em Ilhéus, Estado da Bahia, no dia 27 de 
fevereiro de 1986,  residente  e domiciliado Rua 2, nº 496,   Li-
berdade   3,   Moreira   Cesar,   neste município, filho de  JOSÉ  
DOMINGOS  EDUARDO  DOS  SANTOS  e  BERENICE EFIGE-
NIA SANTOS.                                                       
CLEIDE MOREIRA,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão  
estudante, estado civil   solteira,   de   17   anos   de   idade,   
nascida   em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 5  
de  outubro  de  1994, residente e  domiciliada  Rua  2,  nº  105,  
loteamento  Queiroz,  Bom Sucesso, nesta cidade, filha de MAR-
CILIO MOREIRA  e  ELIZABETH  FARIA. Apresentaram os docu-
mentos 1, 2, 3, 4 e 5, do Art.  1.525,  do  Código Civil. Se alguém 
souber de algum impedimento,  oponha-o  na  forma  da Lei.                                              
Pindamonhangaba,  22 de agosto de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  
documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasi-
leiro:                 
REGINALDO SOARES DA  SILVA,  de  nacionalidade  brasileira,  
profissão garçon, estado civil solteiro, de 21 anos de  idade,  nas-
cido  em  São João do Ivaí, Estado  do  Paraná,  no  dia  23  de  
janeiro  de  1991, residente e  domiciliado  na  Rua  Dr.  Fontes  
Junior,  nº  308,  São Benedito, nesta cidade, filho de JOÃO BA-
TISTA DA SILVA e  VANEIDE  DOS SANTOS SOARES.                                                        
GISLENE DE PAULA DA  SILVA,  de  nacionalidade  brasileira,  
profissão faxineira, estado civil solteira, de 25  anos  de  idade,  
nascida  em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia  
30  de  abril  de  1987, residente e  domiciliada  na  Rua  Dr.  
Fontes  Junior,  nº  308,  São Benedito, nesta cidade, filha de 
FRANCISCO DE PAULA SILVA e  MARIA  DE FÁTIMA 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,  22 de agosto de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  
documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasi-
leiro:                  
PAULO SALGADO SANTOS  NETO,  de  nacionalidade  brasi-
leira,  profissão funileiro de acabamento, estado civil solteiro, de 
18 anos  de  idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, no dia 13 de maio  de 1994, residente e  domiciliado  
Rua  Maria  José  de  Moraes  nº  258, Araretama, nesta cidade, 
filho de CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS e  ELOINA DOS 
SANTOS.                                                            
PRISCILA CRISTINE DOS SANTOS  MARTINS,  de  nacionali-
dade  brasileira, profissão auxiliar de serviços gerais, estado civil  
solteira,  de  19 anos de idade, nascida em Tremembé, Estado de 
São Paulo, no dia 16  de março de 1993, residente e domiciliada 
Rua Maria  José  de  Moraes  nº 258, Araretama, nesta cidade, fi-
lha de JOSÉ VENCESLAU MARTINS e  MARIA DE FATIMA DOS 
SANTOS. Apresentaram os documentos 1, 3  e  4,  do  Art. 1.525, 
do  Código  Civil.  Se  alguém  souber  de  algum  impedimento, 
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  22 de agosto de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  
documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasi-
leiro:              
MÁRCIO ANTONIO  DE   OLIVEIRA   RODRIGUES   LEAL,   de   
nacionalidade brasileira, profissão segurança, estado civil soltei-
ro, de 20 anos  de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, no dia  10  de março de 1992, residente e domici-
liado Rua Antonio Alves da  Silva  nº 197, Castolira, nesta cidade, 
filho de JOSÉ RODRIGUES  LEAL  e  MARISA DE OLIVEIRA.                                                      
GRAZIELLE DE  JESUS  MATOS,  de  nacionalidade  brasileira,  
profissão atendente, estado civil solteira, de 20  anos  de  idade,  
nascida  em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 30 
de  janeiro  de  1992, residente e domiciliada Rua Antonio Alves 
da Silva nº 197,  Castolira, nesta cidade,  filha  de  LUCIANA  DE  
JESUS  MATOS.  Apresentaram  os documentos 1, 3 e 4, do Art. 
1.525, do Código Civil. Se alguém  souber de algum impedimen-
to, oponha-o na forma da Lei.                   
Pindamonhangaba,  23 de agosto de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  
documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasi-
leiro:        
DIEGO  MARQUES, de  nacionalidade  brasileira,  profissão  pro-
jetista aeronáutico, estado civil solteiro, de 22 anos de  idade,  
nascido  em São José dos Campos, Estado de São Paulo,  no  
dia  26  de  agosto  de 1989,  residente  e  domiciliado  Rua  Dr.  
Manoel  Ignácio  Marcondes Romeiro nº 679, Vila Rica, nesta 
cidade,  filho  de  NELSON  DE  SOUZA MARQUES e MIRIAN 
BORGES CICILIA MARQUES.                             
PATRÍCIA VERÍSSIMO COSTA E   SILVA,   de   nacionalidade   
brasileira, profissão cirurgiã dentista, estado civil  solteira,  de  22  
anos  de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, no  dia  6  de janeiro de 1990,  residente  e  domiciliada  
Rua  Dr.  Manoel  Ignácio Marcondes Romeiro nº 951, Vila Rica, 
nesta cidade, filha de  TADEU  DA COSTA  E  SILVA  e  LUCI  
MARA  VERÍSSIMO  E  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,  23 de agosto de 2012.                                                    

