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de solde sol

Bombeiro tira 
todas as dúvidas 
sobre alvarás

Serviço de recuperação 
de calçadas continua

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando o ser-
viço de recuperação de calçadas 
em toda a cidade.  Proprieda-
des particulares, previamente 

comunicadas pela adminis-
tração, também receberão o 
serviço e arcarão com a des-
pesa. Orçamento é da ordem 
R$ 1 milhão. Página 4Trabalhadores da Prefeitura executam serviço na calçada do cemitério. Serviço vai atingir toda a cidade

Com mais de 25 milhões 
de cópias vendidas “Street 
Fighter’ completa 25 anos

Abrahm Lincoln vira 
caçador de vampiros em 
filme que chega à telona

MATEMÁTICA: Professores 
da rede participam de curso

Visando o constante apri-
moramento dos professores 
da Rede Municipal de Ensino, a 
Prefeitura está promovendo um 
curso de matemática para todos 
os professores de educação in-

fantil e auxiliares de classe.
O curso será composto por 

10 encontros semanais e os 120 
participantes foram divididos 
em quatro turmas.

Página 14

Segundo Caderno

“Quadra Coberta” 
será reformada

Depois de passar por uma 
série de estudos visando a subs-
tituição da estrutura de madei-
ra que sustenta o seu teto, a 
"Quadra Coberta", um dos mais 
tradicionais palcos do espor-

te em Pindamonhangaba, será 
totalmente reformado. A nova 
estrutura será metálica, mas re-
coberta de madeira para manter 
a tradição.

Página 9Professores participam de curso na Secretaria de Educação. Aprimoramento constante é uma das meta da Rede Municipal

Jogando em casa, voleibol G4:
Funvic/MidiaFone vence BMG/São 
Bernardo e encosta nos líderes

Esportes 16

Tela retrata “Quadra Coberta” no período de sua construção

Rubens Filho

DivulgaçãoDivulgação
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Editorial

Geografando
 Criação: Professor Souza Leite 

Nova apresentação: Professor Leonardo Martuscelli

Tira-Dúvidas 
Eleições 2012 ?

Divulgação

Se eu não votar no primeiro turno, 
poderei votar no segundo turno?

Se estiver no Brasil, você tem um prazo de 60 dias para justifi car, a 
contar da data da eleição de cada turno. Já se estiver no exterior, tem 30 
dias a contar da data do retorno ao Brasil e precisa apresentar o bilhete de 
passagem de retorno e o passaporte. Quem estiver fora da cidade onde vota 
pode justifi car sua ausência no próprio dia da eleição, em qualquer posto de 
justifi cativa.

O cidadão brasileiro residente no exterior e que tenha domicílio eleitoral 
no Brasil, deverá justifi car a ausência às urnas enquanto estiver fora do país 
nas embaixadas, consulados ou missões diplomáticas. Se preferir, poderá 
enviar, via postal, um requerimento ao juiz eleitoral da zona eleitoral em que 
é inscrito.

Como e quando ocorrem as justifi cativas?

Sim. São eleições independentes. Lembre-se de justifi car, dentro do 
prazo de 60 dias, a falta ao primeiro turno.

Dona Carminha avisa aos mu-
nícipes sobre a realização da mis-
sa em Coruputuba neste domingo 
(2), às 10h30,na Igreja Nossa 
Senhora Aparecida, tendo como 
celebrante o  padre Glauco (sale-

siano). Na ocasião, será realizada 
missa de sétimo dia de falecimen-
to em memória de Luiz Carlos 
Miguel e de todos os falecidos da 
comunidade coruputubense. To-
dos estão convidados. 

Missa na igreja NS Aparecida 
em Coruputuba

Na busca por modelos de ge-
ração de energia limpa, o Brasil 
lançou durante a Rio+20 a Usina 
de ondas do Porto do Pecém. A 
tecnologia já foi experimentada por 
países como Portugal, Holanda e 
Japão.

Seu funcionamento se dá por 
conta de grandes “braços mecâ-
nicos” que foram instalados no 
píer do Porto do Pecém. Na ponta 
desses mecanismos, em contato 
com a água do mar, há uma boia 
circular.

À medida que as ondas vão 
batendo, a estrutura faz movi-
mentos de subida e descida, o 
que aciona bombas hidráulicas, 
que fazem com que a água doce 
contida em um circuito fechado, no 
qual não há troca de líquido com 
o ambiente, circule em um local de 
alta pressão. Essa água que sofre 
grande pressão vai para um acu-
mulador, que tem água e ar com-
primidos em uma câmara hiperbá-

rica, que é o pulmão do dispositivo.
Os dois braços mecânicos 

instalados estão produzindo toda 
a energia do Porto. A intenção é 
expandir a tecnologia pelo litoral 
brasileiro, de cerca de 8 mil qui-
lômetros de extensão, podendo 
receber usinas de ondas que pro-
duziriam algo em torno de 87 gi-
gawatts. Desse total, 20% seriam 
convertidos em energia elétrica, 
o que equivaleria a 17% da capa-
cidade total instalada no país. Os 
impactos ambientais desse tipo de 
fonte energética são considerados 
baixos. As vantagens são o fato de 
uma usina de ondas contar com 
uma fonte abundante, limpa e re-
novável de recursos.

Para aqueles que se interes-
sarem em conhecer melhor essa 
nova tecnologia, há um vídeo dis-
ponível em http://www.youtube.
com/watch?v=hWcuuQWybWg, 
que detalha em imagens o funcio-
namento da usina.

Usina de ondas do Porto do Pecém

A Acip - Associação Comercial 
e Industrial de Pindamonhangaba 
entregou na segunda-feira (27), a 
premiação referente a Campanha 
Festival de Prêmios – Dia dos Pais. 
A entrega aconteceu na sede da 
Acip com a presença dos diretores, 
Daniel Machado e Marcelo de Oli-
veira.  Os premiados foram: 

- Antônio Donizete Silveira - re-
lógio oriente pulseira de aço à pro-
va d’água 

- Renata de Souza - DVD Auto-
motivo Philips CED229X c/ tela 3”,

- Walquíria Aparecida de Almei-
da - celular desbloqueado Sam-
sung Galaxy mini preto

- Lucileine Vital - home theater 
Samsung 

- Pedro Carvalho - bicicleta tri-
lha, aro 26 alumínio, 21 marchas, 
Mônaco

Campanha Dia das Crianças 
A Campanha Festival de Prê-

mios segue até o dia 20 de outubro, 
quando acontece mais um sorteio 
referente ao Dia das Crianças. Para 
participar, é preciso fazer compras 
no valor mínimo de R$ 20, em um 

A escola municipal Professora 
Maria Aparecida Camargo de Sou-
za, do Ribeirão Grande,  realizou, 
no dia 24 de agosto, uma cami-
nhada ecológica com os alunos e 
professores da unidade escolar. O 
evento faz parte de um projeto de-
senvolvido pela escola.

O projeto “Amigos da Recicla-
gem” acontece na escola desde o 
início do ano e tem como objetivo 
transformar os atos da comunida-
de, através de ações na escola que 
mostrem a importância do consumo 
consciente da separação, reutiliza-
ção e reciclagem de resíduos sóli-
dos.

Os alunos participaram com fai-

A presidente do projeto Coali-
zão Comunitária de Pindamonhan-
gaba, Eliane Prado Marcondes, 
ministrou uma palestra no Recinto 
São Vito, em Moreira César, para 

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretária de Ju-
ventude, Esporte e Lazer, realizará 
na segunda-feira (3), às 15h30, no 
auditório da escola Professor Wil-
son Pires César, uma palestra so-
bre Medicina Genômica. A palestra 
será gratuita e aberta para todos os 
munícipes que se interessam pelo 
tema.

O encontro será ministrado 
pelo Dr. Rodrigo Gonçalves Dias, 
graduado em Educação Física e 
doutor em biologia funcional e mo-
lecular. Será discutida a medicina 
genômica e sua funcionalidade.

Medicina genômica é uma re-
volução em curso, baseada em 
testes genéticos que permitem o 
conhecimento do mapa de pre-
disposições genéticas de cada 
indivíduo. O uso de técnicas de 
altíssima eficiência permite es-
tudar, simultaneamente, varia-
ções individuais em centenas de 
milhares de genes a custo cada 
dia mais baixo.

O resultado dos testes possibili-
ta praticar o que antes era impossí-
vel: uma medicina verdadeiramente 
personalizada, preditiva, proativa, 
preventiva e participativa.

Acip faz entrega de premiação de Campanha Dia dos Pais  

dos estabelecimentos associados 
da Acip. Os cupons devem ser 
colocados na urna até o dia 19 de 
outubro, às 18 horas. O sorteio 
acontece no dia 20 de outubro, 
às 12 horas, na praça Monsenhor 

Marcondes. Serão sorteados os 
seguintes prêmios: nintendo 3DS, 
Buzz Lightyear da Mattel; bicicleta 
aro 24 Free Rider; helicóptero Lig-
ting com controle remoto; patins in-
-line Fênix.

Lembrando que essa é a últi-
ma oportunidade para quem ainda 
tem cupons da campanha Festival 
de Prêmios, lembrando que os 
cupons dessa campanha não va-
lerão para a campanha do Natal.

Alunos do Ribeirão Grande realizam caminhada ecológica
xas, cartazes e sacolas para a co-
leta de materiais recicláveis encon-
trados no caminho. Os estudantes 
do 4º e 5º anos fotografaram pon-
tos do bairro que consideram bons 
e que precisam ser melhorados no 
aspecto social, cultural e ambiental.

“Este passeio foi espetacular, 
vimos o rio e a bica, a água era mui-
to limpa, fomos na antiga estrada 
do Ribeirão Grande e lá tinha mui-
to lixo, isso me deixou triste. Esse 
dia foi muito importante para nossa 
escola. Pudemos andar e ajudar o 
meio ambiente, o rio estava muito 
seco por causa da seca, tomara 
que a chuva ajude”, afi rmaram os 
alunos do 5° ano.

Grupo ‘Terapia e Lazer’ e projeto Coalizão se reúnem  
os membros do Grupo ‘Terapia e 
Lazer’, sobre a importância do Co-
alizão Comunitária Antidrogas para 
o município, especialmente pelas 
ações que são desenvolvidas na 

prevenção ao uso ilegal do álcool 
e drogas por menores. 

A palestra também serviu para 
expor os trabalhos do ‘Terapia e 
Lazer’ para alguns membros do 
Coalizão Comunitária, como o 
apoio a diabéticos e hipertensos 
às terças-feiras, no período da 
manhã, com palestras e ativida-
des físicas com médicos e pro-
fessores da Prefeitura de Pinda. 

“São ações que auxiliam no con-
trole da diabetes e da pressão 
alta”, explanou a presidente do 
Grupo ‘Terapia e Lazer’, Ana Ma-
ria de Carvalho.

Com o resultado positivo do 
encontro, os membros do ‘Terapia 
e Lazer’ terão uma nova palestra 
e outras discussões no dia 18 de 
setembro, novamente com a presi-
dente do Coalizão Comunitária.

Prefeitura realiza Palestra 
sobre Medicina Genômica

Divulgação

No último editorial o leitor pôde relembrar importantes 
obras viárias que foram realizadas em Pindamonhangaba 
e que mudaram de forma radical, e para melhor, o trânsito 
da cidade. A duplicação da SP-62, a construção do tercei-
ro trecho do anel viário e o túnel do Mombaça.

Falou-se também de muitas outras intervenções, de 
menor porte, que deram ordenação e segurança para o 
trânsito. O “remember” foi usado para anunciar ao caro lei-
tor a duplicação de mais duas importantes vias de acesso 
da cidade, as avenidas Manoel César Ribeiro e Nossa se-
nhora do Bom Sucesso. Lembrou-se ainda das obras no 
acesso por Taubaté, que além de atender aos moradores 
dos condomínios Real Ville e Village Paineiras, e também 
dos populosos bairros do Araretama e cidade Jardim, du-
plicaram aquele importante acesso à cidade vizinha.

Hoje, dando continuidade ao assunto, a Tribuna do 
Norte ressalta três importantes notícias que vêm sendo 
tratadas em suas páginas. 

A primeira é o trabalho de recapeamento realizado nas 
ruas do centro da cidade e que também vai alcançar o Dis-
trito de Moreira César. O trabalho segue rápido e agora já 
está na rua Dr. Campos Salles, importante artéria de trân-
sito. Depois de receberem o recapeamento asfáltico, as 
ruas recebem a pintura horizontal, importantíssima para 
a segurança de motoristas e pedestres e, é claro, motoci-
clistas e ciclistas.

A população em geral já pode experimentar o novo 
piso e aprova o trabalho realizado pela Prefeitura, não só 
pelo aspecto da beleza. De fato as ruas fi cam mais bonitas 
com o asfalto novo e a nova pintura, mas, principalmente, 
pelo aspecto segurança.

Mas por falar em asfalto é sempre bom lembrar que 
a atual administração levou esse benefício para pratica-
mente todos os bairros da cidade, hoje livres da poeira e 
do barro.

A segunda notícia trata da reurbanização de duas 
importantes ruas do centro, a Rubião Júnior e a Bicudo 
Leme. Os trabalhos já foram iniciados na rua Rubião Jú-
nior e visa torná-las mais seguras e bonitas.

As mudanças são similares as já executadas na rua 
Deputado Claro César que tornaram toda aquela região 
mais bonita e funcional, principalmente em épocas de 
grande fl uxo de pessoas no comércio. A prioridade nessa 
revitalização é o pedestre.

A terceira notícia trata do programa de recuperação 
de calçadas colocado em prática pela Prefeitura, que já 
recuperou várias calçadas de órgãos públicos e que agora 
começa a chegar às propriedades privadas, cujo proprie-
tários são convidados, por comunicação ofi cial  prévia, 
a realizar o serviço que, não sendo executado, entra no 
cronograma do Departamento de Obras. A conta é envia-
da ao cidadão depois. Claro que tudo é feito com bom 
senso, ordem e levando sempre em conta o bem estar do 
cidadão comum, que precisa fazer uso de uma calçada 
que seja segura para todos, inclusive idosos, grávidas e 
cadeirantes.

Obras viárias
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou mais um 
encontro para esclarecer as 
dúvidas referentes ao alvará. 
O encontro ocorreu na noite 
de terça-feira (28), no audi-
tório do Executivo e contou 
com a presença de líderes re-
ligiosos, contadores, arquite-
tos, demais profi ssionais libe-
rais, e com o comandante do 
Corpo de Bombeiros de Pin-
damonhangaba, Glaucio Do-
ederer Cafalchio de Oliveira.

Este tipo de atividade tem 
sido realizada desde 2009 e 
o objetivo é garantir a segu-
rança e o bem estar da popu-
lação. Nesta reunião, o audi-
tório fi cou repleto, ao todo, 
mais de 120 munícipes com-
pareceram.

O secretário de Governo 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, eng.º Arthur Fer-
reira dos Santos, agradeceu 
pela presença de todos, pois a 
questão do alvará é extrema-

mente importante. Ele acres-
centa que a Prefeitura está à 
disposição para esclarecer 
dúvidas e também agradeceu 
ao comandante do Corpo de 
Bombeiros de Pindamonhan-
gaba.

Cafalchio conta que tra-
balhava em São José dos 
Campos, onde fi cou três anos 
verifi cando projetos. Ele fri-
sa que a regularização não 
é simplesmente um papel, e 
sim documento público que 
garante a segurança de quem 
está dentro dos templos e 
igrejas. O comandante tam-
bém fez explanações sobre 
incêndio, normas de seguran-
ça, procedimentos de regula-
rização, entre outras.

O prefeito João Ribeiro 
destaca que a Prefeitura tem 
que fi scalizar e cumprir a le-
gislação. “A Prefeitura existe 
para tornar as pessoas mais 
felizes, estendemos as mãos 
para ajudar e agradeço pela 

compreensão. Peço a todos 
para procurarem a Prefeitu-
ra”.

Josias da Conceição, pas-
tor da Assembleia de Deus, 
comenta que o objetivo da 
Prefeitura é prevenir, qual-
quer acidente nas igrejas, 
porque se acontecer alguma 
catástrofe a Prefeitura e o 
Corpo de Bombeiros serão 
responsabilizados, então é 
de suma importância que os 
templos e igrejas garantam o 
bem estar de todos os fi eis.

Cafalchio acredita que as 
possíveis dúvidas referentes 
ao alvará foram esclareci-
das durante a reunião e frisa 
que foi ótima a participação 
de um grande público. Caso 
ainda exista alguma dúvida 
referente às documentações 
necessárias junto aos Bom-
beiros, o interessado pode 
ligar para 3643-1999 ou aces-
sar www.corpodebombeiros.
sp.gov.br.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio das 
Secretarias de Planejamen-
to e de Obras e Serviços 
iniciou nesta semana a re-
vitalização da rua Rubião 
Júnior, uma das principais 
vias do centro da cidade.

A rua irá receber diver-
sas melhorias e a equipe da 
Prefeitura já está executan-
do os serviços no asfalto, 
para dar início à ampliação 
da calçada, onde serão co-
locados os pisos podotáteis. 
Para a espera dos passagei-
ros do transporte coletivo, 
serão instaladas duas baias, 

semelhantes às que foram 
colocadas na praça Barão 
Homem de Mello.

De acordo com o se-
cretário de Planejamento, 
Paulo Amadei, será instala-
da iluminação especial nos 
pontos de ônibus, com lâm-
padas de led. “São postes 
com aproximadamente 3,5 
metros e são parecidos com 
o que são colocados em pra-
ças. As lâmpadas serão de 
led, o que irá deixar o local 
bem iluminado”, contou.

Segundo o secretário, 
com estas melhorias a rua 
terá um visual moderno e 

melhor espaço para o trân-
sito de pedestres, ciclistas 
e veículos. “Este trabalho é 
importante, irá trazer bem 
estar para os moradores e 
um visual moderno. Con-
tamos com a compreensão 
dos munícipes para a rea-
lização desta obra, pois o 
trânsito sofrerá algumas 
alterações, porém serão 
mudanças provisórias para 
que a população receba esta 
melhoria”, destacou.

Para esta obra, que de-
verá ser concluída em três 
meses, o investimento será 
de R$ 280 mil. 

Diversas ruas da região 
central já receberam o novo 
asfalto, como é o caso da 
avenida Fortunato Moreira, 
concluída recentemente, ruas 
Capitão Vitório Basso e Gus-

tavo de Godoy. Ao todo, serão 
mais de 40 pontos a serem re-
capeados, trabalho para garan-
tir a segurança dos motoristas, 
ciclistas e motociclistas.

As ruas João Bondio-

li, Dr. Octávio Campelo de 
Souza, Caraguatatuba, Ro-
drigo Lobato, Dr. Laerte 
Machado Guimarães, Barão 
de Lessa, Cônego Tobias, 
Capitão José Martiniano 

Vieira Ferraz, Martin Ca-
bral, Dr. João Ribeiro, Frei 
Maurício, Professor José 
Benedito Cursino, Dona Jú-
lia Alves Vieira, avenida das 
Grevileas, avenida Nova 

Pinda, avenida Albuquerque 
Lins, entre outros pontos, 
também receberão as me-
lhorias viárias.