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que: Aço Fer Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 11/12
Em: 04/05/2012
Processo nº 13693/2012
Atividade: Comercio e Varejo de Ferragens e Ferramentas
Razão Social: Aço Fer Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda
CNPJ: 03240029/0001-39
Endereço: Av. Albuquerque Lins, n°590 – Centro
Município:.Pindamonhangaba
Representado por: Luiz Carlos Bastos
CPF – 112426088-93
Auto de Infração  nº 2063
Defesa: Não Apresentou Defesa

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912/ 36452606

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que: Vale da Mantiqueira Ind. e Com. De Etiquetas e Art. Texteis Ltda 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 09/12
Em: 15/07/2012
Processo nº 20619/2012
Atividade: Edição e impressão de produtos gráficos
Razão Social: Vale da Mantiqueira Ind. e Com. De Etiquetas e Art. Texteis Ltda 
CNPJ:  02409932/0001-18
Endereço: Av. Prof. Manoel César Ribeiro, n°4301 – Cidade Nova
Município:.Pindamonhangaba
Representado por: Sebastião Rolim de Alencar
CPF – 083085518-15
Auto de Infração  nº 2094
Defesa: Indeferida

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912/ 36452606

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:Gerdau S/A
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 15/12
Em: 08/12/2012
Processo nº 5345/2012
Atividade: Laminador de Aço
Razão Social: Gerdau S/A
CNPJ: 33.611.500/0177-83
Endereço: Rod. Luiz Drumond Villares, s/n – Moreira César
Município:.Pindamonhangaba
Representado por: Benedito Reginaldo de Arruda
CPF – 199069378-40
Auto de Infração  nº 2100
Defesa: Não Apresentou Defesa

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912/ 36452606

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que: Vale da Mantiqueira Ind. e Com. De Etiquetas e Art. Texteis Ltda 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 10/12
Em: 25/08/2012
Processo nº 20619/2012
Atividade: Edição e impressão de produtos gráficos
Razão Social: Vale da Mantiqueira Ind. e Com. De Etiquetas e Art. Texteis Ltda 
CNPJ: 02409932/0001-18
Endereço: Av. Prof. Manoel César Ribeiro, n°4301 – Cidade Nova
Município:.Pindamonhangaba
Representado por: Weber Denani Silva
CPF – 072363893-54
Auto de Imposição de Penalidade: 1983
Recurso: Não apresentou recurso

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912/ 36452606

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que: Gerdau S/A
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 16/12
Em: 12/03/2012
Processo nº 5345/2012
Atividade: Laminador de Aço
Razão Social: Gerdau S/A
CNPJ: 33.611.500/0177-83
Endereço: Drumond Villares, s/n – Moreira César
Município:.Pindamonhangaba
Representado por: Mirella Dolif
CPF – 311219318-04
Auto de Imposição de penalidade: 1985
Recurso: Indeferido

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912/ 36452606

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que: Comercial BP de Produtos Alimentícios
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 04/12 ST
Em: 19/03/2012
Processo nº: 7264/2012
Atividade: Comércio de gêneros alimentícios
Razão Social: Comércio BP de Produtos Alimentícios
CNPJ: 0960951310001-79
Endereço: Av. José Monteiro Romão, n°427 - Mantiqueira
Município:.Pindamonhangaba
Representado por: Lilian Aparecida Pereira
CPF – – 30240142845
Auto de Imposição de Penalidade nº 1986
Recurso: Não apresentou recurso

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912/ 36452606

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:  Soares Oliveira Pinda Ltda
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 06/12
Em: 23/03/2012
Processo nº: 5341/2012
Atividade: Padaria e Confeitaria
Razão Social: Soares Oliveira Pinda Ltda
CNPJ: 71637565/0001-22
Endereço: Rua Agenor Ferreira, n°66- Sta. Cecíla
Município:.Pindamonhangaba
Representado por: Lidiane Vanessa M. S. Oliveira
CPF – 29495913888
Auto de Imposição de Penalidade  nº 1987
Recurso: Não apresentou recurso

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912/ 36452606
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José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa a cadeira nº 33 na Aca-
demia Pindamonhanbense de Letras) Cadastre-se no site www.falandodetrova.com.br (o seu portal de 

trovas na Internet)

   

MENOPAUSA

PROXIMA SEMANA 2 PASSO - FALE CONOSCO - 3642-5673

DOZE PASSOS PARA UMA 
MENOPAUSA SAUDAVEL 

 

1. Comece a praticar atividades físicas para prevenir o 
ganho de peso típico da menopausa – de 3 a 5 quilos. 
Flutuações hormonais podem contribuir para esse au-
mento. “É mais difícil de prevenir ou perder aqueles qui-
linhos a mais se você esperar até a menopausa
 para começar um programa de exercícios.”

PLENOMED Sistema de Benefícios
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Ata da 30.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 16.08.2012.

Às dezesseis horas do dia dezesseis de agosto de dois mil e doze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recur-
sos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Pau-
lo, para, em sua sede, realizar a Trigésima Sessão Extraordinária do corrente ano, 
sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Mar-
cos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 31.ª Sessão Ordinária, realiza-
da em 14.08.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: 
Recurso 1-0146/12 Flávio Faria de Oliveira. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva: 
INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0175/12 Diego Emilio de Oliveira, 
Recurso 1-0184/12 Mateus dos Santos Pereira.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Mem-
bros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 16 de Agosto de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 30.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de In-
frações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 07.08.2012.

Às dez horas do dia sete de agosto de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, 
em sua sede, realizar a Trigésima Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidên-
cia do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, 
membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 28.ª Sessão Extraordinária, reali-
zada em 02.08.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: 
Recurso 1-0140/12 Andresa Costa Silvestre. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da 
Silva: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0166/12 Solange Aparecida 
Gouveia. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, por 
votação unânime: Recurso 1-0156/12 Benedito Laert dos Santos. IV – EXPEDIENTE: 
Ofício 036/12 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhan-
do as Atas da JARI para publicação. V – CETRAN: Encaminhamento do Recurso: 
1-0113/12 Sidnilson Moreira, para julgamento em 2ª instância.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Mem-
bros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 07 de Agosto de 2012. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 29.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 09.08.2012.