Os trabalhos de recape-
amento tiveram início no 

começo de agosto e a previ-
são é que sejam concluídos 
até a primeira quinzena de 
outubro. As ruas e avenidas 
com maior fl uxo é que estão 
sendo recapeadas.

Rua Dr. Campos Salles recebe 
serviço de recapeamento 

A Prefeitura  iniciou os trabalhos de recapeamento na rua Dr. Campos Salles, entre o trecho da Secretaria 
de Educação e Cultura até o semáforo. As atividades começaram na tarde de quarta-feira (29). O trecho do 

semáforo até a Estrada de Ferro Campos do Jordão será recapeado em breve

Iniciada a revitalização 
da rua Rubião Júnior

Corpo de Bombeiros esclarece 
todas as dúvidas sobre alvará

Além do asfalto, ampliação das calçadas, pisos podotáteis, será instalada 
iluminação especial nos pontos de ônibus, com lâmpadas de led

Regularização vai garantir maior conforto, segurança e bem estar da população

Celso Correa/AgoraVale
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Celso Correa/AgoraVale
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Pindamonhangaba, mais 
uma vez, mantém posição 
de destaque na pesquisa feita 
pelo Caged - Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados, em julho. O órgão da 
Secretaria Estadual de Em-
prego e Relações do Traba-
lho apontou que o municí-
pio ficou com taxa, no ano, 
de 4,20%.

“O número de empregos, 
com carteira assinada, au-
mentou em todos os setores 
econômicos e isto aconteceu 

devido à expansão de muitas 
empresas, do início de cons-
trução de algumas empresas 
e da economia da cidade”, 
conta o secretário de Desen-
volvimento Econômico, Ál-
varo Staut Neto.

No ano, de janeiro de 
2012 até julho de 2012, 
foram implantados cerca 
de 2.347 empregos no se-
tor industrial, que veio se-
guido da construção civil, 
com 1.759. O saldo posi-
tivo tem sido puxado pe-

la Lei de Incentivos Fiscais 
que, junto com a moderni-
zação da cidade e as novas 
vias de acesso e escoamen-
to da produção, tem atraído 
vários novos investimentos.

Segundo o prefeito João 
Ribeiro, a cidade adotou 
uma nova política de im-
plantação de empresas, o 
que tem contribuído com o 
interesse de investidores de 
todo o país e do mundo. Atu-
almente o município tem di-
versas empresas em fase de 

implantação, o que irá au-
mentar ainda mais a geração 
de empregos.

Em comparação com as 
cidades da região, com par-
ques industriais maiores e 
com montadoras/call center, 
etc., Pindamonhangaba es-
tá em destaque desde o ano 
passado, deixando para trás 
cidades como Taubaté e São 
José dos Campos, que man-
têm as taxas, no mesmo perí-
odo, em 1,95% e 0,37% res-
pectivamente.

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
das Secretarias de Habita-
ção e Saúde e Assistência 
Social realizou no último 
sábado (25), o 3º muti-
rão para preenchimento 
do Cadastro Único do 
Governo Federal. A ativi-
dade ocorreu das 8 às 16 
horas, na quadra do Alto 
Tabaú. Os próximos mu-
tirões serão nos dias 15 e 
29 de setembro, o primei-
ro em Moreira César, no 
Centro Esportivo ‘Zito’, 
e o segundo na quadra do 
Alto Tabaú.

O objetivo é cadastrar 
as famílias que possuam 
Cadastro Habitacional e 
ainda não têm o Cadas-
tro Único, que é um pré-
-requisito para participar 

do programa “Minha Casa 
Minha Vida”, para habita-
ções de interesse social.

O mutirão é uma par-
ceria entre a Secretaria de 
Habitação e a Secretaria 
de Saúde e Assistência 
Social, que disponibilizam 
funcionários para realiza-
rem o atendimento. Neste 
mutirão foram realizados 
179 cadastros e estão sen-
do programados outros 
em datas a serem defi-
nidas. As famílias serão 
convocadas por cartas, 
caso haja dúvida, o inte-
ressado poderá procurar a 
Secretaria de Habitação, 
localizada na rua Mon-
teiro de Godoy, 445, Bos-
que, de segunda a sexta-
-feira das 7h30 às 11h30 e 
das 13 às 17 horas.

Pinda mantém saldo 
positivo na geração 
de empregos

Novos mutirões 
para cadastro 
único já estão 
agendados
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Os serviços de recupera-
ção de calçadas de diversos 
bairros continuam em Pin-
damonhangaba. A Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria de 
Obras e Serviços, está reali-
zando este trabalho tanto em 
prédios públicos quanto em 
propriedades particulares.

Atualmente, a equipe da 
Prefeitura está finalizando a 
recuperação da calçada do 
Cemitério Municipal. De 
acordo com o secretário de 
Obras, Ricardo Amadei, o 
serviço neste local deve ser 
finalizado em 15 dias. “Após 
o cemitério, o serviço conti-
nuará sendo feito em outros 
pontos da cidade, sendo que 
o próximo ainda será defini-
do”, disse.

A equipe também está fa-
zendo a recuperação de cal-
çadas em propriedades que 
receberam notificações do 
Setor de Posturas da Prefei-
tura. “Estas notificações que 
não foram atendidas, a admi-
nistração municipal irá exe-
cutar e depois será enviada 

a nota para o proprietário do 
local”, explicou o secretário.

Já foram finalizadas as 
calçadas do Centro Comuni-
tário, no Bosque; a do cam-
po de futebol do Maricá; 
campo de futebol e ginásio 
poliesportivo do bairro Ci-
dade Nova; toda a lateral de 
entrada e saída de estudantes 
da escola Dr. Alfredo Pujol, 
no centro; a calçada das ruas 
Geraldo Prates Fonseca e 
Papa João Paulo II, no Les-
sa; e um trecho da calçada na 
avenida Albuquerque Lins, 
no centro.

Segundo o secretário, o 
investimento na execução de 
calçadas, tanto de proprieda-
des particulares como de pré-
dios públicos, é de, no total, 
R$ 1 milhão, e os trabalhos 
devem seguir até outubro 
deste ano.

Serviço de recuperação de calçadas continua
Rubens Filho

Funcionários 
trabalham na 

recuperação da 
calçada do cemitério

Ampliações na indústria, como as implementadas pela Novelis, geram mais empregos na cidade
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A população pindense está 
colaborando com a campa-
nha antirrábica. Na cidade já 
foram vacinados mais de 700 
animais. Este foi o registro até 
quarta-feira (29). Os trabalhos 
serão realizados, por meio da 
Secretaria de Saúde, até do-
mingo (2).

“O Vale do Paraíba é uma 
região endêmica, então é ne-
cessário vacinar os animais, 
já que a doença pode ser fatal, 
a única maneira de proteger o 

animal é vaciná-lo”, explica a 
veterinária Débora Jaguaribe.

A população precisa con-
tinuar ajudando na prevenção 
que a cidade está promoven-
do. A vacinação está disponí-
vel em dois pontos da cida-
de: 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.

Pinda está preocupada 
com a saúde dos animais e 
dos munícipes, e por isso está 
realizando mais uma campa-
nha antirrábica na cidade. A 
expectativa é imunizar mais 
de 10 mil animais, entre cães 
e gatos.

A raiva é uma zoonose vi-
ral, é transmitida ao homem, 
principalmente, através da 
mordedura de animais in-
fectados. Ainda existe a pos-
sibilidade, mais rara, de se 

contrair a doença por conta-
to com material infectado de 
um animal raivoso, como a 
saliva diretamente nos olhos, 
mucosas ou feridas. Ain-
da outros meios pelos quais 
pode ser transmitida a doen-
ça são: lambedura e/ou arra-
nhadura de animais doentes.

Esta doença é perigosa 
tanto para o animal quanto 
para a família de quem con-
vive com o cão ou gato infec-
tado, ela é fatal para ambos.

Vacinação antirrábica 
termina neste domingo

Pindamonhangaba está 
realizando uma campanha 
de atualização de carteira de 
vacinas para crianças de 0 a 
5 anos. O saldo dessa ação 
foi positivo, já que de 4.238 
crianças que passaram pe-
los postos da cidade, apenas 
16% precisaram atualizar as 
carteiras.

“O trabalho das equipes 
de saúde está sendo muito 
bem realizado e consegui-
mos notar isso com essa cam-
panha. Tivemos um saldo 

muito baixo de atualizações 
e isso mostra que o trabalho 
está tendo resultado. Ou seja, 
84% das crianças que parti-
ciparam do mutirão estavam 
com a carteira em ordem e 
não precisaram receber ne-
nhuma vacina. Esse resul-
tado é excelente“, explica a 
enfermeira Rosângela Pires.

Os pais das crianças de 4 
e 5 anos, que ainda não le-
varam seus filhos para atua-
lizar a carteira, tem até está 
sexta-feira (31), para levar as 

crianças no posto mais próxi-
mo da sua casa. As unidades 
funcionam das 8 às 17 horas.

Os pais que perderam 
as cadernetas de vacina das 
crianças, desde que estas te-
nham iniciado o calendário 
de vacinação em Pindamo-
nhangaba, podem procurar a 
unidade de saúde mais pró-
xima de casa para solicitar 
a segunda via. A Secretaria 
de Saúde possui arquivo 
das cadernetas de vacinação 
desde 1975.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Obras e 
Viação, refez nesta sema-
na um trecho da galeria 
da rua Fortunato Moreira. 
Esta é uma das melhorias 
realizadas no local, que 
recebeu recapeamento do 
asfalto e nova sinalização 
de trânsito.

Outro local que está 

sendo refeita a galeria de 
águas pluviais é a rua pró-
xima à escola estadual José 
Aylton Falcão “Caic”.

“O trecho que está sen-
do refeito estava com pro-
blemas e não escorria toda 
a água, estamos aumentan-
do a capacidade para que 
não ocorram enchentes”, 
explicou o diretor do De-
partamento de Obras, Elias 

Cronemberger .
Recentemente, a equi-

pe da Prefeitura concluiu 
no bairro Andrade cerca 
de 500 metros de galeria 
pluvial e no Crispim, com 
200 metros de rede princi-
pal e 60 metros de ramais. 
Estas obras beneficiam a 
população, evitando en-
chentes e prejuízos em 
dias de chuvas.

 Mais de 700 animais haviam sido vacinados até quarta-feira

Animais podem ser vacinados até domingo

Mutirão de atualização de vacina encerra nesta sexta-feira

Pais podem levar seus filhos de zero a cinco anos para vacinar até sexta-feira

Galerias são refeitas no 
Centro e no Araretama

Obras em galerias da cidade são importantes na prevenção de enchentes 

Arquivo TN

Arquivo TN
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Vereador dr. 
Marcos aurélio

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador Janio lerario

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) está co-
memorando a abertura de edital 
de licitação para a construção 
da creche no Loteamento Li-

Obras Públicas

Vereador cal

Diretoria De ComuniCação/CVP

Cal está acompanhando 
licitação da construção 
da creche do Liberdade 

outros locais da cidade, como 
Crispim, Arco Íris e Centro.

Duplicação 
O vereador Cal também 

está feliz com o anúncio da 
duplicação da avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso. Além 
dessa importante avenida, que 
é o principal acesso à nossa 
cidade, o vereador também está 
cobrando a duplicação da ave-
nida Manoel César Ribeiro, que 
é outra importante via, que liga 
o centro à zona leste da cidade, 
por onde passam moradores e 
trabalhadores das indústrias da 
região, que utilizam a avenida 
diariamente como acesso a esses 
locais. A pedido da comunida-
de, o vereador já fez diversos 
requerimentos solicitando essas 
melhorias. “A duplicação das 
vias é  muito importante. Além 
de beneficiar muitas pessoas, 
demonstra o crescimento e a 
melhoria na estrutura da cida-
de”, salienta.

Passagem elevada
Na sessão do dia 27 de 

agosto o vereador Cal enviou 
um requerimento à Prefeitura 
solicitando   implantar passagem 
elevada ou semáforo de pedestres 
na avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, próximo à Prefei-
tura e à agência bancária do local.

Segundo Cal, foi uma solici-
tação dos moradores e pessoas 
que transitam por ali a fim de 
oferecer mais segurança. “Já 
existe uma lombada no local, 
mas ainda assim os pedestres 
atravessam com dificuldade. É 
uma região  muito movimentada 
e os pedestres precisam efetuar 
a travessia, pois é próximo à 
Prefeitura, à rodoviária e aos 
comércios locais”, explica.

ORDEM DO DIA

29ª Sessão Ordinária do ano de 2012, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Al-

ckmin”, no próximo dia 03 de setembro de 2012,
segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 107/2012, do Poder Executivo, que “Altera dispositivo 
da Lei n° 4.793, de 21 de maio de 2008, que cria o Fundo Municipal de 
Habitação de Interesse Social – FHIs e institui o Conselho Gestor do FHIs”.

II. Projeto de Lei n° 125/2012, do Vereador Abdala Salomão, que “De-
nomina o Ginásio de Ginástica Artística de Professora Raquel Carvalho 
Pereira da Rocha Machado”.

III. Projeto de Lei n° 132/2012, do Vereador Antônio Alves da Silva, que 
“Altera o artigo 1° da Lei Municipal n° 3.926 de 23 de julho de 2002, que 
Inclui no calendário municipal homenagem ao idoso”.

IV. Projeto de Resolução n.º 09/2012, da Mesa da Câmara, que “Dispõe 
sobre contratação de empresa privada de Assistência Médica e Hospitalar 
para o quadro de pessoal da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba”.

 Pindamonhangaba, 29 de agosto de 2012.

O vereador Dr. Jair Roma 
(PPS) - membro da Comissão 
Permanente de Saúde da Câ-
mara - está satisfeito com a 
aprovação do Projeto de Lei 
nº 108/2012, que trata da ins-
tituição da “SEMANA MUNI-
CIPAL DA SAÚDE BUCAL” 
a ser realizada na semana do 
dia 25 de outubro. O projeto 
teve origem na Indicação do 
Projeto de Lei nº 23/2012, 
direcionado ao Executivo 
Municipal e que é de autoria 
do vereador Dr. Jair Roma. O 
projeto aprovado no último 
dia 27  - por unanimidade - 
determina que a programação 
a ser desenvolvida durante esta 
semana seja definida pela Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
em conjunto com profissionais 
da rede pública municipal de 

PrevençãO
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Dr. Jair Roma comemora 
aprovação do Projeto da 
Semana da Saúde Bucal

ensino.
 “O objetivo desta semana 

é conscientizar e orientar à po-
pulação sobre a importância do 
cuidado com a higiene bucal. 
Através dos dados do Ministé-
rio da Saúde, apesar do nosso 
país vir reduzindo o índice de 
dentes cariados, perdidos e 
obturados (CPOD), a situação 
ainda é preocupante quanto as 
doenças que afetam a cavidade 
bucal. Desta forma, devemos 
instituir políticas preventivas 
que auxiliem a população 
nas questões que envolvem a 
saúde, alertando para a impor-
tância do tratamento preventivo, 
pois a não identificação desses 
males, podem comprometer 
órgãos vitais e a saúde em geral 
do corpo humano”, enfatiza o 
vereador.

Vereador dr. Jair roMa lerario

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.

Na última sessão ordinária 
da Câmara Municipal de Pin-
damonhangaba, realizada no 
dia 27 de agosto, foi aprovado 
por unanimidade a liberação 
de verba adicional para cons-
trução de uma pista de skate 
na praça do bairro Campos 
Maia, solicitada pelo verea-
dor Alexandre Faria através 
da indicação nº 157, de 27 de 
abril de 2009. “Agradeço aos 
colegas parlamentares que en-
tenderam a necessidade desta 
obra e aprovaram a liberação 
da verba. O Skate é o se-
gundo esporte que mais 
cresce  no  país ,  e  aqui 

Obras

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador José alexandre Faria

Alexandre Faria 
investe no esporte 
de Pindamonhangaba

em P indamonhangaba os 
dados não são diferentes. Ao 
trafegar pelas ruas da cidade, 
encontramos diversos jovens 
praticando o esporte. Nada 
mais justo do que dar a eles um 
local apropriado para andarem 
de skate e tirá-los das ruas, pois 
isso aumentará a segurança e 
dará mais tranquilidade aos 
pais. Além desta pista, no bair-
ro do Campos Maia, estaremos 
trabalhando para que outras 
comunidades também sejam 
beneficiadas com este tipo de 
obra”, comentou o vereador, 
que solicitou  também a volta 
das escolinhas deste esporte.

O vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR), em constante 
observação e luta por melhorias na área da saúde de Pindamo-
nhangaba, apresentou na Sessão da Câmara do último dia 27, o 
Requerimento nº 1191/2012 que solicita à Secretaria de Saúde 
e Assistência Social, estudos e providências para a construção 
de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) nas regiões do 
Araretama e Zona Leste.

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 por 
que 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 

saúde 

Dr. Marcos Aurélio 
solicita UPAs nas regiões 
do Araretama e Zona Leste

FunciOnalismO

Vereador Janio 
Lerario em defesa dos 
servidores municipais

quanto a obrigatoriedade em 
recepcioná-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 au-
sentes na legislação federal”.

Sobre a resposta, o vere-
ador Janio comentou: “por-
tanto, nós observamos que a 
Prefeitura estará estudando 

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionam 24 
horas por dia, sete dias por semana e podem resolver grande 
parte das urgências e emergências, como febre, pressão alta, 
fraturas, cortes, infartos e derrames. As UPAs fazem parte da 
Política Nacional de Urgência e Emergência, lançada pelo 
Ministério da Saúde do Governo Federal e oferecem estrutura 
que conta com raio-X, eletrocardiografia, pediatria, laboratório 
de exames e leitos de observação. Nas localidades que contam 
com uma UPA, segundo informações do Governo Federal,  
97% dos casos são solucionados na própria unidade. Quando 
o paciente chega às unidades, os médicos prestam socorro, 
controlam o problema e detalham o diagnóstico, analisando se 
é necessário encaminhar o paciente a um hospital ou mantê-lo 
em observação por 24 horas.

Preocupado com o bem estar dos munícipes, o vereador 
notou que “a construção destas UPAs beneficiará os moradores 
destes e de outros bairros, que terão um serviço de saúde nas 
proximidades de suas residências e, como consequência desta 
descentralização, será desafogado o atendimento do Pronto 
Socorro Municipal o que levará mais saúde de qualidade a 
toda a população de Pindamonhangaba. Quando o assunto é 
saúde, sempre temos que agir com prioridade”, enfatizou o Dr. 
Marcos Aurélio.

sempre lutou em de-
fesa do funcionalismo 
público, se preocupou 
com esse assunto e 
se interessou em pro-
curar uma solução 
junto ao Executivo. 
Apresentou na Câ-
mara o requerimento 
nº 944/2012 no qual 
questiona o Prefeito 
Municipal para in-
formar as razões que 
levam a administração 
municipal a não aceitar 
atestado médico de 
acompanhante.

Disse Janio: “se 
esse acompanhante é por 
exemplo, a mãe, que é servido-
ra municipal, levando o filho 
pequeno ao médico; por que 
não se aceita o atestado da 
mesma no serviço”, indaga 
Lerario.