Às dez horas do dia nove de agosto de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, 
em sua sede, realizar a Vigésima Nona Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a 
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da 
Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 30.ª Sessão Ordinária, realizada em 
07.08.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RE-
LATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 
1-0143/12 Elton Trindade da Silva. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva: DEFE-
RIDO, por votação unânime: Recurso 1-0163/12 Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos; INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0169/12 Larissa Regina 
Alvarenga Araújo. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: INDEFE-
RIDO, por votação unânime: Recurso 1-0128/12 Maria Daniela Pestana Salgado.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Mem-
bros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 09 de Agosto de 2012. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

LICENÇA DA CETESB
TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA, torna público que requereu na CETESB 
de forma concomitante a Licença Prévia e a Licença de Instalação para 01 Tanque de 
Armazenamento e 01 Tanque de Misturador, todos para Óleo Lubrificantes. a Avenida 
Tobias Salgado, 45  - Pólo Industrial - CEP 12412-770 - Pindamonhangaba – SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

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

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

Dia  31/08/2012 às 14:00 horas

AJUDANTE

1º RICARDO GONÇALVES DA SILVA
RODOVIA VEREADOR ABEL FABRÍCIO DIAS, 905 – VILA SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12445-010

2º NEY LUCIO ALVES
RUA CAPITÃO BENEDICTO CORREA DA SILVA, 553 – MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-100

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Dia  31/08/2012 às 16:00 horas

ENGENHEIRO

4º HAITON MONTEIRO DO AMARAL FILHO
RUA ÁGUAS DE SÃO PEDRO, 155 – PARQUE DAS FONTES
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

A BENGALA COR DA PAZ...
Quanta tristeza me invade
ao sentir chegar meu fim...
E, em meio a tanta saudade,
sinto saudade de mim!...
HERMOCLYDES SIQUEIRA FRANCO (26.05.1929 - 
08.08.2012)

Hermoclydes Siqueira Franco era daquelas pessoas 
carismáticas.  Extremamente educado e gentil, era um 
trovador de estilo refinado. Viúvo no ano 2000, anos 
depois contraiu núpcias com  a senhora Maria Apare-
cida, que era de Lumiar, distrito de Nova Friburgo, e 
transferiu domicílio para o município serrano.

Em 2004 o casal esteve em Jambeiro/SP, junto com 
Edmar Japiassú, Maria Lua e tantos outros poetas que 
lá estiveram, prestigiando o 4º concurso de trovas por 
nós realizado na pequenina e simpática cidade próxi-
ma a Caçapava e São José dos Campos.
Em 2007 estive na casa deles, em Lumiar, aproveitando 
minha ida aos Jogos Florais de Nova Friburgo. Almo-
çamos juntos várias vezes: em São Paulo, em Pouso 
Alegre, etc. A Trova e a União Brasileira de Trovadores 
têm esse dom de aglutinar pessoas das mais distintas 
regiões, religiões, profissões e convicções, imbuídas 
do mesmo sentimento: o amor à Trova.
Foi assim que conheci Hermoclydes. Em 1999, creio 
eu. Ou 2000. Uma amizade que durou mais de doze 
anos. Até o dia 08 de agosto de 2012, quando ele foi 
convocado por Deus, para outra missão.
Algumas trovas de sua lavra merecem lugar especial 
em qualquer coletânea:

A bengala cor da paz,
que o homem cego conduz,
tem um mistério que faz
o som transformar-se em luz!

Às vezes, troféus de glória
e incensos de aduladores
podem fazer da vitória
o ocaso dos vencedores!...

A vida é dura batalha
que não aceita um “talvez”
e nem outorga medalha 
aos filhos da timidez!

A fraqueza é um artifício
que leva alguém, sem escalas,
a abrir as portas do vício
e não saber mais fechá-las!...

Hermoclydes Siqueira Franco

Drª Alexandra Manfredini, biomédica e coordena-
dora do Núcleo de Diabete do Laboratório Cedlab

Sugestões de temas e dúvidas - alexandra@laboratiocedlab

Amigo leitor nas últimas semanas dedicamos esse espaço 
a assuntos de prevenção. Conversamos sobre os benefícios 
da água, o cuidado com a auto medicação e também alimen-
tos que contribuem para um bom sono. Agora, vamos dedicar 
as próximas semanas a falar sobre algumas doenças e seus 
exames.

Iniciaremos falando um pouco sobre a tireóide – O que é 
Hipotireoidismo?

O hipotireoidismo é uma disfunção na tireóide (glândula 
que regula importantes órgãos do organismo), que se caracte-
riza pela queda na produção dos hormônios T3 e T4. É mais 
comum em mulheres, mas pode ocasionar em qualquer pes-
soa, independente da idade, até mesmo recém-nascidos - o 
chamado hipotireoidismo congênito.

Alguns sintomas causados pelo hipotireoidismo são: De-
pressão, desaceleração dos batimentos cardíacos, intestino 
preso, menstruação irregular, falhas de memória, cansaço ex-
cessivo, dores musculares, pele seca, queda de cabelo, ganho 
de peso e aumento de colesterol no sangue. Realmente uma 
doença séria, de grande preocupação!

Como podemos diagnosticar se temos problema na tireói-
de? Bom, a forma mais simples é procurarmos um médico 
endocrinologista e pedir para fazermos os exames de sangue 
T3, T4L, TSH e Anticorpos antitireóide. Esses exames darão 
o diagnóstico inicial para o conhecimento da doença.

Mas talvez questione: Não existe outro método de diag-
nosticar algum problema que eu tenha? Sim, existe um au-
to-exame, que não dá o diagnóstico, mas ajuda a perceber 
alterações – É bem simples: Fique em frente a um espelho, 
incline a cabeça suavemente para trás e bebe um gole de 
água. Ao engolir, observe em seu pescoço se existe alguma 
saliência ou elevação localizada. (repita este teste várias ve-
zes, se necessário). Se perceber alguma alteração, procure o 
médico.

Por ultimo, não confunda hipotireoidismo com hiperti-
reoidismo, pois as 

disfunções são opostas: enquanto no “hipo” existe dimi-
nuição da produção de 

hormônios; no “hiper”, há o aumento.
Espero ter ajudado!
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Futebol 
feminino é 
vice-líder 
da IV Copa 
da Mulher

 No dia 19 de agosto a 
equipe de futebol feminino 
de Pindamonhangaba en-
frentou o 15  de Novembro 
de Piracicaba pela IV Copa 
Mulher, e venceu pelo placar 
de 1 x 0, gol marcado pela 
atacante Pâmela, aos 20 mi-
nutos do segundo tempo. O 
jogo aconteceu no Ibirapuera 
em São Paulo.

Com o resultado, Pinda 
assumiu a vice-liderança do 
campeonato.  A próxima par-
tida será no domingo (26), no 
Ibirapuera, contra a equipe 
de São Vicente.

Dia 27/8/2012 
(segunda feira)

1ª Reunião
Categoria Sub 13 
- às 19 horas.
Categoria Sênior 50 
anos - às 20 horas.
Local: Sede da Liga 
de Futebol

Dia 28/8/2012 
(terça feira)

1ª Reunião
Categoria Amador 
2ª Divisão - 19 horas.
Local: Sede da Liga 
de Futebol

Escola da 
Família 

reúne 
corredores 

no centro 
de Pinda

A nona corrida do Pro-
grama Escola da Família, da 
Diretoria de Ensino de Pin-
damonhangaba, premiou os 
participantes da competição 
no domingo (19). Os compe-
tidores percorreram as ruas 
do centro de Pindamonhan-
gaba em provas de até 4 km. 
No total foram 10 categorias 
divididas por idades e sexo. 
Para os pequenos corredores 
as provas variaram de 200 e 
600 metros. 