A Prefeitura Municipal 
respondeu ao vereador Janio 
que “o abono de faltas em 
virtude de atestado de acom-
panhante médico, não existe 
menção na Legis lação, 
tam-pouco manifestação 

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 servi-
dores municipais merecem 
mais esse benefício”, fina-
lizou Lerario.

berdade. Cal vem cobrando, 
principalmente por meio de 
requerimentos, a necessidade 
de construção de novas creches 
para atender a demanda do 
município.

“Se tudo ocorrer bem e como 
está previsto na licitação e para 
início da obra , a creche do 
Liberdade deverá ser entregue 
no segundo semestre de 2013. 
Estaremos acompanhando, pois 
essa unidade escolar vai ameni-
zar a fila de espera por vagas, 
principalmente, nessa região, 
onde foram construídas cerca 
de 580 casas”, ressalta.

O vereador também vai con-
tinuar solicitando a construção 
das outras creches programadas: 
mais uma a ser construída no 
Distrito – Mantiqueira, e em 

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
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Acompanhe os trabalhos do vereador Dr. Isael pelas redes sociais: www.
facebook.com.br e twitter.com/IsaelDomingues. Encaminhe reivindicações 
para o e-mail: vereadorisaeldomingues@gmail.com. Fale também com o 

gabinete pelos telefones: (012) 3644-2253 ou 2254.Vereador 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

Diretoria De ComuniCação/CVP
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Vereador ricardo Piorino

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.  

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador marTim ceSar

Durante a última sessão de 
Câmara, realizada no dia 27 de 
agosto, o vereador Ricardo Piori-
no (PDT) apresentou o Projeto de 
Lei nº128/2012, subscrito pelos 
demais vereadores da Mesa Dire-
tora, cujo objetivo é a celebração 
do convênio entre a Câmara 
de Vereadores e o Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, 
para prestarem serviços junto ao 
Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania – CEJUSC 
-, que será instalado em Pinda-
monhangaba.

De acordo com o vereador, a 
iniciativa tem como prioridade 
visar o bem comum da população. 
“O projeto é muito importante e 
visa atender de forma mais rápida 
e pacífica diversos processos de 
competência da justiça local”, 

O vereador Dr. Isael (PV), 
durante a 28ª Sessão Ordiná-
ria, fazendo uso da Tribuna 
Livre, ressaltou a importância 
da sanção do Executivo e a 
Ordem Judicial para retirada 
de cavaletes e demais mate-
riais de campanha que poluem 
a cidade, conforme dispõe 
Projeto de Lei nº 116/2012, de 
sua autoria, que já tinha sido 
aprovado pelo Legislativo. 
Durante discurso, o vereador 
Dr. Isael parabenizou a prática 
da lei, penalizando pessoas 
que ocupam passeios públicos 
com cavaletes e outros tipos de 
materiais que causam poluição 
visual e, mais ainda física, 
pelos detritos que restam, 
emporcalhando as ruas da 
cidade. “É importante termos 
consciência de que política 
se faz com presença na mu-
nicipalidade, com trabalho, 
sola de sapato, suor e saliva 
e não com cavaletes e outros 
materiais expostos que, mes-
mo sem pensar em poluição, 
acabam atrapalhando o trânsi-
to. Espero que a iniciativa, ou 
seja, a determinação judicial 
para retirada desses materiais, 
possa servir de exemplo até 
para outras cidades”, ressaltou 
o vereador.  

O Projeto de Lei nº 
116/2012, que proíbe a ex-
ploração de propaganda elei-
toral em bens públicos de uso 
comum, especial e dominical, 
traz no artigo 1º a seguinte 
redação: Nos bens cujo uso 
dependa da cessão ou per-

Trabalho

Ricardo Piorino agradece 
vereadores pela aprovação 
do Projeto de Lei
“O prOjetO é de suma relevância para a cidade 

e visa O bem cOmum”

explicou o vereador. “A-gradeço 
aos companheiros vereadores, 
que entenderam a grandeza do 
projeto”, afirmou Piorino.

Segundo o vereador, a justiça 
local está com uma defasagem 
significativa de funcionários e 
poucas Varas instaladas, e ainda, 
com uma demanda muito grande 
de processos, provocando atrasos 
nas decisões judiciais, havendo 
assim, a necessidade de buscar 
soluções alternativas, como 
é o caso em questão. “Quero 
lembrar ainda a dificuldade que 
muitas pessoas têm para arcar 
com os custos e despesas pro-
cessuais”. “Não há dúvidas que 
as ‘parcerias’ são necessárias e 
estarão colaborando com toda 
população”, finalizou o vereador 
Ricardo Piorino. 

aTuação

Dr. Isael parabeniza  
Justiça Eleitoral por  
retirada de cavaletes 

missão do Poder Público, ou 
que a ele pertençam, e nos 
de uso comum, inclusive 
ruas, calçadas, praças, áreas 
verdes, postes de ilumina-
ção pública, sinalização de 
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Vereador dr. iSael (PV) em Plenário 
duranTe 28ª SeSSão ordinária 

O Vice-Presidente da 
Câmara de Pindamonhan-
-gaba, vereador Abdala Sa-
-lomão (PSDB), atendendo 
a solicitação de moradores 
do bairro Jardim Bela Vista, 
encaminhou esta semana um 
requerimento pedindo a ma-
nutenção de um bueiro com 
possível troca de tubulação, 
instalado na rua José Gambi-
ne de Souza no cruzamento 
com a rua Orlando Silva. O 

A vereadora Geni Dias 
Ramos – Dona Geni (PPS) 
anunciou, durante a Sessão 
Ordinária de segunda-feira, 
dia 27 de agosto de 2012, 
a boa notícia da aprovação 
de mais uma máquina de 
radioterapia para o Hospital 
Regional do Vale do Paraíba, 
em Taubaté. A notícia foi 
recebida pela vereadora por 
meio do ofício 222/2012, 
acompanhado da portaria  nº. 
793, de 24 de abril de 2012, 
que institui a Rede de Cuida-

Melhorias

Vereador Abdala 
pede atenção para o 
bairro Jardim Bela Vista

vereador.
Festa de 
Santo Agostinho
Abdala solicitou também, 

através de requerimento en-
viado ao Departamento de 
Comunicação da Secretaria 
de Governo, a possibilida-
de de incluir no calendário 
oficial de festas populares 
e eventos tradicionais do 
município, a festa de Santo 
Agostinho, que é realizada 

saúde Pública
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Vereadora dona Geni

Dona Geni consegue 
aprovação de máquina de 
radioterapia para o HR

solicita à Secretaria de Saúde 
do município, à Secretaria de 
Saúde Regional, à Secretaria 
de Saúde Estadual, ao Minis-
tério da Saúde, providências 
para a aquisição de mais um 
aparelho de radioterapia para 
o Hospital Regional  do Vale 
do Paraíba. O requerimento 
foi acompanhado de um abai-
xo assinado elaborado pela 
população. “Estamos muito 
alegres, comemorando muito 
mais esta conquista. Eu tinha 
solicitado, com urgência, 
a aquisição deste aparelho 
de radioterapia, depois de 
observar as necessidades. 
O Hospital Regional atende 
pacientes de toda a região, 
incluindo o Vale do Paraí-
ba, Litoral Norte e Serra da 
Mantiqueira, e possui apenas 
um aparelho, do qual fazem 
uso todos os dias um elevado 
número de pacientes; muitos 
deles aguardam paulatina-
mente, tanto o agendamento 
quanto o atendimento. A situ-
ação piora quando o aparelho 
está em manutenção, pois os 
pacientes precisam aguardar 
este período. A aquisição 
deste segundo aparelho de 
radioterapia irá minimizar 
essa longa espera e os con-
tratempos, além disto, com 
um diagnóstico antecipado, a 
possibilidade de cura é maior, 
reduzindo, ainda, o tempo de 
internação dos pacientes”, 
declarou a vereadora Dona 
Geni.

O vereador Martim César 
(DEM), apresentou na última 
Sessão Ordinária, a Indicação 
nº 946/2012, por meio da qual 
solicita estudos e providências no 
sentido de que seja revitalizada 
a pracinha em frente às futuras 
instalações da Igreja Metodista 
Livre de Pindamonhangaba, na 
Vila Ariene, localidade próxima 
ao Parque das Nações. A praça 
fica no cruzamento entre as ruas 
Miguel de Souza e Manoel de Je-
sus Cesar. “Pedimos a colocação 
de banquinhos de concreto ou 
madeira, brinquedos de parqui-
nho e execução de um jardim, 
para utilização dos moradores 
locais”, explica Martim, salien-
tando que “praças e parques pú-
blicos são espaços democráticos 
de lazer, que devem oferecer a 
todos a possibilidade de des-

O vereador Toninho da Far-
mácia (PDT) solicitou a pre-
feitura municipal, através do 
Requerimento n° 1.227/2012, 
a ampliação do número de 
locais de Vacinação Antirrá-
bica para atender os bairros 
afastados do centro da cidade, 
extensão da data da Campanha 
de Vacinação, e parceria com 
o Exército.

Esta solicitação, foi feita 
após inúmeros questionamen-
-tos de munícipes que moram 
em bairros periféricos como 
Araretama, Castolira, Bela 
Vista, Cidade Nova, Feital, 
entre outros, sobre como per-
correr uma distância tão gran-
de para vacinar seus animais.

Essa preocupação aumenta 
muito visto que, no ano de 
2011, devido a problemas 
com as vacinas antirrábicas, 
a Campanha em nosso muni-
cípio foi suspensa, retornando 
agora em 2012, com um prazo 
muito curto, que vai do dia 
27 de Agosto até o dia 02 de 
Setembro, e apenas dois postos 
de vacinação, um no Centro e 
outro em Moreira César.

As doses da vacina an-
-tirrábica também não tem a 
permissão de serem retiradas 
para aplicar nos animais em 
suas residências, dificultando 
mais ainda para a população.

“Estou recebendo diaria-
mente reclamações dos mu-
-nícipes que moram em bairros 
muito distantes e que possuem, 
dois, três ou até mais animais 
em suas residências o que 
torna impossível levá-los até 
o centro para a vacinação, pois 

lazer

Vereador Martim César 
solicita revitalização de 
pracinha na Vila Ariene

frutar momentos de distração 
e entretenimento. A sociedade 
precisa de lugares que permitam 
a convivência, o lazer coletivo e 
a criação de laços en-tre pessoas 
e de respeito ao bem comum”.

Aparo da grama alta
de terrenos no Cardoso

O vereador também apresen-
tou a Indicação nº 947/2012, na 
qual pede que seja providenciado 
o aparo do matagal nos terrenos 
que margeiam a rua Antônio 
Vieira Marcondes, no bairro do 
Cardoso. “O mato está muito 
alto, ocasionando acúmulo de 
lixo, mal cheiro e podendo ser-
vir de tocaia e esconderijo para 
vândalos e usuários de drogas. 
Pedem-se medidas em caráter de 
urgência”, afirma Martim César.

caMPanha

a grande maioria das pessoas 
que utilizam a Campanha de 
Vacinação são pessoas hu-
-mildes que não possuem 
transporte próprio e precisam 
se deslocar a pé ou de bicicleta 
até o centro”, disse Toninho da 
Farmácia.

C.C.Z.
O vereador Toninho da 

Farmácia aguarda ainda a 
resposta da prefeitura sobre 
o Requerimento nº 449/2012, 
que solicita informações sobre 
o andamento do projeto de 
construção do C.C.Z. - Centro 
de Controle de Zoonoses.

O referido Requerimen-
to se embasa na demora na 
construção do CCZ e na ne-
cessidade em contar o mais 
rápido possível com um local 
adequado, mão de obra quali-
ficada, local para abrigo, canil, 
gatil e baias para e-quinos, 
além de desenvolver e executar 
programas no controle de zo-
onoses, doenças transmitidas 
por vetores e de agravos por 
animais peçonhentos.

Toninho da Farmácia pede 
ampliação do prazo e aumento dos 
postos  de Vacinação Antirrábica

dos à pessoa com deficiência 
no SUS.  

A aquisição da máquina de 
radioterapia para o Hospital 
Regional é resultado do re-
querimento nº. 685/2012, de 
autoria da vereadora Dona 
Geni, com apoio de oito 
outros vereadores, no qual 

tráfego, viadutos, passarelas, 
pontes, paradas de ônibus e 
outros equipamentos urbanos, 
é vedada a veiculação de pro-
paganda de qualquer natureza. 

No parágrafo 2º, do Artigo 
1º também é vedada a colo-
cação de cavaletes, bonecos, 
cartazes, mesas para distribui-
ção de material de campanha e 
bandeiras, móveis ou fixos, ao 
longo dos canteiros centrais e 
laterais, passeios, rotatórias e 
cruzamentos de logradouros e 
vias públicas no município de 
Pindamonhangaba. 

pedido visa a 
melhoria no 
e scoamen to 
da s  ázguas 
da chuva ou 
mesmo uma 
simples lim-
peza, afim de 
impedir que 
lixo e sujeiras 
fiquem para-
dos em frente 
as residências 
p rovocando 
mau cheiro e 
facilitando a 
proliferação 
do mosquito 
da  dengue . 
“Visitei o local 
e constatei que o problema 
tem que ser solucionado 
com a maior urgência possí-
vel, afim de tranquilizar os 
moradores que estão apre-
ensivos com a ocorrência 
de chuvas mais fortes e que 
poderão causar transtornos 
ainda maiores” explicou o 

todo ano no último final de 
semana do mês de agosto, 
no bairro Graminha. “Este é 
um evento importante para a 
comunidade e a solicitação 
foi feita pelos organizadores 
da festa que pertencem a 
Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima”, comentou Abdala.
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H i s t ó r i a8
Pinda antiga:

Hoje, a banda tocou mais triste...
A canção, um antigo dobrado,
muito bem executado,
soou como um lamento
na manhã do céu cinzento!

Tudo estava impecável,
desde o mestre logo à frente
ao mais simples componente.
Porém, o lugar vazio era notório,
era inegável,
faltava ali o sorriso
do companheiro do amigo,
do músico mais antigo.

Foram noventa e cinco anos de existência,
dos quais setenta e cinco dedicados
a um ideal: a preservação da
sua amada corporação musical!

Por isso, gosto de ver a banda passar,
tocando alegremente,
pois não há como negar,
ela tem um pouquinho da gente.

Simples, sem ambição,
papai fez da música seu lugar seguro,
seu presente, passado e futuro;
fez da vida uma bela canção,
que marcou nossa geração.

Músico habilidoso e competente,
sem cursar conservatório,
não havia repertório
que lhe fizesse frente.

Os assuntos da corporação
consumiam boa parte do seu tempo;
mas era do seu trabalho diário
como artífice operário
que vinha nosso sustento.
O dinheiro era bem pouco,
mas nunca faltou pão de coco,
na nossa merenda da escola,
que não tinha coca-cola,
mas tinha muito carinho
no recheio daquele pãozinho.

Na oficina de consertos,
longe das partituras e das notas musicais,
era um cidadão a mais;
sem cultura e sem dinheiro,
um modesto sapateiro.

Seu talento musical
não lhe deu prosperidade,
mas dele veio a serenidade
para tornar seu sonho real.

Mal acomodado, entre pilhas de calçados,
empoeirados,
trabalhava o dia inteiro,
muitas vezes, sem retorno financeiro.
O sapato consertado,
o serviço aprovado,
mas o pagamento:
ficou fiado.

Ali reuniam-se os músicos,
amigos, compadres e até o padre,
onde com muita simplicidade
comentavam-se os fatos, os boatos,
a política, a novidade,
o progresso da cidade.
O bate-papo era prioridade,
o serviço até podia esperar,
tinha como contornar,
mas a conversa animada,
a piada, a gargalhada,
não tinha hora marcada, 
não dependia do tempo,
era coisa de momento.

Nesta edição, em continuidade ao tema Corporação Musical Euterpe, entidade que comemorou 187 anos no 
dia 22 de agosto, nossa página de história traz um poema épico homenageando um dos componentes da plêiade 

de musicistas da Euterpe que agora se apresenta lá no céu: Waldomiro Bastos. No poema, a autora, 
sua filha Isaura Bastos Rodolfo, conta como era o tipo inesquecível do musicista que dedicou 75 anos de sua 

vida à Euterpe. À medida em que relembra a participação do pai na banda, a autora nos proporciona, com seus 
versos saudosistas, um contato com a própria agenda da Euterpe durante o ano. Fato que revela o quanto a banda 

era importante para o povo pindamonhangabense, o quanto suas apresentações significavam para o município.

Euterpe: o músico Waldomiro Bastos

Assim passava o dia...
E quando necessidade havia,
deixava o martelo de lado,
saia todo apressado.
Ia receber um trocado
do serviço que ficou fiado;
comprar feijão no mercado,
o material do solado,
(que já devia estar terminado),
e ainda levar um recado
ao colega desinformado:
“-  O mestre mandô avisá
que domingo vai tê tocata
no coreto da Cascata.”

As tocatas aconteciam
quase o ano inteiro.
Começam em janeiro
com as retretas de verão,
aí vinha fevereiro trazendo
a agitação dos bailes de
carnaval.

Nos meses de março e abril,
terminada a folia,
chegava a Semana Santa
com a sua liturgia,
e a banda emocionava a população,
tocando nas missas e procissão.

Seguindo uma tradição, acredito,
a Semana Santa encerrava
com a festa de São Benedito.
Alvorada, missa, queima de fogos,
procissão e, é claro, um animado leilão.
E os músicos lá estavam de novo
contribuindo para a alegria do povo.

Maio trazia o encanto
da Festa do Divino Espírito Santo,
que começava de madrugada,
ao som da alvorada.
Celebrada a missa principal,
seguia-se o café com bolinho de arroz,
depois, o ritual da distribuição do sal;
aí a música era fundamental.

O leilão de gado, realizado bem adiantado,
ficava mais animado e embalado
pelas marchinhas, e pelo dobrado.
Ao final da tarde, encerrando as festividades,
saia a procissão pelas ruas da cidade.
Seguindo a multidão, com seu uniforme de gala,
vinha a corporação tocando animadamente;
mas, principalmente, tocando a alma da gente.

O frio nas noites de junho
não era barreira não,
de clarinete em punho,
nas festas de São João,
tocava a noite inteira
ao redor da fogueira,
fazendo a alegria
das pessoas simples da periferia.

Tocava sem ganhar nada,
disso não fazia questão.
Só não podia faltar
a dança e a animação
a canelinha e o quentão.
Do santo, o mastro e a bandeira,
e a fé da rezadeira.

Santo Antonio, São Pedro e São João,
e o mês era pequeno
para tanta comemoração.
Dessas festas, guardo boa recordação 
da casa do “seo” Afonso da Dica,
e da família Romão.
O terreiro iluminado ficava lotado,
atraído pelo foguetório, o povo
chegava de todo lado,
e era bem recebido,
mesmo sem ser convidado.

Em julho, a corporação se enchia de orgulho,
pois era presença marcante
em toda solenidade
do aniversário da cidade.

Corria o mês de agosto e agora a
preocupação era a Festa da Independência.
Com emoção, eu me lembro
do dia 7 de setembro.
Na avenida principal,
hasteadas as bandeiras ao som

do Hino Nacional,
o povo se comprimia à espera 
do desfile monumental.