A organização estima que 
600 atletas tenham partici-
pado do evento. “Diferente 
dos outros anos, nesta edição 
contamos com grupos das es-
colas estaduais, municipais 
e da rede particular. Foi ex-
celente a participação e pu-
demos proporcionar um mo-
mento de socialização entre 
todos”, observou a coordena-
dora do Programa Escola da 
Família na Diretoria-Região 
de Pindamonhangaba, Rosa-
ni Nogueira. 

No fi m da corrida, os 
atletas e o público presente 
fi zeram uma caminhada no 
centro da cidade, onde reuniu 
mais de 900 pessoas. 

Confi ra os vencedores de 
cada categoria:

Pré-Mirim feminino
Nicole Adriane da Silva

Pré-Mirim masculino
Gabriel Rocha

Mirim feminino
Isabela de Assis Silva

Mirim masculino 
Wallison da Silva Souza 

Infantil feminino
Stefane S. de Souza

Infantil masculino
Luciano A.- dos Santos

Juvenil feminino
Mariana Karine Nakamura

Juvenil masculino 
Yago de Oliveira Silva

Adulto feminino
Ana Silvia Sales Bueno

Adulto masculino
Romário Cardoso Teles

Máster feminino
Marcia Helena C. Bento

Máster masculino 
Francisco de Paula Filho

Veterano I feminino
Márcia Aparecida Azevedo

Veterano I masculino 
Paulo Henrique da Silva

Veterano II feminino 
Edna Mariano

Veterano II masculino
Antônio Carlos de Paiva

Veteraníssimo feminino
Odete da Conceição Vargas

Veteraníssimo masculino 
Antonio Jorge dos santos

Veteraníssimo II masc. 
Odilo José Ferreira

PNE
Adail Alves dos Santos

Corrida organizada pelo Escola da Família reuniu cerca de 600 atletas, concorrentes em 10 categorias divididas por sexo e idade

Futebol

A Liga 
Municipal 
informa as 
datas das 
próximas 
reuniões:

Caratê incentiva jovem a 
trabalhar com disciplina

A prática do caratê ajuda a desenvolver os sentimentos de união, amizade, respeito e disciplina

Buscando incentivar o 
esporte na cidade e difundir 
o interesse dos jovens nas 
modalidades esportivas, a 
Secretaria de Esportes da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, oferece aulas de caratê 
para crianças de 7 a 14 anos 
nas escolinhas de esportes. 
São quatro turmas divididas 
na quadra ‘Pai João’ (Vila 
São Benedito) e no Centro 
de Treinamentos ‘Luiz Ca-
loi’. Para as quatro turmas, 
há 20 vagas abertas para ins-
crições, que podem ser feitas 

nas secretarias dos ginásios.
As aulas são ministra-

das pelos caratecas Letícia 
Pereira de Paula e Felipe 
Claro Leme, ambos atletas 
da cidade e da Seleção Bra-
sileira de Caratê.

A professora Letícia está 
há 11 anos na modalidade, 
ingressou como docente 
nas escolinhas em 2011. Ela 
é responsável pelas turmas 
da manhã nos dois ginásios 
esportivos e se empenha em 
passar todo o aprendizado 
adquirido para os pequenos 

caratecas pindenses. “Nos-
sos alunos são esforçados, 
sempre tendo bons resulta-
dos nos festivais de caratê 
e participando já de com-
petições regionais”, disse, 
orgulhosa, a professora.

A modalidade é dividida 
em dois tipos de competi-
ções: Kata e Shiai Kumi-
te. A primeira é individual 
ou por equipe, cujo atleta 
se apresenta para os juízes 
para serem analisados os 
movimentos. O Kumite é 
uma competição que exige 

a participação de dois atle-
tas, sendo atribuídas notas 
aos golpes. “Nas escolinhas 
a gente trabalha mais com 
o Kata, porque são crian-
ças de 7 a 14 anos, então 
temos que tomar cuidado 
para colocá-los no Kumite, 
onde já começam as lutas”, 
explicou Letícia.