Papai vinha logo à frente,
compenetrado, mas sorridente,
abrindo a apresentação
da sua querida corporação.
Com passos firmes, atravessa a avenida
sob o aplauso da sua gente,
está feliz, está contente,
a missão fora cumprida.

Chegado o mês de novembro,
o músico, o amigo e até mesmo o desconhecido,
já falecido,
não ficava esquecido.
Assim, no dia dois, Dia de Finados,
lá estavam eles, afinados,
deixando de lado a saudade,
iam prestar sua homenagem
no cemitério da cidade.

Com um vasto repertório,
e muita habilidade,
tocavam com facilidade
 e com a mesma dedicação
em qualquer ocasião,
até mesmo em velório.

Ah! mais depois, no dia vinte e dois,
a festa acontecia na sede da corporação.
Nesse dia, em meio a muita alegria,
homenageavam sua padroeira: “Santa Cecília”.
E era nesse cenário, com direito a bolo de aniversário,
que numa feliz coincidência,
papai festejava mais um ano de existência.

Enfim chegava dezembro!
A cidade se enchia de sons,
luzes e cores...
e os músicos iam à praça
rufando seus tambores,
chamando a atenção de quem passa,
anunciando o tempo de festa,
tempo de comemorar,
o Natal que está no ar!

Festas populares,
oficiais e particulares;
festas profanas, mundanas ou religiosas,
festas que faziam a alegria
do nosso tempo de criança,
e que até hoje povoam nossa lembrança...

Dos clubes requintados aos botecos
da periferia,
ou simplesmente, levando a alegria
nas tardes ociosas dos asilos da cidade,
praticando a caridade,
onde tinha festa, tinha banda,
onde ia a banda, ia ele.
Tocar era tudo que queria,
era para isso que ele vivia!

E assim foram os seus dias...
Vividos intensamente,
de maneira displicente,
(até meio inconsequente),
mas com muita sabedoria,
tirou do nada a alegria,
ignorou a tristeza e a dor,
distribuiu otimismo e amor...

Ao seu lado teve a ajudante fiel,
que cumpriu com grandeza,
sua missão, seu papel.
Enérgica, porém submissa,
autoritária, mas nunca omissa.

Papai fora premiado
sem jogar na loteria,
pois teve ao seu lado
a esposa que qualquer um queria...

Dela teve a amizade, compreensão,
respeito e companheirismo,
que foram, com certeza,
a coluna da sustentação,
traduzidos na beleza
de longos anos de parceria.
Pouco ou quase nada tinham em comum,
além da consciência de que é
melhor serem dois do que viver sem ninguém.

Uma bonita lição de vida,
que nunca será esquecida,
enquanto houver família reunida.

Com ele aprendemos
valorizar a amizade 
e praticar a caridade.

Acreditar sempre na possibilidade
de ver o sonho tornar-se realidade.

Mais que ter profissão e
ganhar o pão,
nos ensinou a ser cidadão,
respeitar a lei e a autoridade,
nunca andar sem a identidade.

Nos fez saber que o caminho
da dignidade
é feito de educação e trabalho
e nele não existe atalho.

Aprendemos ainda
a buscar a paz com todos e
empenhar-se por alcançá-la.

Sem medo de ser feliz,
papai foi um eterno aprendiz,
que optou pela vida e
pela simplicidade.
Por isso, Deus o agraciou
com a longevidade.

Como espécie em extinção,
que precisa ser cuidada
para ser preservada,
assim cultivou com determinação
essa raridade, chamada felicidade!

Encantava-me seu jeito de ser,
seu jeito simples de viver.
um jeito bem popular.
Sem barreiras ou preconceito,
sem olhar falhas ou defeito,
entrava e saia de qualquer lugar.
Esse era seu jeito de ser,
seu jeito simples de viver.

Agora, diante dessa ausência
que nos consome,
ficou uma lembrança e um nome.
Que perpetuará, quem sabe,
na memória da comunidade,
numa placa de uma rua da cidade:
Waldomiro Bastos, o pai, o amigo...
o músico mais antigo!

(Izaura Bastos Rodolfo 
Fevereiro de 2004)

Waldomiro Bastos, clarinetista e saxofonista, su-
cedeu seu pai, que tocava bumbo na Euterpe. Em 
1975, quando a corporação completou seu sesqui-
centenário de existência, seu Waldomiro já conta-
va com 55 anos de Euterpe, na época, carregava 
com orgulho o fato de ter também participado dos 
festejos do centenário, em 1925. 
Mesmo depois de não se encontrar mais em con-
dições de participar como componente da Euterpe, 
seu Bastos não abandonou a banda, a sua presen-
ça nos ensaios realizados no velho sobrado da rua 
José Martiniano Ferraz o animava e animava seus 
companheiros músicos.
Nascido em 22 de novembro de 1907, morreu no 
dia 25 de julho de 2003, indo ao encontro de sua 
esposa, dona Al-
zira que já havia 
partido. O ca-
sal deixou os 
filhos: Nelson, 
Zenaíde, Bere-
nice, Isaura e 
Luzia (gêmeas), 
Matheus, Maria 
Emília e Luzii-
nha (sobrinha 
que fora criada 
como filha).

Ausência 

Waldomiro Bastos participou do 
centenário e do sesquicentenário da 
Euterpe

Arquivo Pessoal

Waldomiro e sua esposa 
dona Alzira (1992)
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Ginásio Manoel César 
Ribeiro será reformado
As estruturas de madeira foram capazes 
de ‘cobrir’ a história esportiva de Pinda 
durante 50 anos. O local será reformado 
para receber centenas de atletas

O ginásio de esportes Manoel 
César Ribeiro, conhecido como 
“Quadra Coberta”, é um local que 
abrigou grandes eventos espor-
tivos e culturais. No momento, 
está fechado e o teto foi avaliado 
pelo IPT - Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas para que o espaço 
possa ser aberto com segurança e 
ser usado por centenas de atletas. 
A Prefeitura fez a contratação de 
empresa especializada para fazer 
a reforma do ginásio e também 
preservar a história do esporte na 
cidade.

Segundo informações da se-
cretária de Esportes, anterior-
mente, a Prefeitura havia contra-
tado uma empresa, por meio de 
licitação, para fazer a reforma 
do ginásio, no entanto, quando 
a mesma foi iniciar os serviços 
constatou-se que o teto, todo fei-
to em madeira, também estava 
prejudicado. Com isso, o con-
trato foi cancelado e chamou-se 
o IPT para avaliar o que poderia 
ser feito.

Pela nova licitação, a empresa 
vencedora fará o telhado com es-
trutura metálica, que será reves-
tida com madeira, para manter as 

características originais. Haverá 
também troca das telhas, pintura 
interna e externa, e reurbaniza-
ção da praça em frente ao ginásio 
com novos bancos, jardim e ilu-
minação.

De acordo com o secretário de 
Esportes, Antonio Carlos Mace-
do Giudice, todo o processo para 
licitação está pronto. “O próximo 
passo é a aprovação pela Câmara 
de Vereadores, porque será uti-
lizada a verba do superávit para 
a reforma”. Ele também adianta 
que o local contará com um piso 
moderno, semelhante ao da Qua-
dra Juca Moreira, que reduz os 
riscos de lesões.

“Este ginásio tem dimensão 
ofi cial para voleibol e será mais 
utilizado para esta modalidade e 
para as escolinhas de esportes, 
além de treinamentos do volei-
bol da Melhor Idade. Também 
vamos oferecer aulas de ginásti-
ca. A ‘Quadra Coberta’ tem uma 
história importante para o espor-

te de nossa cidade, temos muito 
carinho com este ginásio. Todos 
os atletas experientes de Pinda já 
passaram por lá”, comenta Ma-
cedo.

O prefeito João Ribeiro co-
menta que a Prefeitura de Pin-
damonhangaba sempre apoiou o 
esporte da cidade e isto é visto 
na história da construção ‘Qua-
dra Coberta’. “A administração 
municipal está se empenhando 
ao máximo para colocar à dispo-
sição dos munícipes esse ginásio, 
que tem muita história. Mas tam-
bém é preciso pensar na seguran-
ça de quem frequenta o espaço, 
e por este motivo está fechado, 
mas nunca foi abandonado, pelo 
contrário estão sendo feitos tra-
balhos analíticos e criteriosos”, 
afi rma.

A história do ginásio
A “Quadra Coberta”, como 

é conhecida, foi construída para 
a realização de uma das edições 
dos Jogos Regionais, que na épo-
ca era denominado de Jogos do 
Vale do Paraíba. Em 1961, o pre-
feito Manoel César Ribeiro rece-
beu da senhora Judith Salgado 
Homem de Mello um documen-
to pelo qual ela se comprometia 
a doar ao município a área para a 
construção da quadra.

De acordo com relatos do 
livro II Jogos Regionais do Li-
toral – 25 anos depois, autoria 
de Francisco Piorino Filho, o 
nome do ginásio de esportes 
“Professor Manoel César Ri-
beiro” é uma justa homenagem 
a quem teve a coragem neces-
sária de construí-la, dado que a 
Prefeitura na época era despro-
vida de recursos.

Em pesquisas no arquivo do 
Jornal Tribuna do Norte, há in-
formações publicadas no dia 23 
de abril de 1961 que revelam o 
empenho da administração mu-
nicipal para construir a ‘Quadra 
Coberta’. Neste ano o prefeito 
Manoel César Ribeiro conse-
guiu deixá-la em condições 
para receber os jogos.

O prefeito Manoel César 
Ribeiro ultimou a documen-
tação para receber da Caixa 
Econômica o fi nanciamento de 
3 milhões de cruzeiros, neces-
sários à concretização da obra. 
Enquanto aguardava a verba, 
o engenheiro Dr. Renato San 

Martin cuidou da preparação do 
local para colocá-lo em condi-
ção de receber as estruturas que 
uma fi rma especializada de São 
Paulo construiu.

A quadra recebeu o nome 
de Ginásio de Esportes Manoel 
César Ribeiro apenas em 1985, 
quando o prefeito da época, 
João Bosco Nogueira, assinou o 
decreto nº 2776, em 16 de julho.

O professor Alfredo Andra-
de, conhecido como Una, conta 
que veio para Pindamonhan-
gaba em 1956, e em 1960 era 
delegado de Educação Física e 
foi conversar com o seu chefe, 
o Major Sylvio de Magalhães 
Padilha, para que a cidade pu-
desse sediar os jogos e a chefi a 
concordou, desde que ele garan-
tisse uma quadra. Na época ele 
conversou com prefeito Manoel 
César Ribeiro e fez este pedido.

Aos 84 anos de idade, ele 
relembra os tempos áureos do 
esporte amador e diz que, em 
1961, Pinda foi campeã com o 
vôlei masculino, basquete mas-
culino e no atletismo com o 
salto com vara. Ele revela que 
os pregos para fi xar os tacos 
no chão foram colocados pelos 
seus atletas. “A ‘Quadra Cober-
ta’ foi um ponto de referência 
para o esporte de Pinda. Parte 
da minha vida na cidade foi 
nesta quadra. Treinei as equi-
pes de voleibol infantil, juvenil 
e adulto, mas como voluntário, 
durante 15 anos”, fi naliza Una.

Atletas de Pindamonhangaba presentes à inauguração do ginásio de esportes Manoel César Ribeiro, construído para ser uma das sedes dos Jogos Regionais de 1961
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Felicidade

Tudo de bom para Igor da Silva Jesus, que comemora 15 anos 
no dia 2 de setembro. Recebe os parabéns da mãe Ana Maura, 
do irmão Gabriel (com ele na foto), da querida vovó Benta e 
de toda a família, que envia o seguinte recado: “Desejamos 
que todos os seus dias sejam repletos de felicidade, paz, 
saúde, amor e muita luz. Que Deus te ilumine e proteja sempre. 
Parabéns.”

Feliz aniversário

Muita felicidade para Fernando Prado Rezende, que comemora 
75 anos no dia 1º de setembro. Recebe o carinho de seus 
familiares e amigos. Abraços especiais de seus colegas de 
trabalho da Secretaria de Governo da Prefeitura. Parabéns!

Parabéns

Tudo de bom para a 
psicóloga Geny Mendes Silva, 
aniversariante do dia 1º de 
setembro. Seus familiares e 
amigos lhe desejam muita 
felicidade. 

Muita felicidade

Tudo de ótimo para Camila Bueno, aniversariante do dia 2 
de setembro. Ela recebe o carinho dos familiares e amigos, 
especialmente do marido Rodrigo Hipólito. Parabéns!

Tudo de bom

Felicidade para Kiko Nogueira Freitas, vice-presidente do 
Conselho Municipal de Cultura, que comemora aniversário no 
dia 31 de agosto. Abraços de seus familiares e amigos. 

Tudo de ótimo

Felicidade para Kelly Cristina 
Ferreira Costa, que completa 
30 anos no dia 31 de agosto. 
Seu marido, Raphael Lemes 
da Costa, e seus familiares 
lhe desejam tudo de bom, 
amor, paz saúde, sucesso e 
muitas alegrias em sua vida. 
Parabéns!

Comemorando aniversário

Parabéns para Adelaide Leite de Lima, que completa 76 anos 
no dia 2 de setembro. Seus filhos, netos, noras e genro lhe 
desejam toda a felicidade do mundo. 

Aniversário duplo

Felicidades aos irmãos Marcos 
Vinícius e Marcia Maria, que 
assopraram as velinhas no 

dia 28 de agosto. Marcos tem 
representado Pinda em diversas 
competições de atletismo e já 
trouxe várias medalhas para 
a cidade. Márcia também é 
atleta, faz parte da equipe 
de treinamento de natação 
da Secretaria de Esportes de 

Pindamonhangaba. Os pais Almir 
e Gracil, demais familiares e 

amigos parabenizam os irmãos.
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Crítica 
Literária Felipe Brandão é jornalista formado pela Universidade de Taubaté, 

blogueiro e leitor compulsivo.

FELIPE BRANDÃO

Pode parecer desatino, mas quan-
do li a primeira página do novo livro 
de Eliane Brum tive a certeza de que 
estava diante de um dos melhores li-
vros deste ano. Essa sensação se fez 
presente, pois já a acompanho sema-
nalmente em sua coluna numa impor-
tante revista. Ela sempre me pareceu 
coerente, entusiasta, sem ser irritante 
e além de escrever maravilhosamen-
te bem. Ganhou importantes prêmios 
e “Uma duas” era um livro bastante 
esperado. Com seu livro “A vida que 
ninguém  vê”, ganhou o Jabuti de me-
lhor livro reportagem. Seu primeiro 
documentário, “Uma história Severi-
na”, ganhou 20 prêmios. 

Em “Duas uma”, ela destrincha a 
relação entre mãe e fi lha, mergulhan-
do em sentimentos e situações mal re-
solvidas. De que material são feitos os 
laços que as amarram? Como é tecida 
a trama de ódios e afetos entre duas 
mulheres? 

No decorrer da história muitos 
fatos são revelados tornando-as cúm-
plices do próprio amor e ódio que nu-
trem uma perante a outra. “A verdade 

é que amei Laura. Apesar de tudo. E 
a salvei de mim mesma por amor. Era 
isso o que eu fazia muito mais tarde, 
quando lhe dava o meu peito e quase 
fui parar na cadeia”.

Neste livro, a autora mistura perso-
nagens numa teia de subjetividades, de 
frases nunca pronunciadas, de pensa-

mentos nunca pensados, numa história 
escrita com sangue. Qual parte da fi lha 
é dela mesma? A fi lha seria a mãe?

“Agora que todos já encenaram 
seus papéis com a competência pos-
sível, ela pode trabalhar”. Pensou a 
fi lha no momento em que contou a to-
dos que sua mãe estava na UTI. Certo 
dia, a fi lha encontra a mãe se decom-
pondo no apartamento. Não comia há 
dias, não tinha força pra pedir ajuda, 
nem queria. Quando a fi lha chega ao 
local, todos pensam no quanto ela 
abandonou a mãe. A partir daí desen-
cadeia uma série acontecimentos que 
se intensifi cam à medida que o amor é 
colocado a prova. 

“Uma duas” é uma história de duas 
mulheres que se convergem em uma. 
Talvez você sinta certa repulsa em de-
terminados momentos, mas aos pou-
cos você percebe que elas são apenas 
humanas, com sentimentos a fl or da 
pele, no sentido mais literal. O amor 
e o ódio estão muito próximos, numa 
linha tênue difícil de percorrer. Um 
livro pra ler de uma vez só, inesque-
cível por semanas. 

Pindamonhangaba, sexta-feira, 31 de agosto de 2012
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As comemorações da Se-
mana do Folclore de Pinda-
monhangaba encerraram no 
domingo (26) com a apre-
sentação da escola de Con-
go São Benedito do Erê, de 
Tremembé. Foi uma semana 
com muitas atrações cul-
turais para todas as faixas 
etárias, toda organizada pela 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio do Departa-
mento de Cultura.

O espetáculo “O Sopro do 
Espírito Santo”, uma ópera 
popular que mistura música 
clássica com moçambique, 
foi encenado no Bosque da 
Princesa, local que acolheu 
as famílias para conferir o 
que há de popular em nossa 
região. 

O grupo liderado pelo 
mestre de congo Quintino 
Bento contou com a parti-
cipação de mais de 60 inte-
grantes. 

“Foi um prazer fazer par-
te dessa comemoração, eu 
trabalhei muito tempo aqui 
na cidade e vários integrantes 
do grupo moram em Pinda. 
Parabenizo a Prefeitura por 
levar um espetáculo como 
esse para um espaço dife-
rente, realizando uma ação 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
realizou no último fi nal de 
semana, o workshop “Corpo 
Musical”. O curso contou 
com a participação do in-
tegrante do “Barbatuques”, 
Marcelo Pretto.

Barbatuques é um grupo 
brasileiro de percussão cor-
poral, que propõe, sobretudo, 
fazer música a partir do batu-
que com o próprio corpo re-
sultando em ritmos do samba 
ao rap. O intuito do encontro 
foi proporcionar aos atores 
de grupos de teatro, que es-
tão em plena atividade, uma 
ferramenta a mais. 

“Esta capacitação foi di-
recionada aos atores já com 

A APL – Academia Pin-
damonhangabense de Le-
tras realiza nesta sexta-feira 
(31), às 20 horas, nas depen-
dências do Museu Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldina, a 
sua reunião plenária solene 
referente ao mês de agosto.  
A sessão integra o ciclo co-
memorativo ao Jubileu de 
Ouro da APL e terá a seguin-
te programação: 

• Apresentação musical da 
Camerata do Quarteto de Sa-
xofone da Escola de Música 
“Antonio Sérgio Camilo” - 
Maestro Vinícius Arruda;

• Conferência: “Folclore – 
Nossas Raízes” – Ruth Gui-

marães Botelho - Academia 
Paulista de Letras e Acade-
mia Cruzeirense de Letras;

• Noite de Autógrafos de “O 
Romanceiro da Independên-
cia”, livro da acadêmica Eli-
sabete Guimarães.

Sobre seu novo lança-
mento, a acadêmica Bete 
Guimarães conta que “o livro 
é uma proposta de resgate da 
história da Guarda de Honra, 
cujos integrantes têm seus 
despojos enterrados na igreja 
São José.”

Exemplares poderão ser 
adquiridos por R$ 20, na noi-
te de lançamento, com direito 
a autógrafo da autora.  

Departamento 
de Cultura 
realiza 
palestra com 
dramaturga 

 
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura em 
parceria com a Secretaria de 
Estado de Cultura, realizará 
no sábado (1º/9), às 10 horas, 
no Museu Histórico e Peda-
gógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina uma palestra 
com o tema “A dramaturgia 
do ator criador no teatro con-
temporâneo”. 

A palestra faz parte de um 
importante projeto da Secre-
taria de Estado de Cultura 
“Ademar Guerra” que prevê, 
além do acompanhamento do 
grupo “A Cia Novos Atores”, 
algumas atividades no muni-
cípio. 

A palestra será ministrada 
pela dramaturga Ana Roxo, 
uma das indicadas ao 25º 
Prêmio Shell, o mais impor-
tante prêmio da classe teatral 
do país, como dramaturga 
pela obra “Cabeça de Pape-
lão”, concorrendo com outro 
grande nome da dramaturgia 
Luís Alberto de Abreu.

No encontro serão discu-
tidos os diversos caminhos 
e possibilidades de criação 
artística dos atores em suas 
jornadas de espetáculos e 
performances. Ana Roxo, 
a partir de sua experiência 
como dramaturga, conversa-
rá sobre os processos criati-
vos quando atores tornam-se 
o veículo de criação e elabo-
ração do fi o dramatúrgico de 
um espetáculo.

A palestra é aberta à po-
pulação e a entrada é franca. 
O museu fi ca na rua Mare-
chal Deodoro da Fonseca, 
260, centro.

Semana do Folclore atrai 
atenção de moradores

sábado 

(1º/9), às 

10 horas

Sexta-feira haverá sessão 
solene da APL no museu

Atores de Pinda 
participam de workshop 
sobre musicalização

certa experiência no fazer 
teatral, pessoas que dominam 
a musicalidade, não foi um 
curso para iniciante”, ressal-
tou a diretora de Cultura Nil-
za Mayer.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizará também 
uma ofi cina com as “Meni-
nas do Conto”, com o tema 
“Eu Conto, Tu Contas, Ele 
Conta”. As inscrições serão 
abertas nesta semana e será 
destinada para profi ssionais 
que já possuem experiência 
com contação de histórias.

“A proposta das ofi cinas é 
capacitar estas pessoas para 
que futuramente venham 
desenvolver e multiplicar a 
experiência com grupos ini-
ciantes”, fi nalizou Nilza.

Atores de Pindamonhangaba acompanharam o curso de percussão “Corpo Musical”

Pétala Rodrigues

de vanguarda”, frisou mestre 
Quintino.

Este ano os moradores pu-
deram participar de apresenta-
ções de teatro nas bibliotecas 
municipais, cinema nos bair-
ros com a “Caravana do Cine-

ma Brasileiro” e muita apre-
sentação cultural com grupos 
de congo e moçambique.

O Dia do Folclore é co-
memorado em todo o Brasil 
no dia 22 de agosto e é um 
momento para todas as cida-

des relembrarem suas tradi-
ções, lendas e crenças.

O prefeito João Ribei-
ro comenta que a Semana 
do Folclore foi marcada por 
lembranças, onde os adultos 
puderam reviver bons mo-

mentos da infância e compar-
tilhar isso com os fi lhos. Ele 
parabeniza todos os artistas 
que contribuíram com a be-
leza artística e cultural apre-
sentada em Pinda entre os 
dias 19 e 26 de agosto.

A escola de Congo Benedito do Erê, de Tremembé, se apresentou no Bosque da Princesa, no domingo

Nilza Mayer
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O brasileiro já pagou mais 
de um R$ 1 trilhão em impos-
tos neste ano. O valor foi re-
gistrado por volta das 16h30 
da quarta-feira (29), pelo Im-
postômetro, o painel eletrô-
nico da ACSP -  Associação 
Comercial de São Paulo, que 
informa em tempo real o total 
de impostos federais, estadu-
ais e municipais arrecada-
dos. A marca trilhionária foi 
o pano de fundo para um ato 
público realizado pela ACSP 
no Pátio do Colégio, no centro 
de  São Paulo, com a intenção 
de conscientizar a população 
sobre o peso que os impostos 
têm na vida de cada cidadão.

Quem passou pelo local 
foi alertado que neste ano R$ 
1 trilhão em impostos foi ar-
recadado com 15 dias de an-
tecedência em relação a 2011. 
A velocidade da arrecadação 

cresce a cada ano. Se compa-
rada com 2008 – ano em que 
pela primeira vez se chegou 
ao R$ 1 trilhão – a marca atual 
registrada com quase quatro 
meses de antecedência. 

Rogério Amato, presi-
dente da ACSP e da Facesp 
- Federação das Associações 
Comerciais do Estado de 
São Paulo chamou a atenção 
para o descompasso eviden-
ciado pelo ritmo crescente 
da arrecadação. “A econo-
mia não cresceu na mesma 
proporção dos impostos nes-
te período”, disse. 

Feirão
Durante a mobilização no 

Pátio do Colégio foi realizado 
também o Feirão do Imposto, 
que revela à população o per-
centual de tributos embutidos 
nos produtos. Durante todo o 
mês de agosto, o “Caminhão 
do Impostômetro” – com 
uma versão móvel do painel 
eletrônico – percorreu ci-
dades do interior do estado. 
No ano passado, foi lançado 
o Movimento Hora de Agir 
(www.horadeagir.com.br), 
que abre espaço para a popu-
lação se manifestar a respeito 
da elevada carga tributária.

Gerdau reaproveita 
mais de 1 trilhão de 
litros de água no 
primeiro semestre

Pinda realiza desfi le 
cívico em comemoração 
ao Dia 7 de Setembro

Confi ra a programação
MOREIRA CÉSAR

8 horas - Hasteamento de Bandeiras
8h30 - Início do Desfi le - Corporação Musical Euterpe

SEQUÊNCIA DO DESFILE:
1-Corporação Musical EUTERPE
2-EE Profª Eunice B. Romeiro – a Fanfarra entra no recuo
3-CIMC - Convivência Idosos Moreira César
4-CEIF Art Toledo
5-Rede Municipal
6-Cia de Dança Lago do Cisne
7-EE Deputado Claro César
8-ADEPI - Assoc. Direitos Portadores Nec. Especiais
9-Entidade Assistencial Templo dos Anjos
10-Grupo de Terapia e Lazer
Fanfarra sai do recuo e segue para a dispersão  
11-Assembléia de Deus- Ministério de Belém
12-2º Batalhão de Engenharia e Combate “Borba Gato”
13-11º Cia de Engenharia de Combate Leve
14-12º Cia de Engenharia de Combate Leve
15-2º Companhia de Polícia Militar do Estado de SP
16-Corpo de Bombeiros de Pindamonhangaba
 
AVENIDA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO

8 horas - Hasteamento de Bandeiras – Obelisco - 
Praça Monsenhor Marcondes
9 horas - Início do desfi le - Corporação Musical Euterpe

SEQUÊNCIA DO DESFILE:
1-Corporação Musical EUTERPE
2-Fanfarra da EE Eunice Bueno Romeiro
3-Grupo Escoteiro Itapeva
4-Grupo Escoteiro Pindamonhangaba
5-Rede Municipal de Ensino
6-Projeto Crescer
7-Adepi - Assoc. Direitos Portadores Nec. Especiais
8-Assembléia de Deus – Ministério de Belém
9-2º BE Cmb – Batalhão Borba Gato
10-11ª Cia de Engenharia de Combate Leve
11-12ª Cia de Engenharia de Combate Leve
12-2ª Companhia de Policia Militar do Estado de SP
13-Corpo de Bombeiros de Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura, realizará nos dias 
2 e 7 de setembro, o desfi le 
cívico em comemoração ao 
feriado da Independência. Na 
programação, os moradores 
poderão acompanhar desfi les 
das escolas municipais, entre 
outros grupos da cidade.

A comemoração em Mo-
reira César será no dia 2, com 
algumas escolas do distrito. 
Participarão da solenidade 
alunos, professores, gesto-
res e funcionários. O desfi le 
acontecerá na avenida das 
Margaridas, no Vale das Acá-
cias, a partir das 8 horas, com 
o hasteamento da Bandeira.

Na sexta-feira (7), as co-
memorações serão realizadas 
na avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso e contará com 
a presença das escolas dos 
bairros próximos do centro. 
Às 8 horas acontecerá o has-
teamento da Bandeira na pra-
ça Monsenhor Marcondes.

A Corporação Musical 
Euterpe abrirá o desfi le de 7 
de setembro às 8h30; na se-
quência, haverá a apresenta-

ção das escolas municipais, 
entidades religiosas, civis e 
militares.

“É importante que todos 

comemorem o Dia da Inde-
pendência do Brasil, é uma 
questão de cidadania, res-
peito aos símbolos estaduais 

e nacionais, aprendendo a 
respeitar o Estado e conse-
quentemente as pessoas do 
nosso município”, ressaltou a 

secretária de Educação e Cul-
tura Bárbara Zenita Macedo.

No dia 7 de setembro de 
1822, o príncipe regente dom 
Pedro, irritado com as exi-
gências da corte, declarou 
ofi cialmente a separação po-
lítica entre a colônia que go-

vernava e Portugal. Em ou-
tras palavras, ele proclamou 
a Independência do Brasil.

As escolas que não forem 
participar dos desfi les reali-
zarão atividades cívicas com 
os alunos dentro das unida-
des escolares.

Desfi le de 7 de Setembro na avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso

A Gerdau, líder na pro-
dução de aços longos nas 
Américas, e uma das maio-
res fornecedoras de aços 
longos especiais no mundo, 
alcançou a marca global de 
1 trilhão de litros de água 
reaproveitados durante o pri-
meiro semestre. Esse volume 
equivale ao abastecimento de 
água, por um ano, da região 
metropolitana da cidade de 
São Paulo – atualmente com 
19 milhões de habitantes –, 
considerando-se um consu-
mo médio por pessoa de 150 
litros diários.

A meta é, até o fi nal de 
2012, superar o índice médio 
de recirculação de água da 
companhia atingido em 2011, 
que foi de 97% sobre o total 
utilizado no processo indus-
trial. Esse bom resultado foi 
alcançado pelos contínuos 
investimentos em modernos 
sistemas de tratamento e de 
recirculação da água utiliza-

da no processo produtivo em 
todas as usinas Gerdau. Dessa 
forma, a água utilizada é tra-
tada por avançadas tecnolo-
gias que permitem o seu rea-
proveitamento e a expressiva 
redução do consumo desse 
recurso natural, sendo que a 
pequena quantidade de água 
não reutilizada corresponde 
principalmente a perdas por 
evaporação (3% do total).

Mesmo com resultados 
acima da média mundial, a 
Gerdau planeja aumentar ain-
da mais suas taxas de reuso 
de água nos próximos anos. 
Por isso, está desenvolvendo, 
desde 2010, um modelo de 
balanço hídrico que envolve 
mais de 50 especialistas de 
meio ambiente da Empresa 
no mundo. O projeto deverá 
ser concluído até 2015 e visa 
reduzir o volume de água 
captado para a produção do 
aço e aumentar a taxa de re-
circulação desse insumo.

Sede da indústria Gerdau em Pindamonhangaba

Leão rompe a barreira do trilhão
Painel que exibe em tempo real o montante de impostos pagos já registra mais de 1 trilhão de reais este ano

 

PRODUTOS 
TRIBUTOS 

% 
VALOR C /  

TRIBUTO R$ 
VALOR S/ 

TRIBUTO R$ 
MERCEARIA    

Arroz 1kg 17,24% 2,15 1,80 
Feijão 1kg 17,24% 4,85 4,02 
Açúcar 32,33% 2,49 1,70 
Sal 15,05% 1,38 1,20 
Farinha de Trigo 1kg 17,34% 2,56 2,10 
Macarrão 18,28% 2,70 2,25 
Biscoito 37,30% 1,19 0,70 
Óleo de cozinha 26,05% 2,94 2,20 
Café 19,98% 4,50 3,60 
Adoçante 37,19% 2,99 1,90 
Gelatina 37,19% 1,59 1,00 
Fubá 25,28% 2,77 2,10 
Farinha de Milho 26,48% 1,62 1,20 
Lentilha 26,20% 3,85 2,80 
Pipoca (Microondas) 34,99% 1,23 0,80 
Milho de Pipoca 34,82% 1,81 1,20 
Cereal 33,70% 6,41 4,20 

ENLATADOS     
Ervilhas 26,05% 2,19 1,62 
Milho verde (lata) 36,05% 1,55 0,56 
Molho de tomate (lata) 36,05% 2,19 1,40 

BEBIDAS    
Refresco em pó 36,30% 0,65 0,40 
Refrigerante (lata) 46,47% 1,19 0,60 
Refrigerante garrafa 1,5lt  44,55% 1,99 1,10 
Cerveja (lata) 55,60% 1,55 0,70 
Cerveja (garrafa) 55,60% 3,20 1,40 
Água de coco 200ml 34,13% 2,30 1,50 
Água mineral 510ml 44,55% 0,95 0,50 
Suco pronto 36,21% 3,75 2,40 
Cachaça 81,87% 4,80 0,90 

DIVERSOS    
Fósforos 33,87% 4,06 2,70 
Filtro de Papel 37,48% 3,45 2,15 
Papel Alumínio 37,96% 4,27 2,64 
Bala pcte 150g 32,00% 2,56 1,75 
Bombom 37,61% 6,99 4,35 
Cigarro 80,42% 4,50 0,90 
Chocolate 38,60% 2,45 1,50 

CONTAS DE CONSUMO    
Conta de água 24,02% 45,00 34,20 
Conta de luz 48,28% 75,00 38,80 
Conta de telefone 46,12% 35,00 18,85 

CONFECÇÃO    
Calça (tecido) 34,67% 62,40 40,56 

“A economia não 
cresceu na mesma 

proporção dos 
impostos neste 

período”

ROGÉRIO AMATO, 
presidente da ACSP e da Facesp

Marca foi atingida quase quatro meses antes em relação a 2008

Arquivo TN

Arquivo TN

Divulgação
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Sucesso na Rede

Divulgação

Divulgação

31 Minutos 
14h - 16h10

A Beira do Caminho 
15h - 19h45

A Era Do Gelo 4 
12h55 - 21h30

As Aventuras de Agamenon, o Repórter 
13h - 14h50

Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge 
18h20 - 21h40

Billi Pig 
13h05 - 15h20

E Aí, Comeu? 
12h40 - 17h20 - 22h05

O Ditador 
17h50 - 20h - 22h10

O Vingador do Futuro 
16h40 - 19h20 - 22h00

Os Mercenários 2 
13h10 - 15h30 - 18h - 20h30

Outback - Uma Galera Animal 3D 
15h10 - 17h30 - 19h30

O que rola no cinema

Cinemark 
São José 
dos Campos

( 31/8 a 6/9)

Cinema Livro 

Após mais de 60 títu-
los para diversos consoles 
de videogame e mais de 
25 milhões de cópias ven-
didas em todo o mundo, 
a série de jogos de luta 
“Street Fighter” comple-
tou 25 anos nesta semana.

O primeiro jogo da sé-
rie da produtora japonesa 
Capcom foi lançado em 
30 de agosto de 1987 
para os fliperamas. No 
título, lutadores co-
nhecidos até hoje pelos 
fãs, Ryu e Ken, fize-
ram a sua estreia como 
personagens jogáveis. 

Entre os inimigos, Sa-
gat, o grande rival de 
Ryu, era o chefe final 
do game.

Com o sucesso do pri-
meiro game, a Capcom 
lançou versões diferentes 
do jogo.

Uma edição especial 
comemorativa dos 25 
anos da série será lança-
da nos Estados Unidos no 
dia 18 de setembro. O pa-
cote, chamado de “Street 
Fighter 25th Anniversary 
Collector’s Set” custará 
US$ 150.

A caixa traz 15 dis-

cos com os games “Su-
per Street Fighter 2 Tur-
bo HD Remix”, “Street 
Fighter III Third Strike 
Online Edition”, “Super 
Street Fighter IV Arcade 
Edition” e “Street Fighter 
X Tekken”. 

Além dos jogos, há 
um documentário, dois 
fi lmes de animação, a sé-
rie animada completa da 
franquia e 11 discos com 
a trilha sonora da série. 
Haverá uma estatueta do 
lutador Ryu, a faixa do 
personagem e um livro 
com artes.

Série de games ‘Street Fighter’ completa 25 anos

Figura sagrada para os 
americanos, reverenciada no 
mundo inteiro por seu impor-
tante papel histórico, o 16º 
presidente norte-americano, 
que unifi cou o país durante a 
Guerra Civil, derrotou os es-
cravagistas do sul e libertou 
os escravos, é lembrado ago-
ra, pelo diretor Seth Graha-
me-Smith por outra conquista 
admirável: sua luta incessante 
contra os mortos-vivos. Essa 
faceta pouco conhecida de 
Abraham Lincoln, um exímio 
caçador de vampiros, na ver-
são do fi lme, chega às telas 
de cinema em 7 de setembro, 
pela Fox Film do Brasil.

Abraham Lincoln é caçador de vampiros em novo fi lme

Com produção de Tim 
Burton (Edward Mãos de Te-
soura e A Fantástica Fábrica 

de Chocolate), direção de Ti-
mur Bekmambetov (O Pro-
curado) e roteiro do próprio 

Seth Grahame-Smith. O lon-
ga é protagonizado pelo es-
treante Benjamin Walker, jo-
vem ator da Broadway e uma 
das grandes promessas da 
nova geração de Hollywood.

O fi lme tem Dominic Co-
oper como Henry — uma 
fi gura mítica que se torna 
o mentor de Abe —, Rufus 
Sewell como o vilão, e Mary 
Elizabeth Winstead, no papel 
de Mary Todd Lincoln, a es-
posa de Lincoln.

O fi lme Abraham Lin-
coln: Caçador de Vampiros 
estreia no cinema brasileiro 
dia 7 de setembro, também 
em 3D.

“The Casual Vacancy”, o 
primeiro livro para adultos 
de J.K. Rowling, a autora da 
série Harry Potter, já tem data 
para sair no Brasil. A Nova 
Fronteira, parte da editora 
Ediouro, publicará o roman-
ce por aqui em dezembro - 
ainda não há um título ofi cial 
em português.

Descrito como um “gran-

de romance sobre uma peque-
na cidade”, o livro segue uma 
eleição para a Câmara em 
Pagford, na Inglaterra - ci-
dade que “não é tão idílica 
como aparenta ser”, diz o 
resumo da editora Little, 
Brown.

O livro de 512 páginas 
chega às livrarias inglesas em 
27 de setembro.

Primeiro livro para adultos 
de J.K. Rowling chega em 
dezembro ao Brasil

A Record News anunciou 
para o mês de setembro uma 
estreia internacional: a emis-
sora comprou os direitos do 
talk-show “Late Show”, de 
David Letterman.