Os atletas de caratê de 
Pinda participam dos exa-
mes que são feitos para as 
trocas de faixas (branca, 
amarela, laranja, verde, 
azul, roxo, marrom e preta).

Secretaria de Esportes da Prefeitura oferece aulas para 
crianças de 7 a 14 anos de idade em suas escolinhas

Divulgação

Divulgação
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Talita Leite www.talitaleitte.blogspot.com

Paixão por Esporte

Talita Leite

Divulgação

O fi m de semana traz gran-
des atrações para os pratican-
tes e amantes do rugby, esporte 
que a cada dia ganha mais no-
toriedade na região e no país.

No domingo (26), a par-
tir das 10 horas, haverá jogo 
amistoso em comemoração 
aos dois anos da equipe “Pin-
da Rugby”, que receberá o 
time de Resende-RJ.

O primeiro jogo será entre 
os M16 (15 e 16 anos) na mo-
dalidade sevens (7 jogado-
res). Na modalidade sevens, 
o jogo é formado por dois 
tempos de 7 minutos com 
2 minutos de intervalo, em 
um campo com as mesmas 
medidas de um campo de 
futebol, podendo ocorrer até 
três substituições. O segun-
do jogo será na modalidade 
adulto union (15 jogadores).

Na union o jogo é forma-
do por dois tempos de 40 mi-
nutos com 10 minutos de 
intervalo, em um campo 
com as mesmas medidas 

LUIZ CLÁUDIO ANTUNES

A equipe de voleibol 
masculino de Pindamo-
nhangaba (Funvic/Mídia 
Fone), que vinha de duas 
vitórias consecutivas na Di-
visão Especial do Paulista – 
frente ao São Caetano e São 
José dos Campos – perdeu 

para a o time de Atibaia, em 
jogo que aconteceu na quar-
ta-feira (23), em Atibaia.

O time, comandado por 
João Marcondes, foi der-
rotado por 3 sets a 0, em 
partida que durou 80 mi-
nutos.

Embora o placar tenha 
sido favorável ao adversá-

rio, o jogo foi muito dis-
putado e Pindamonhanga-
ba ‘vendeu’ muito caro a 
derrota.

O primeiro set termi-
nou em 25/21; já o se-
gundo set, o time pinden-
se levou a disputa além 
dos 25 pontos e acabou 
em 30/28. Com 25/18 no 

terceiro set, Atibaia fe-
chou o placar em 3 a 0.

No próximo desafi o, 
o Team Funvic Pindamo-
nhangaba receberá, na 
terça-feira (28), a equipe 
de São Bernardo do Cam-
po. A partida está marcada 
para as 20 horas, no giná-
sio Juca Moreira.

Pindamonhangaba mar-
cou presença na XVI Meia 
Maratona Internacional do 
Rio de Janeiro. A competição 
ocorreu na capital fl uminense 
na manhã de domingo (19). A 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secreta-
ria de Esportes, levou qua-
tro atletas para participar do 
evento.

Os “amantes” do atletis-
mo puderam escolher entre as 
provas de 5 km e 21.097 km.

Dezenas de atletas ama-
dores de Pinda, entre eles a 
presidente do Fundo Social de 
Solidariedade, Maria Angélica 
Ribeiro, também foram ao Rio.

A melhor atleta colocada 
de Pinda foi a Edielza Gui-
marães, que fi cou em 8º lu-
gar, sendo a 3ª brasileira. A 
atleta Maria Luciana Siqueira 
Paulo e a atleta Arone Lúcia 
Gomes de Paula fi caram em 
18º e 19º lugar, respectiva-
mente. No masculino o atleta 
Robson Karlos de Oliveira e 
Silva foi o 24º colocado. A 
prova teve a participação de 
19 mil corredores, sendo que 
a elite era composta por atle-
tas de vários países.