A atração, que durante 
anos foi uma das estrelas da 
programação do GNT, estreia 
dia 3, às 23 horas, no canal de 
notícias da Record. O GNT, 
canal fechado da Globosat, 
não renovou o contrato do 
programa, que deixou de ser 
exibido em julho passado.

O “Late Show with David 
Letterman” é o mais impor-
tante talk show dos Estados 
Unidos, exibido pela rede 
CBS. À frente do programa 
há 16 anos, o apresentador 
entrevista, noite após noite, 
personalidades das mais di-
versas áreas: cultura, políti-
ca ou esporte, com o toque 
de humor que se tornou sua 
marca registrada. 

A lista de nomes que pas-
saram pelo programa é imen-
sa e entre eles estão Madon-
na, Justin Bieber, Tom Cruise 
e Barack Obama. Na estreia, 
o convidado é Bruce Willis.

Na Record News, as edi-
ções do Late Show vão ao ar 
dois dias após a exibição nos 
Estados Unidos, com reprises 
nos fi nais de semana. O pro-
grama será legendado.

Televisão

Programa de David Letterman 
volta a ser exibido no Brasil

Bebês dançam e fazem sucesso

Duas gêmeas de apenas onze 
meses bombaram no YouTube e 
mostraram que vieram ao mundo 
para fazer sucesso. Com mais de 
800 mil visualizações, o vídeo ca-
seiro mostra os bebês dançando ao 
som da guitarra do pai.

Com o nome de ‘11 Month Old 
Twins Dancing to Daddy’s Guitar’ 
(‘Gêmeas de 11 meses dançam para 
o violão do papai’, em português), 
a reprodução tem apenas 45 se-
gundos, mas já possui quase 20 mil 
‘curtidas’ desde o dia 8 de agosto.

A duplinha é idêntica até no rit-

mo e uma das partes mais divertidas é quando 
elas se olham antes de começar a dançar, foi 
quase um “Um, dois, três.. já!”. 

AIANDRA ALVES MARIANO

Divulgação

Divulgação

Divulgação

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.
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A Secretaria de Educação 
e Cultura, em parceria com a 
Secretaria de Saúde e Assis-
tência Social, está desenvol-
vendo um curso com o tema 
“Cuidando de quem cuida” 
com o objetivo de valorizar 
o autoconhecimento como 
recurso de transformação 
pessoal, profissional e social. 
Estão participando aproxi-
madamente 140 profissionais 
da educação e terapeutas co-
munitários do município.

Os encontros são reali-
zados no projeto “Espaço 
da Criança Anália Franco”, 
na Casa Transitória. São 
quatro grupos que se en-
contram quinzenalmente. 
As responsáveis pelos en-
contros são as terapeutas 
comunitárias Carmen Sílvia 
Ferreira Martins, Célia Re-
gina Ascenço, Kátia Villa-
ça e Luciana de Oliveira 
Ferreira, contando com o 
apoio de Natália Ferreira, 
que participou da formação 
do curso “Cuidando do Cui-
dador”, em Fortaleza, junto 
com as demais profissionais 
citadas.

Profissionais da educação e 
saúde participam de curso

A Santa Casa de Miseri-
córdia de Pindamonhangaba 
festejou na noite de sexta-fei-
ra (24), o aniversário de 149 
anos da entidade. A cerimônia 
foi marcada com a missa em 
ação de graças, na capela San-
ta Izabel da Hungria, inaugu-
ração do novo vestiário femi-
nino, homenagens, entrega de 
diplomas de Honra ao Mérito 
e título de Irmão Benemérito.

Profissionais liberais, auto-
ridades, o secretário de Rela-
ções Institucionais, Syllas Edu-
ardo Pucinelli, representando o 
prefeito João Ribeiro, marca-
ram presença na solenidade.

Os senhores Dr. Caio Au-
gusto Marcondes Figueiredo, 
Terezinha Eiko Tadaki Togo-
ro e Luiz César Cavalca Pin-
to receberam o diploma de 
“Honra ao Mérito” pelos ser-
viços prestados na área médi-
ca da Santa Casa por mais de 
30 anos. O engenheiro Heitor 
Corrêa Gonçalves foi agra-
ciado com o título “Irmão 
Benemérito” pela dedicação 
aos serviços prestados à en-
tidade por mais de 20 anos.

Santa Casa festejou 149 anos de bons serviços

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secre-
tária de Educação e Cultura, está promovendo um curso de 
matemática para todos os professores de educação infantil 
da Rede Municipal de Ensino e auxiliares de classe.

O curso será composto por 10 encontros semanais e 
os 120 participantes foram divididos em quatro turmas. 
Os profissionais participarão de oficinas e dinâmicas re-
lacionadas ao assunto.

“O objetivo do curso é promover o aperfeiçoamento 
do trabalho pedagógico tendo como referência as dire-
trizes curriculares para esta modalidade e as orientações 
metodológicas relacionadas à resolução de problemas”, 
ressaltou a gestora Regional de Educação Básica, Car-
men Silvia Martins.

A professora Ana Lúcia 
Lima Mota, da escola “Abdias 
Jr. Santiago e Silva”, do bairro 
Santa Cecília, agradece às for-
madoras pelo cuidado na pre-
paração do encontro, do am-

O provedor da Santa Casa 
de Misericórdia de Pinda-
monhangaba, Luiz Carlos 
Loberto, revela que as home-

nagens são prestadas há mui-
tos anos e este ano houve a 
oportunidade de homenagear 
os médicos e também os di-

retores, que prestam serviços 
gratuitos.

A dona de casa Maria Be-
nedita C. Santos prestigiou o 

aniversário da Santa Casa e 
parabenizou os responsáveis 
pela entidade. “Sempre que 
eu precisei daqui fui muito 

bem atendida. As enfermei-
ras e a equipe médica são 
excelentes, não tenho do que 
reclamar”.

biente acolhedor. “O primeiro 
encontro me deixou com uma 
imensa vontade de aprender a 
cuidar mais de mim e assim 
melhorar o relacionamento das 
pessoas que convivem comi-

go. Deixou com um gostinho 
de quero mais”.

“O encontro foi muito 
bom, apesar de ter ficado um 
pouco assustada, com medo 
de minhas reações. Eu não sa-

bia como tinha dificuldade em 
relaxar. Fui com uma expecta-
tiva, mas mediante a reflexão 
pude perceber que precisa-
mos de muitas coisas, como 
ter confiança, ser mais segura 

para levar uma vida melhor”, 
disse a funcionária da escola 
Abdias, Luciana Cristina Abel.

Os encontros iniciaram no 
dia 20 de agosto e encerrarão 
no dia 9 de novembro.

Divulgação

Divulgação

Metodologia da matemática  é objeto de curso para professores

Curso é voltado para os profissionais da Rede 
Municipal de Ensino

O professor Syllas Pucinelli  representou o prefeito João RibeiroO auditório da Santa Casa ficou cheio

Celso Correa/AgoravaleCelso Correa/Agoravale

O curso “Cuidando de quem cuida” tem o objetivo de valorizar os profissionais da Rede Municipal e da Secretaria de Saúde



15 ESPORTES
Pindamonhangaba,  sexta-feira, 31 de agosto de 2012

Pré-Mirim feminino
1º Kathelyn Rocha Veloso – 250 pontos
2º Carolina Santos Tatini – 220 pontos
3º Cibele Cavalcanti – 185 pontos
 
Pré-Mirim masculino
1º Gabriel Rocha – 250 pontos
2º Igor Lourenço Moreira – 190 pontos
3º Allan Samuel Faria – 160 pontos
 
Mirim feminino
1º Isabela Silva de Assis – 235 pontos
2º Nicole B. Shiguematsu - 225 pontos
3º Carolina de Paula Santos – 190 pontos
 
Mirim masculino
1º Victor Belmonte Major de Paula – 220 pontos
2º Lucas Leonel R. Teixeira – 170 pontos
3º João Vitor Aparecido – 160 pontos
 
Infantil feminino
1º Ana Flavia Ferreira de Matos – 230 pontos
2º Julia Laisa de Caldas – 155 pontos
3º Natalia de Barros Silva – 155 pontos
 
Infantil masculino
1º Gabriel Felipe de Castro – 240 pontos
2º Nobelino Tavares da S. Neto – 195 pontos
3º Kevin Santos da Silva Braga – 155 pontos
 
Juvenil feminino
1º Mariana Tarine Nakamura – 210 pontos
2º Thais Regina Moreira da Silva – 195 pontos
3º Carla de Melo dos Santos – 160 pontos
 
 Juvenil masculino
1º Yago de Oliveira Silva – 200 pontos
2º Ailton Bento da Silva Junior – 145 pontos
3º Guilherme de Souza Pinto – 120 pontos
 
Adulto feminino
1º Arone Lucia Gomes de Paula – 250 pontos
2º Elisangela Ap. Ramos Santos – 225 pontos
3º Luana Marília Rodrigues Pimentel – 160 pontos
 
Adulto masculino
1º Robson Karlos O. e Silva – 200 pontos
2º Douglas G da Silva – 165 pontos
3º Leonardo Abreu de Campos – 160 pontos
 
Master feminino
1º Maria Luciana Siqueira Paula – 250 pontos
2º Zsuzsanna Zilahi – 220 pontos
3º Ana Paula Teixeira – 190 pontos
 
Master masculino
1º Paulo Tadeu Moreira – 225 pontos
2º Francisco de Paula P. Filho – 200 pontos
3º Sérgio Callipo Junior – 190 pontos
 
Veterano 1 feminino
1º Marcia Aparecida Azevedo Salgado – 190 pontos
2º Iria Carvalho Brito – 185 pontos
3º Dayse Lucia Basto Moreira – 160 pontos
 
Veterano 1 masculino
1º José Luiz Rosa dos Santos – 200 pontos
2º Paulo Henrique da Silva – 185 pontos
3º Claudir Lucindo Rosa – 180 pontos
 
Veterano 2 feminino
1º Maria Lúcia Vilela – 240 pontos
2º Edna Mariano – 235 pontos
3º Nair de Oliveira Fonseca – 150 pontos
 
Veterano 2 masculino
1º Luiz Claudio de Felippe – 185 pontos
2º José Décio de Assis – 155 pontos
3º Adão da Silva Vilela – 135 pontos
  
Veteraníssimo 1 feminino
1º Ana Lúcia Andrade Vilela – 250 pontos
 
Veteraníssimo 1 masculino
1º Pedro Tadeu Pereira – 250 pontos
2º Antonio Jorge dos Santos – 215 pontos
3º Dinarte Monteiro dos Santos – 185 pontos
 
Veteraníssimo 2 masculino
1º Eugenio Rodrigues – 190 pontos
2º José Gilberto Meireles – 170 pontos
3º Angelino Peres dos Santos – 150 pontos
 
P.N.E masculino
1º Douglas Pires de Souza – 150 pontos
2º Marcelo Matheus de Vasconcelos – 45 pontos
3º Otacílio dos Santos Júnior – 45 pontos

O time de malha da Água 
Preta/Sejelp/VWM Transpor-
tes perdeu as duas partidas de 
volta das oitavas de fi nal do 
Campeonato Paulista, no últi-
mo dia 26, em Ilhabela. Com 
a derrota, o confronto fi cou 
empatado em 6 a 6 e a vaga 
para as quartas de fi nal será 
decidida em campo neutro, 
domingo (1º/9), em Jacareí.

Jogando em Ilhabela, o 
time de Pindamonhangaba 
fez duas boas partidas, mas 
não conseguiu bater o adver-
sário que, em casa, fez um 
jogo quase perfeito, não dan-
do chances para a equipe 
da Água Preta. Na primei-

ra partida, com os atletas 
Toni, Eduardo, Ramirez e 
Tite, foi derrotada por 200 
a 142; no segundo jogo, 
mesmo jogando melhor, os 
atletas Lucas, Odair, Bill 
e Sérgio não conseguiram 
evitar a derrota pelo pla-
car de 206 x 160.

“Eles fi zeram um jogo 
espetacular, 200 pontos nas 
duas partidas é fantástico, 
mesmo jogando bem não 
tínhamos como vencer, po-
rém, estamos muito focados 
e iremos buscar essa vaga 
no campo neutro”, salientou 
o técnico do time de Pinda, 
Dirceu Machado.

O Circuito Minas/São 
Paulo de Capoeira premiou 
Pindamonhangaba como a 
primeira colocada por equi-
pes no domingo (19), em 
Paraisópolis, Minas Gerais. 
A competição pontuou três 
estilos da capoeira, embora a 
parte cultural contasse mais. 
As três categorias foram an-
gola, regional de bimba e 
contemporânea.

A parte cultural colocou 
Pinda como a primeira colo-
cada com o grupo feminino 
de maculelê. A somatória de 
todos os pontos entre femi-
nino e masculino infantil e 
adulto resultou em 1° lugar 
por equipes e diversas meda-
lhas no individual.

No geral foram 12 equi-
pes participantes, dentre elas 
São José dos Campos, Tauba-
té, Guarulhos, Santos, Gua-
ratinguetá, São Bernardo do 
Campo, Caçapava, Atibaia, 
Sapucaí Mirim, Tremembé, 
Mogi das Cruzes e Pindamo-
nhangaba.

A equipe Pinda Rugbi veio a público nesta semana para se desculpar com torcedores, familiares de atletas e a co-
munidade em geral pelo fato de que dois de seus atletas se envolveram em um início de briga durante a partida come-
morativa aos dois anos da equipe.

A partida aconteceu no último dia 26, contra a equipe Resende (RJ).

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Esportes, divulga a 
lista dos primeiros colocados, 
até o momento, pelo Circui-
to Municipal de Corridas de 
Rua 2012. Foram cinco eta-
pas desde abril, sendo uma 
por mês e premiando os três 
melhores colocados com me-
dalhas. A competição tem 
ainda duas etapas para consa-
grar os campeões: dia 16 de 
setembro, em Moreira César; 
e no dia 28 de outubro, no 
Castolira.

O circuito é tradição em 
Pindamonhangaba e aconte-
ce há 40 anos, percorrendo 
os bairros da cidade com a 
participação de atletas locais 
e de outros municípios como: 
Taubaté, Sapucaí Mirim, Tre-
membé, Caçapava, Nativida-

de da Serra, entre outros.
São onze categorias divi-

didas em sexo e idade com a 
participação de crianças (aci-
ma de nove anos de idade) e 
idosos. A distância a percor-
rer é distribuída de acordo 
com as categorias e varia de 
200 metros a 6 km.

A Prefeitura já realizou 
as etapas no Araretama, Vale 
das Acácias, Cidade Nova, 
Vila Rica e Mombaça com 
cerca de 500 atletas.

No fi m das sete etapas, os 
três primeiros de cada cate-
goria receberão um troféu de 
participação do Circuito de 
Rua. Os pontos são somados 
pelos pódios anteriores (1º 
colocado: 50 pontos / 2º colo-
cado: 45pontos / 3º colocado: 
40 pontos) e pelas presenças 
nas etapas.

Circuito de Rua divulga 
primeiros colocados

Confi ra a classifi cação dos três 
primeiros colocados de cada 

categoria até a 5ª etapa

Pindamonhangaba é ouro 
da etapa sudeste de capoeira

1° Pindamonhangaba
2° São Bernardo do Campo
3° São José dos Campos
4° Caçapava
5° Atibaia

Confi ra o ranking por equipes do Circuito 
Minas/São Paulo de Capoeira:

Malha precisa 
vencer Ilhabela 
para ir às semifi nais

Rugbi Pinda pede desculpa por incidentes 

A equipe do Pinda Rugby vem por meio desta, se re-
tratar pelo episódio ocorrido no jogo amistoso no dia 
26/8/2012 contra a equipe de Resende, onde, infelizmen-
te, dois jogadores do Pinda Rugby entraram em atrito 
com dois jogadores do time adversário. Infelizmente os 
atletas tiveram atitudes não esportivas. Ofi cialmente, pe-
dimos desculpas a todos que apoiam e gostam de prati-
car o rugbi ou torcer. Não é nosso objetivo transmitir a 
violência. Esse dois jogadores do Pinda Rugby que pro-
moveram a desavença serão sumariamente advertidos e 
suspensos por tempo indeterminado. Conversamos com 

a equipe de Resende e pedimos desculpas aos jogadores. 
Como forma de aceitação, foi agendado um jogo de vol-
ta para Resende no mês de novembro. Mais uma vez pe-
dimos DESCULPAS pelo inconveniente. Nosso intuito é 
promover jogos com disciplinas, controle, respeito mútuo 
e camaradagem.

 Desde já fi camos agradecidos 

Pinda Rugby
 Isaac Nocera - Diretor de Marketing.  

Bom dia Senhores!

Confi ra a nota divulgada para a imprensa:

Divulgação
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Talita Leite www.talitaleitte.blogspot.com

Paixão por Esporte

Arquivo/Talita Leite
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Disputando a divisão 
especial (1ª divisão) do 
Campeonato Paulista pela 
primeira vez, a equipe de 
voleibol masculino Funvic/
Mídia Fone, de Pinda, se 
encontrou no campeonato, 
e com 9 pontos, um a me-
nos do que Atibaia, se apro-
ximou ao G4 (grupo das 
quatros equipes que vão 
se classifi car para as semi-
fi nais). A equipe de Pinda 
tem três derrotas e três vitó-
rias e está em quinto lugar.

Na quarta-feira (29), 
Pinda venceu BMG/São 
Bernardo do Campo por 
3 sets a 1 na Quadra  Juca 
Moreira. 

Os jogos acontecem 
em dois turnos e o primei-
ro chega ao fi m no sábado 
(1º/9), num jogo contra o 
Vôlei Futuro, em Araçatu-
ba. A vitória pode colocar 
a equipe pindense entre os 
quatro melhores.

Na partida contra a 
equipe do ABC paulista, 
Pinda começou perdendo 

o primeiro set por 25 a 18. 
A partir do segundo set, o 
time recuperou o fôlego e 
aplicou as parciais de 25 a 
17; 25 a 21 e 25 a 22.

O secretário de esportes 
de Pindamonhangaba, An-
tônio Carlos Macedo Giu-
dice, parabeniza a equipe 
pelo bom desempenho nos 
últimos jogos e garante que 
o time pode surpreender. 
“É uma equipe boa que vai 
encher os olhos da torcida. 
Pinda pode fi car entre as 
quatro e ir para as semifi -
nais”, afi rmou.

A equipe de Pinda é 
praticamente a mesma que 
foi vice-campeã da Superli-
ga B em abril deste ano. O 
time é comandado pelo téc-
nico João Marcondes, auxi-
liar técnico Jaildo Santana, 
assistente técnico Euclydes 
Silvério, fi sioterapeuta Glau-
ber Vieira, estatístico Rafael 
Oliveira e supervisor técnico 
Ricardo Navajas.

Estreante no principal 
torneio paulista, Pinda já é 

considerada uma das gran-
des equipes de Vôlei do 
Brasil. A divisão especial 
reúne as 15 melhores equi-
pes do Estado de São Pau-
lo, sendo sete no feminino 
e oito no masculino. Des-
taques das últimas com-
petições nacionais e inter-
nacionais, os jogadores 
André Heller, Lorena, 
Murilo Endres e Ricar-
dinho integram alguma 
das equipes e confirmam 
a qualidade do torneio 
paulista.