A vitória masculina fi cou 
com o queniano Wilson Eru-
pe Loyanae, com o tempo de 
1h01min, e no feminino a vi-
tória foi da queniana Paskalia 
Kipkoech Chepkorir, com 

o tempo de 1h07min.  Para 
os atletas de Pinda foi um 
importante estágio na prepa-
ração e certamente a experi-
ência será válida para compe-
tições futuras.

“Estas participações, em-
bora não apareçam como 
grandes resultados são de 
extrema importância para a 
formação dos atletas. Após 
os Jogos Regionais os atle-
tas passaram por um breve 
período de descanso e esta é 
a primeira prova importante 
que disputam. Até o fi nal do 
ano deverão subir muito de 
produção. No próximo fi nal 
de semana está prevista a 
participação no Troféu Ade-
mar Ferreira da Silva, em São 
Paulo, e no dia 7 de setembro 
estarão disputando a tradicio-
nal prova da Independência 
de São Sebastião”, conta o 
coordenador de atletismo da 
Secretaria de Esportes e trei-
nador de Meio Fundo e Fun-
do, Emerson Iser Bem.

Edielza participa da Meia 
Maratona desde 2007 e revela 
que é uma experiência muito 
boa. “Venho treinando forte 
há muito tempo e participo 
de várias corridas. Represen-
tar Pinda é motivo de muita 
alegria, porque a cidade in-
veste bastante e isso dá muito 
incentivo para nós atletas”, 
destaca Edielza.

Final de semana com muito rugby

de um campo de futebol, 
podendo ocorrer somente 
5 substituições.

Os jogos serão realizados 
no Centro Esportivo João Car-
los de Oliveira – ‘João do Pulo’.

Atletas de Pinda na 
Meia Maratona do 
Rio de Janeiro

Futsal se prepara para a próxima fase da Liga Paulista

A última rodada da fase de classifi cação da Liga 
Paulista de Futsal Masculino foi realizada na noite da 
última quarta-feira (22).
Sem a classifi cação previamente garantida, São José 
Futsal entrou em quadra pressionado pelo resultado 
e não conseguiu superar o Corinthians no ginásio do 
Parque São Jorge, fi cando de fora da próxima fase do 
torneio.
Com a eliminação dos joseenses, Pindamonhangaba 
passa a ser a única representante do Vale do Paraíba 
ainda viva na disputa do título da Liga Paulista de 
2012.
A Princesa do Norte encerrou sua participação na fase 
classifi catória ocupando a terceira posição da “chave 
B”, com 23 pontos em 14 jogos realizados. Foram 
seis vitórias, cinco empates e apenas três derrotas.
Essa campanha, aliás, rendeu a Pindamonhangaba o 
quarto lugar na classifi cação geral.
Assim sendo, nas quartas de fi nal da competição 
a equipe comandada pelo treinador Edílson 
Lourenço Leite deve enfrentar o Suzano/Penalty, 
que disputou essa primeira fase do certame na 
“chave A” e registrou desempenho semelhante ao de 
Pindamonhangaba.
As datas dos próximos confrontos da Liga Paulista 
de Futsal ainda não foram divulgadas pela Federação 
Paulista de Futebol de Salão.
Os eliminados das quartas de fi nal serão 
redirecionados para a Copa Federação.
Destaque – O destaque de Pindamonhangaba na 
Liga Paulista vem sendo o atleta Kleiton Massao 
Hanashiro. Japa, como é conhecido, é o “matador” da 
equipe na competição, com 11 gols marcados.
Até o momento o jogador da Princesa do Norte ocupa 
o quinto lugar na lista que contempla dos artilheiros 
da competição. Pinda foca nas quartas de fi nal da Liga Paulista

Vôlei masculino perde no Paulistão

Equipe de Pinda comemora 2 anos com festa . O rugby é um esporte que está sendo muito difundido na cidade e região

Time de Pinda 
segue fi rme no 
campeonato  
e espera 
conseguir 
melhor 
resultado 
jogando  em 
casa, diante da 
equipe de São 
Bernardo do 
Campo

Divulgação