Além de enfrentar 
grandes nomes do voleibol 
brasileiro na competição 
estadual, Pinda terá a chan-
ce de disputar a Superliga 
A, em novembro deste 
ano, contra as equipes do 
Cruzeiro, Minas, Rio de 
Janeiro e outras. Com a 
desistência da equipe de 
Montes Claros, Pinda en-
trou na competição com o 
vice-campeonato obtido em 
Canoas, no Rio Grande do 
Sul, pela Superliga B.

A equipe principal de bas-
quete de Pindamonhangaba 
estreia a série A-2 nesta sex-
ta-feira (31), contra São Ca-
etano, no ginásio do  Centro 
Esportivo ‘João do Pulo’, às 
20 horas, a entrada é gratuita.

O torneio é válido pela 
competição estadual da Fede-
ração Paulista de Basquete e as 
equipes fazem jogos em turno 
e returno. Os dois melhores de 
cada grupo se classifi cam para 
as semifi nais e o campeão tem 
vaga garantida para participar 
da A1 e da Copa do Brasil em 
2013, ao lado de Franca, São 
José dos Campos, Bauru, Pi-
nheiros e Palmeiras. Pinda está 
no grupo A da série A-2, com 
São Caetano, Taubaté, Lins e 
Piracicaba.

O time pindense fez al-
gumas mudanças no plantel 

e convocou novos jogadores 
para reforçar o elenco, como 
os alas-armadores Weliton 
e Bruno, além do pivô Fer-
nando Russo e armador Dani-
lo. “Precisávamos de algumas 
peças para reforçar a equipe 
e a vinda desses atletas irá 
minimizar algumas defi ci-
ências que apresentamos 
no primeiro semestre, além 
de trazer um pouco mais de 
experiência à equipe”, pin-
celou o treinador de Pinda, 
Róderson Salvador.

Após o jogo contra o time 
do ABC paulista nesta sexta, 
Pinda só volta para as qua-
dras no dia 14 de setembro 
contra o XV Raizen Unimed 
Selam, em Piracicaba. A fase 
de grupos tem jogos até 9 de 
novembro com o jogo regio-
nal entre Pinda e Taubaté.

FPFS divulga datas das 
quartas de fi nal da Liga 
Paulista de Futsal

A FPFS - Federação Paulista de Futebol de Salão 
divulgou na última terça-feira (28), a tabela parcial 
da segunda fase da Liga Paulista de Futsal Masculino, 
contendo os detalhes dos jogos de ida das quartas de 
fi nal.
As informações foram anunciadas pela organização 
da competição, depois de uma reunião realizada na 
sede da Federação, em São Paulo, contando com 
representantes das oito equipes que seguem na luta 
pelo título.
Única representante do Vale do Paraíba ainda viva na 
Liga Paulista, a equipe de Pindamonhangaba estreia 
nas quartas de fi nal em uma quarta-feira, dia 12 de 
setembro. A Princesa do Norte visita o Suzano/Penalty 
a partir das 19 horas, no Ginásio de Esportes Roberto 
David.
Vale ressaltar, que a equipe local teve melhor 
campanha na fase de classifi cação, e exatamente 
por conta disso, terá o direito de decidir a vaga para 
a semifi nal jogando dentro de casa, na Associação 
Atlética Ferroviária.
Como alguns dos postulantes ao título da Liga Paulista 
também estão envolvidos na disputa da Liga Nacional 
de Futsal, que também se encontra em sua reta 
fi nal, as datas e horários dos jogos da volta só serão 
determinados posteriormente.

Futsal Feminino: Pinda busca 
reabilitação no Sub 20
Derrotada nas últimas duas rodadas do Estadual Sub 20 
de Futsal Feminino, Pindamonhangaba volta a entrar em 
quadra no sábado (1). 
A Princesa do Norte recebe o São Caetano no Ginásio do 
Alto do Tabaú, a partir das 14h, em busca de reabilitação.
Pindamonhangaba ocupa o quinto lugar da tabela de 
classifi cação, na frente, exatamente do São Caetano, que 
aparece em sexto. 
O time comandado pelo treinador Marcos Derrico tem 23 
pontos somados em 14 jogos. Até o momento foram 7 
vitórias, 2 empates e 5 derrotas.
No primeiro turno da competição, em duelo 
realizado no ABC Paulista, no Ginásio Joaquim 
Cambaúva Rabello, São Caetano e Pindamonhangaba 
protagonizaram um duelo equilibrado do início ao fim, 
que terminou empatado em 0 a 0.

Pindamonhangaba decide classifi cação em casa

Após 15 dias na Europa, 
na disputa da Volta Ciclística 
de Portugal, a equipe de ci-
clismo de Pindamonhangaba 
(Funvic/Marcondes César/
Gelog/Feijão Tarumã) retor-
nou ao Brasil para a 3ª edição 
do Tour Rio, que teve início 
na quarta-feira (29). Pinda ter-
minou o primeiro dia na 6ª 
colocação por equipes com 
as provas de montanha e 
meta voltante, onde o ciclis-
ta argentino Edgardo Simon 
sagrou-se campeão, assim 
como em 2011.

A primeira etapa da com-
petição carioca iniciou na 
Barra da Tijuca e terminou 
em Angra dos Reis, com 
149,9 km de percurso. Os ci-
clistas foram desafi ados com 
as subidas e descidas que ti-
nham pela frente até chegar 
ao Litoral Fluminense.

Atletas de várias partes 
do mundo participam do 
Tour do Rio, que reúne 18 
equipes, sendo as dez melho-

O Sesc, em parceria com 
o Sincomércio, realizam a  a 
12ª Copa Sesc/Sincomércio 
de Futsal, que tem início no 
dia 4 de setembro. Os jogos 
serão disputados das 19h30 às 
22 horas na Quadra Coberta.

Poderão participar os co-
merciários e seus dependen-
tes, sendo: esposo e fi lho(s) a 
partir de 16 anos.  (somente da 
cidade de Pindamonhangaba)

IMPORTANTE: Todos 
os integrantes das equipes 

devem possuir a carteirinha 
(atualizada) do Sesc, quem 
não possuir deve solicitar a 
emissão na sede do Sinco-
mércio, gratuitamente, de-
vendo apresentar os docu-
mentos pessoais: CPF, RG e  
Carteira de Trabalho.

Mais informações po-
dem ser obtidas pelo tefone 
3642-4820 ou 3645-6289, 
ou pelos e-mails: sinco-
merciopinda@terra.com.br/ 
scvpindaestagio@sincomer-
ciopinda.com.br.

Pinda participa da Tour do Rio de Ciclismo

Vôlei masculino vence 
BMG/São Bernardo e 
alcança líderes

res do ranking nacional e ou-
tras oito equipes estrangeiras 
convidadas pela organização.

Magno Nazaret, Gregolry 
Panizo, Antônio Nascimento, 
Otávio Bulgarelli, Roberto 
Pinheiro e Tiago Fiorilli são 

os ciclistas que representam 
Pinda no torneio.

A 3ª edição do Tour do 
Rio prossegue até o domin-
go (2), com etapas de até 
800 km, Na quinta-feira 
(30) os ciclistas fi zeram um 

percurso de 172 km, com 
largada na cidade de Volta 
Redonda e chegada em Três 
Rios. Até o fechamento 
desta edição, não havíamos 
obtido a classifi cação atua-
lizada do torneio.

Vem aí a 12ª Copa Sesc/
Sincomércio de Futsal

Basquete masculino 
estreia na A-2 e mira 
título inédito

Equipe de ciclismo de Pindamonhangaba (Funvic/Marcondes César/Gelog/Feijão 
Tarumã), que retornou ao Brasil e já encara a 3ª edição do Tour do Rio

Divulgação



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)
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MENOPAUSA

PROXIMA SEMANA 2 PASSO - FALE CONOSCO - 3642-5673

DOZE PASSOS PARA UMA 
MENOPAUSA SAUDÁVEL 

 

PLENOMED Sistema de Benefícios

3º PASSO!
* Faça exercícios de levantamento de pesos 
para manter os ossos fortes e reduzir o risco 
de fraturas.
* É prudente buscar orientação específica 
para adequar o tipo e a carga de exercícios.

COMUNICADO
JOÃO ALVES PEREIRA comunica o desaparecimento dos seguintes documentos: 
RG, CPF, CARTÃO DO BRADESCO, CARTÃO DO SUS E CARTÃO DA VIVA PIN-
DA, quem encontrar favor ligar para 9121 9018. 


 


 




      






A FAMÍLIA DO 
TROVADOR             

(por A. A. de Assis, da UBT de Maringá/PR)

Se a família do trovador 
soubesse o quanto a trova 
lhe faz bem à saúde, seria a 
primeira a dar-lhe máximo 
apoio. Começando por en-
tender que “em cabeça onde 
entram versos não entram 
grilos”. Para idosos, então, a 
trova é um verdadeiro acha-
do. Não há melhor ginástica 
para o cérebro. Mesmo que o 
verso resulte pobrezinho ou 
manquitola, ainda assim faz bem à beça. 

Se você tem um trovador em casa, preste atenção nele: 
jamais perde o bom humor. Em vez de ficar resmungan-
do contra isso ou contra aquilo, ele se põe sereno em seu 
canto e se põe a bater sílabas nos dedos. Já tem até calos 
nas costas do polegar. Com isso distrai a alma, sossega o 
coração, faz funcionar o “instrumental pensante”. 

Há quem prefira jogar damas ou fazer palavras cruzadas. 
O poeta faz versos, brinquedo inigualável. Se lhe sobram 
alguns trocados, manda imprimir o produto em livro e fe-
liz da vida distribui com dedicatória aos parentes e amigos. 
Alguns deles, mais craques ou mais sortudos, chegam até a 
vencer concursos. Vão às festas de premiação, encontram 
lá um punhado de irmãos de rimas, recebem troféus, diplo-
mas, voltam para casa recheados de alegria. A família deles 
às vezes nem nota essa felicidade. Deveria notar. 

E agradecer aos céus a bênção de ter em casa alguém 
que com algo aparentemente tão simples, consegue enve-
lhecer sem ficar velho.

   ____o0o___
Para concluir, algumas trovas do Mestre Antonio Au-

gusto de Assis, complementando o seu belo texto.

Amai-vos, e as derradeiras
muralhas hão de cair.
— Havendo amor, as fronteiras
não têm razão de existir!

Benditas sejam as vidas
que, alegres, serenas, santas,
vivem a vida envolvidas
em levar vida a outras tantas!

De barro se faz o homem,
e de luz principalmente.
O barro, os anos consomem;
a luz eterniza a gente!

    JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
      JUÍZO DA 090ª ZONA ELEITORAL – PINDAMONHANGABA
         Rua Marechal Deodoro, 269 – Centro – Fone: 3648-1604

Pindamonhangaba
EDITAL nº 11/2012

A Doutora Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, MMª Juíza da 90ª Zona Eleitoral 
de Pindamonhangaba, em cumprimento às disposições contidas na Resolução nº 
23.373/2011, do C. Tribunal Superior Eleitoral e considerando o adiamento das au-
diências previstas no Edital nº 10/2012, NOTIFICA os partidos políticos, coligações 
e candidatos que requereram registro de candidatura para concorrer às eleições de 
7 de outubro de 2012, nos termos da disposição contida no artigo 71 da Resolução 
nº 23.373/2011, do C. Tribunal Superior Eleitoral, a comparecer ao cartório desta 
Zona Eleitoral, sito à Rua Marechal Deodoro, 269, Centro, Pindamonhangaba-SP, 
para verificação e validação das fotografias digitalizadas e dos dados informados nos 
pedidos de registro que constarão da urna eletrônica.
Os candidatos deverão comparecer pessoalmente, munidos de documento de
identificação, ou na pessoa de seu representante legal, o qual deverá portar
procuração com fins específicos, no dia e horário estabelecido no calendário
abaixo:

 JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZO DA 090ª ZONA ELEITORAL – PINDAMONHANGABA

Rua Marechal Deodoro, 269 – Centro – Fone: 3648-1604

Pindamonhangaba

EDITAL nº 11/2012

A Doutora Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, MMª Juíza da 90ª Zona

Eleitoral de Pindamonhangaba, em cumprimento às disposições contidas na

Resolução nº 23.373/2011, do C. Tribunal Superior Eleitoral e considerando o

adiamento das audiências previstas no Edital nº 10/2012, NOTIFICA os

partidos políticos, coligações e candidatos que requereram registro de

candidatura para concorrer às eleições de 7 de outubro de 2012, nos termos da

disposição contida no artigo 71 da Resolução nº 23.373/2011, do C. Tribunal

Superior Eleitoral, a comparecer ao cartório desta Zona Eleitoral, sito à Rua

Marechal Deodoro, 269, Centro, Pindamonhangaba-SP, para verificação e

validação das fotografias digitalizadas e dos dados informados nos pedidos de

registro que constarão da urna eletrônica.

Os candidatos deverão comparecer pessoalmente, munidos de documento de

identificação, ou na pessoa de seu representante legal, o qual deverá portar

procuração com fins específicos, no dia e horário estabelecido no calendário

abaixo:

Dia e Horário Partido / Coligação

31/08/2012

(sexta-feira)

11h às 19 horas

“PINDA PRA FRENTE”
“AVANÇA PINDA COM EXPERIÊNCIA”

"FÉ EM AÇÃO" (PP-PV)
PMDB - PC do B

PPS - DEM – PSB
27 – PSDC

Dia e Horário Partido / Coligação

01/09/2012

(sábado)

11h às 19 horas

44 – PRP
PR – PSL

PRB – PSC
PSDB-PDT-PTB

 JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZO DA 090ª ZONA ELEITORAL – PINDAMONHANGABA

Rua Marechal Deodoro, 269 – Centro – Fone: 3648-1604

Pindamonhangaba

Dia e Horário Partido / Coligação

02/08/2012

(domingo)

11h às 19 horas

“RENOVAÇÃO E TRABALHO” (PSD-PT DO B)
“RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA” (PHS-PMNPTC)

"UNIÃO RENOVADORA" (PTN-PRTB)
13 - PT

Res. TSE 23.373 art. 71 § 6º O não comparecimento dos interessados ou
de seus representantes implicará em aceite tácito, não podendo ser
suscitada questão relativa a problemas de exibição em virtude da má
qualidade da foto apresentada.

Para constar, eu _______________ , João Amaro Pinheiro, Chefe de Cartório

Eleitoral, aos 24 de agosto de 2012, elaborei o presente edital, que vai

assinado pela MMª. Juíza Eleitoral e será afixado no local de costume.

 LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM
Juíza Eleitoral

Ata da 31.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 23.08.2012.

Às dez horas do dia vinte e três 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 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 32.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 21.08.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – 
RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: Re-
curso 1-0152/12 Eduardo Dias de Siqueira. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva: 
INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0178/12 Roselma de Fátima Avelar, 
Recurso 1-0181/12 Nelson Tetsuji Takahashi. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante 
de Souza Filho: DEFERIDO, pela maioria: Recurso 1-0183/12 Jorge Ricardo Baruki 
Samahá. IV – CETRAN: Encaminhamento dos Recursos: 1-0153/12 Andréia Regina 
da Silva Magalhães e 1-0159/12 Geraldo de Souza Lima, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 32.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de In-
frações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 21.08.2012.

Às dez horas do dia vinte e um 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 Segunda 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 30.ª Sessão Extraordinária, reali-
zada em 16.08.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: 
Recurso 1-0149/12: Geovani da Conceição Pimenta. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos 
da Silva: DEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0160/12 Geraldo de Souza 
Lima; INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0187/12 Tereza Cristina Pe-
reira. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, por vo-
tação unânime: Recurso 1-0125/12 Maria Lucia Nunes do Prado, Recurso 1-0147/12 
Leandro da Costa Toledo. IV – EXPEDIENTE: Ofício 038/12 – 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.
Pindamonhangaba, 21 de Agosto de 2012. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

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

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

Dia  10/09/2012 às 14:00 horas

MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

18º MARCOS FRANCISCO DIAS MARTINS
RUA BARÃO DA PEDRA NEGRA, 296 – APTO. 32 – CENTRO
TAUBATÉ – SP
CEP 12020-220

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Sugestões de temas e dúvidas - alexandra@laboratiocedlab

Mononucleose
Famosa “doença do beijo”

Hoje vamos falar da Mononucleose, uma doença séria, 
que pode até passar despercebida. A mononucleose cos-
tuma acontecer principalmente em adolescentes e adultos 
jovens, entre 15 e 25 anos. O vírus responsável pela doen-
ça é o Epstein-Barr, transmitido pela saliva contaminada 
num contato íntimo entre as pessoas, daí o nome popular 
“doença do beijo”.

O que pode provocar? A doença provoca febre, enfarta-
mento dos gânglios do pescoço e das axilas, comprometi-
mento do fígado e do baço, entre outros sintomas.

Embora os sintomas mais expressivos e que exigem 
cuidado, além de repouso absoluto, durar algumas sema-
nas, outros sintomas podem perdurar por diversos meses 
ou, em alguns casos, por mais de um ano. Entre eles está o 
sono em excesso, falta de apetite, de fome e de sede.

Para prevenir! Se estiver com feridas ou qualquer tipo 
de sangramento na boca o melhor é não beijar ninguém ou 
evitar beijar muitas pessoas. Também, a higiene é funda-
mental para não sofrer problemas futuros.

Para saber se temos essa doença, se faz necessário o 
diagnóstico por um exame de sangue específico. Na sua 
próxima consulta, pergunte ao médico e peça que inclua 
em seu pedido de exames.

Nota: Muitos adultos ficam sabendo que foram infec-
tados pelo vírus e tiveram a doença no passado sem se dar 
conta de sua atividade – provavelmente os sintomas foram 
confundidos com os de infecções banais comuns na infân-
cia e na adolescência.

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 10/09/2012 às 15:00 horas

15º ELAINE CRISTINA MIGUEL
RUA PROFESSOR WILSON PIRES CÉSAR, 73 – CIDADE JARDIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12424-370

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LICENÇA DA CETESB
SOURCETECH QUIMICA LTDA torna público que requereu na CETESB a Licença 
Prévia para construção de depósito de embalagens, à Rua Suíça, nº 3430, Bairro 
Água Preta em Pindamonhangaba-SP.

A. A. de Assis, autor da Missa em Trovas



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: 363/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0266/12 DATA PROTOCOLO: 07/03/2012
Nº CEVS: 353800601-477-000018-1-3 DATA DE VALIDADE: 15/06/2013
CNAE:   4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
RAZÃO SOCIAL:   R H A PENTEADO DROGARIA – ME
CNPJ/CPF:   07.140.836/0001-30
ENDEREÇO: Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso N°: 1097
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Alto do Cardoso
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12420-010 UF: SP
RESP. LEGAL: Maria Cristina Alves Penteado CPF: 038.378.808-00
RESP. TÉCNICO: Cintia Helena Rocha CPF: 037.114.646-10
CBO: Farmacêutico, em geral. CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 28.094    UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  15/06/2012, 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, __15_de _junho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 364/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0392/12 DATA PROTOCOLO: 05/04/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000648-1-5 DATA DE VALIDADE: 18/06/2013
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta.
RAZÃO SOCIAL:   LUIZ AUGUSTO SILVA MENDES SOUZA
CNPJ/CPF:   278.215.198-39
ENDEREÇO: Rua Dr. Alfredo Valentini N°: 223
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Tabaú
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-360 UF: SP
RESP. LEGAL: Luiz Augusto Silva Mendes Souza CPF: 278.215.198-39
RESP. TÉCNICO: Luiz Augusto Silva Mendes Souza CPF: 278.215.198-39
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 109019   UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  18/06/2012, 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, __18_de _junho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 365/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 1417/11 DATA PROTOCOLO: 14/12/2011
Nº CEVS: 353800601-865-000011-1-2 DATA DE VALIDADE: 12/06/2013
CNAE:   8650-0/04 Atividades de fisioterapia.
RAZÃO SOCIAL:   FISIO FISIOTERAPIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
CNPJ/CPF:   03.948.143/0001-18 (001)
ENDEREÇO: Rua Vitória N°: 77
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Ipê I
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12443-490 UF: SP
RESP. LEGAL: Taciana Andrade de Carvalho Morais CPF: 033.793.406-18
RESP. TÉCNICO: Taciana Andrade de Carvalho Morais CPF: 033.793.406-18
CBO: Fisioterapeuta, em geral CONS. PROF.: CRM N  º  I N S C R . :  
109019 UF: SP
RESP. TÉCNICO SUBSTITUTO Francisco Marcelo Araujo Ribeiro C P F :  
280.471.238-90
CBO: Fisioterapeuta, em geral CONS. PROF.: CREFITO N º INSCR.: 69804   UF: SP

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

Pindamonhangaba, __12_de _junho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 366/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0331/12 DATA PROTOCOLO: 23/03/2012
Nº CEVS: 353800601-212-000001-1-6 DATA DE VALIDADE: 18/06/2013
CNAE:   2121-1/01 Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano.
RAZÃO SOCIAL:   ZODIAC PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A
CNPJ/CPF:   55.980.684/0001-27
ENDEREÇO: Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias N°: 3400
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Água Preta
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12403-610 UF: SP
RESP. LEGAL: Bruno Cezar Almeida Chassot  CPF: 437.055.450-00
RESP. TÉCNICO: Celso Kaminsk Franceschini CPF: 141.859.168-84
CBO: Farmacêutico, em geral. CONS. PROF.: CRF N  º  I N S C R . :  
24024 UF: SP
RESP. TÉCNICO SUBSTITUTO Maritza Laprano Barthmann,     CPF: 133.399.518-02
CBO: Farmacêutico, em geral. CONS. PROF.: CREF N º INSCR.: 15494 UF: SP
RESP. TÉCNICO SUBSTITUTO   Anaiath Deolinda Neiva de Souza  CPF: 186.372.008-18
CBO: Farmacêutico, em geral. CONS. PROF.:   CRF N º INSCR.: 30544     UF: SP
RESP. TÉCNICO SUBSTITUTO Andre Sarno Maciel CPF: 250.197.468-94
CBO: Farmacêutico, em geral. CONS. PROF.:  CRF  N º INSCR.: 24204     UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  18/06/2012, 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, __18_de _junho  de 2012

RDEM DE PUBLICAÇÃO: 367/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0409/12 DATA PROTOCOLO: 12/04/2012
Nº CEVS: 353800601-865-000079-1-9 DATA DE VALIDADE: 23/05/2013
CNAE:   8650-0/04 Atividades de fisioterapia.
RAZÃO SOCIAL:   GARCIA FIGUEIREDO FISIO CLIN LTDA ME
CNPJ/CPF:   11.709.882/0001-85
ENDEREÇO: Rua Eugênio Siqueira Salgado N°: 44
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12401-470 UF: SP
RESP. LEGAL: Débora Yoshie Iwata Garcia CPF: 304.251.518-40
RESP. TÉCNICO: Milenna Martins Figueiredo CPF: 302.908.048-09
CBO: Fisioterapeuta, em geral CONS. PROF.: CREFITO N º INSCR.: 89302    UF: SP
RESP. TÉCNICO SUBSTITUTO  Angélica Sori Kondo de Oliveira     CPF: 300.391.068-02
CBO: Fisioterapeuta, em geral CONS. PROF.:  CREFITO N º INSCR.: 128863-3           UF:  SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  23/05/2012, 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, __23_de _maio  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 368/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0691/12 DATA PROTOCOLO: 19/06/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000310-1-1 DATA DE VALIDADE: 19/06/2013
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica.
RAZÃO SOCIAL:   ELIANA ANDRADE PALMA
CNPJ/CPF:   263.714.078-05
ENDEREÇO: Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°:334
COMPLEMENTO: SALA 03 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-010 UF:SP
RESP. LEGAL: Eliana Andrade Palma CPF: 263.714.078-05
RESP. TÉCNICO: Eliana Andrade Palma CPF: 263.714.078-05
CBO: Cirurgião Dentista, em geral.  CONS. PROF.: CRO  N º INSCR.: 68.414  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: 369/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0691/12 DATA PROTOCOLO: 19/06/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000311-1-9 DATA DE VALIDADE: 19/06/2013
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica.
Equipamento: RAIOS X ODONTOLOGICO INTRA-ORAL, n° de série: K00047, marca e modelo: 
DABIATLANTE/SPECTRO, corrente e tensão: 70kVp  8mA.
RAZÃO SOCIAL:   ELIANA ANDRADE PALMA
CNPJ/CPF:   263.714.078-05
ENDEREÇO: Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°: 334
COMPLEMENTO: SALA 03 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-010 UF: SP
RESP. LEGAL: Eliana Andrade Palma CPF: 263.714.078-05
RESP. TÉCNICO: Eliana Andrade Palma CPF: 263.714.078-05
CBO: Cirurgião Dentista, em geral.   CONS. PROF.: CRO  N º INSCR.: 68.414  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: 370/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0237/11 DATA PROTOCOLO: 24/02/2011
Nº CEVS: 353800601-561-000438-1-8 DATA DE VALIDADE: 
CNAE:   5611-2/02 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas.
RAZÃO SOCIAL:   JOÃO FERREIRA PINTO BEBIDAS ME
CNPJ/CPF:   11.354.391/0001-69
ENDEREÇO: Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso N°: 1835
COMPLEMENTO:  BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12420-010 UF:SP
RESP. LEGAL: João Ferreira Pinto CPF: 830.947.338-91
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  18/06/2012, 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, __18_de _junho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 371/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0440/12 DATA PROTOCOLO: 19/04/2012
Nº CEVS: 353800601-561-000496-1-1 DATA DE VALIDADE: 
CNAE:   5611-2/02 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas.
RAZÃO SOCIAL:   MARIA LUCIA DA SILVA
CNPJ/CPF:   14.271.591/0001-46
ENDEREÇO: Rua Ademir Honório N°:129
COMPLEMENTO: LOTE 0005; QUADRA B BAIRRO:Jardim Eloina
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12413-420    UF: SP
RESP. LEGAL: Maria Lucia da Silva CPF:  089.946.838-10

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  18/06/2012, 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, __18_de _junho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 372/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0137/12 DATA PROTOCOLO: 09/02/2012
Nº CEVS: 353800601-561-000483-1-3 DATA DE VALIDADE: 
CNAE:   5611-2/03 Lanchonete, casas de chá, de sucos e similares.
RAZÃO SOCIAL:   MARQUES EMPADARIA E PANQUECARIA LTDA ME
CNPJ/CPF:   14.395.377/0001-00
ENDEREÇO: Rua Arcebispo Dom José M. de Mello N°: 40
COMPLEMENTO: 42 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-250 UF: SP
RESP. LEGAL: Silvana Galvão da Silva Marques CPF: 057.917.578-24

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

18 Pindamonhangaba, sexta-feira, 31 de agosto  de 2012

Tribuna do Norte

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  10/09/2012 às 14:30 horas

SERVENTE DE OBRAS

2º PEDRO PAULO DE LIMA
RUA DR. JOSÉ SCHETTINO, 75 – MORRO DA CONCEIÇÃO
ALÉM PARAÍBA – MG
CEP 36660-000

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

JARI DA 122ª CIRETRAN DE PINDAMONHANGABA
RECURSOS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESSOS ADMINISTRA-

TIVOS INTERPOSTOS E JULGADOS
       

 Nº PROC.       NOME                        RESULTADO 
 

001/2012 JULIO CESAR CHRISOSTOMO DOS SANTOS         DEFERIDO
002/2012   JULIO CESAR CHRISOSTOMO DOS SANTOS       DEFERIDO
PA 0269-0/2012        GENI CLARO MARQUES                               INDEFERIDO

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS FUMCAD 2012

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba - CMDCA, 
criado pela Lei nº. 2.626/91, no uso de suas atribuições legais, torna público o processo de seleção 
de projetos, programas e serviços a serem financiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – FUMCAD no ano de 2013 nos termos seguintes:
1 – As entidades registradas no CMDCA poderão no prazo e na forma previstos neste edital, propor 
Planos de Trabalho para desenvolver projetos de atendimento a crianças e adolescentes e/ou progra-
mas e serviços complementares ou inovadores da política de atendimento segundo as linhas de ação 
previstas na Lei Federal nº. 8.069/90, que poderão, ao final de sua execução, ser incorporadas à rede 
pública de serviços regulares, conforme avaliação de seus resultados pelo CMDCA.
2 – Os trabalhos deverão atender preferencialmente os seguintes eixos temáticos:
2.1 – Assistência Social
2.1.1 – Serviços de atendimento a adolescentes egressos das medidas de internação e semiliberda-
de, e que cumpram medidas socioeducativas em meio aberto, excepcionalmente até 21 anos;
2.1.2 – Programas de orientação e apoio a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa 
de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC);
2.1.3 – Programas de orientação e apoio a crianças e adolescentes em serviços de acolhimento 
institucional e familiar;
2.1.4 – Projetos de pesquisa, estudos, elaboração de diagnósticos e monitoramento das políticas 
públicas destinadas a crianças e adolescentes;
2.1.5 – Programas de apoio, orientação e acompanhamento psicossocial a crianças e adolescentes 
vítimas de violência sexual.
2.2 – Saúde
2.2.1 – Serviços voltados ao diagnóstico, à prevenção, ao atendimento, ao tratamento, ao acompa-
nhamento e à inclusão social de crianças e adolescentes com deficiência;
2.2.2 – Programas voltados à promoção, à prevenção, ao atendimento, ao acompanhamento e/ou 
tratamento ao abuso de álcool, tabaco e outras drogas;
2.2.3 – Programas voltados à promoção, à prevenção e ao acompanhamento da DST/AIDS e sexu-
alidade na adolescência.
2.3 – Educação e Cultura
2.3.1 – Projetos de educação ambiental e/ou formação de jovens agentes ambientais;
2.3.2 – Projetos de formação em valores para a convivência na escola;
2.3.3 – Projetos que visem à disseminação de práticas restaurativas e de mediação para resolução 
de conflitos no âmbito da escola;
2.3.4 – Projetos de formação de leitores;
2.3.5 – Programas de orientação para pais sobre o ciclo de vida, fases e educação dos seus filhos;
2.3.6 – Projetos complementares à ação da escola no âmbito da inclusão das crianças e adolescentes 
com deficiência;
2.3.7 – Programas que desenvolvam as diferentes linguagens no campo das artes sejam: música, 
dança, teatro, literatura e artes visuais;
2.3.8 – Programas voltados à inclusão digital, incluindo cursos, capacitação e formação profissional 
em informática;
2.3.9 – Programas de formação e qualificação continuada de conselheiros tutelares e de direitos;
2.3.10 – Campanhas de educação em direitos e ações de mobilização e articulação da sociedade.
2.4 – Esporte e Lazer
2.4.1 – Projetos que possibilitem a realização de ações ligadas à promoção do esporte e lazer que 
tenham como foco a inclusão social e ações preventivas.
2.5 – Trabalho
2.5.1 – Programas para formação e/ou qualificação profissional do adolescente - apoio à entrada no 
mercado de trabalho e geração de renda.
2.5.2 – Programas que propiciem a aprendizagem com base na lei do Aprendiz nº 10.097/2000, que 
permitam a formação técnica profissional e metódica de jovens entre 14 e 18 anos, dentro dos prin-
cípios da proteção integral do adolescente garantido pela legislação brasileira, bem como apoio à 
entrada no mercado de trabalho e geração de renda.
3 – Na elaboração dos Planos de Trabalho deverão ser rigorosamente observadas as orientações 
contidas na Resolução CMDCA nº. 15/2012 (anexo I).
4 – O prazo de execução dos projetos será de 1 (um) ano, renovável mediante novo processo de 
seleção.
5 – O Plano de Trabalho deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
5.1 – Identificação do objeto a ser executado;
5.2 – Objetivo geral e objetivos específicos;
5.3 – Metas a serem atingidas;
5.4 – Etapas ou fases de execução;
5.5 – Plano de aplicação dos recursos financeiros;
5.6 – Cronograma de desembolso;
5.7 – Previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases 
programadas.
6 – Caso sejam aprovados, os Planos de Trabalho deverão ser acompanhados de cópia dos docu-
mentos referidos no artigo 35 da Instrução Normativa TCESP 02/2008 (anexo II) para celebração de 
convênio com o Município.
7 – São vedadas despesas com:
7.1 – Qualquer espécie de remuneração a dirigentes da entidade ou a servidores públicos federais, 
estaduais ou municipais integrantes da administração direta ou indireta;
7.2 – Tributos, assistência técnica e contábil, segurança patrimonial e outros;
7.3 – Pagamento de custos bancários como tarifas, taxa de administração, multas, juros ou correção 
monetária, inclusive aquelas decorrentes de pagamento ou recolhimento fora do prazo;
7.4 – Publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, nas quais não 
constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou ser-
vidores públicos;
7.5 – Investimento em aquisição, construção, reforma, manutenção e/ou aluguel de imóveis públicos 
e/ou privados, salvo quando a instalação for de uso exclusivo da política de atendimento à criança e 
adolescente, e, no caso de aluguel, por tempo determinado, condicionados à aprovação do Plenário 
do CMDCA.
8 – A entidade deverá propor contrapartida, que poderá assumir a forma de transferência de recursos 
financeiros ou de bens e serviços, desde que economicamente mensuráveis e claramente detalhados 
no Plano de Trabalho;
8.1 – Quando financeira, a contrapartida será depositada na conta bancária específica do convê-
nio, observada sempre a evolução afinada dos valores repassados pelo Município e ofertados pela 
entidade, de forma que o cronograma de gastos preveja um proporcional desembolso, ao longo da 
execução do convênio, por ambos os partícipes.
9 – As entidades deverão protocolar os Planos de Trabalho no Setor Executivo dos Conselhos à Rua 
Euclides Figueiredo, nº. 94, até o dia 14 de setembro, às 16h30m.
10 – Todas as propostas serão analisadas pela Comissão de Análise e Avaliação de Projetos, segun-
do os critérios da Lei nº. 8069/90, Resoluções CMDCA nº. 14 e 15/2012 e deste Edital, submetidas à 
aprovação do Plenário do CMDCA, sendo que o representante da entidade proponente não poderá 
analisar o próprio projeto e deverá abster-se do direito de voto;
10.1 – Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pelo Plenário do CMDCA;
10.2 – O CMDCA publicará a relação dos projetos aprovados na imprensa oficial;
10.3 – As destinações de recursos do FUMCAD serão deliberadas exclusivamente pelo Plenário, 
podendo ser consideradas as eventuais sugestões dos contribuintes;
10.4 – Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 de agosto de 2012
Maura Salgado Valentini
Presidente em exercício do CMDCA

ANEXO I 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº. 15, DE 10 DE ABRIL DE 2012

Fixa critérios para aprovação de programas, projetos e ações a serem financiados com 
recursos do FUMCAD

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba, criado pela 
Lei nº. 2.626/91, no uso de suas atribuições legais, em sua 7ª reunião ordinária realizada em 10 de 
abril de 2012, 
considerando o disposto no art. 260-I da Lei Federal 8.069/90, e Resolução Conanda 137/2010,
resolve:
Art. 1º A aplicação dos recursos do FUMCAD, deliberada por este Conselho de Direitos, será destina-
da para o financiamento de ações governamentais e não-governamentais relativas a:
I - desenvolvimento de programas e serviços complementares ou inovadores, da política de promo-
ção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
II - acolhimento, sob a forma de guarda, de criança e de adolescente, órfão ou abandonado, na forma 
do disposto no art. 227, § 3º, VI, da Constituição Federal e do art. 260, § 2º da Lei n° 8.069, de 1990, 
observadas as diretrizes do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças 
e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, sendo aplicados 5% (cinco por cento) do total 
das destinações;
III - programas e projetos de pesquisa, de estudos, elaboração de diagnósticos, sistemas de informa-
ções, monitoramento e avaliação das políticas públicas de promoção, proteção, defesa e atendimento 
dos direitos da criança e do adolescente;
IV - programas e projetos de capacitação e formação profissional continuada dos operadores do 
Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente;
V - desenvolvimento de programas e projetos de comunicação, campanhas educativas, publicações, 
divulgação das ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente; e
VI - ações de fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, com 
ênfase na mobilização social e na articulação para a defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Art. 2º O Conselho deverá publicar anualmente, ou quando julgar necessário, editais contendo as 
prioridades a serem atendidas, os prazos e os documentos a serem apresentados, em obediência 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.

Art. 3º Os Planos de Trabalho apresentados pelas entidades serão avaliados pelos membros 
da Comissão de Avaliação de Projetos deste Conselho, com parecer fundamentado na Lei nº. 
8.069/90 e submetidos à aprovação do Plenário.
Parágrafo único. Sendo aprovada a destinação, a resolução que a materializar será anexada à 
documentação respectiva, para fins de controle de legalidade e prestação de contas.
Art. 4º Nos processos de seleção de projetos nos quais as entidades e os órgãos públicos re-
presentados neste Conselho figurem como beneficiários dos recursos do FUMCAD, os mesmos 
não devem participar da comissão de avaliação e deverão abster-se do direito de voto.
Art. 5º Os critérios básicos para a análise e aprovação dos programas, projetos e ações a serem 
apresentados são, cumulativamente, os seguintes:
I - ser apresentado por órgão público municipal ou entidade registrada neste Conselho de Di-
reitos;
II – atender a um ou mais dos objetivos estratégicos constantes do Plano Decenal dos Direitos 
Humanos de Crianças e Adolescentes;
III - respeitar as diversidades de gênero, raça/etnia, origem, cultura e crença das crianças e 
adolescentes;
IV – estar disponível a atender às demandas do Conselho Tutelar;
V – ter metas bem definidas e compatíveis com o porte do projeto;
Art. 6º Serão priorizados os projetos que:
I - atendam as prioridades elencadas nos Planos de Ação e Aplicação;
II - ofereçam instalações e atendimento acessíveis a crianças e adolescentes com deficiência;
III – levem em consideração as características territoriais e as especificidades da população;
IV – prevejam parcerias com os serviços públicos existentes.
Art. 7º É vedada a utilização dos recursos do FUMCAD para despesas que não se identifiquem 
diretamente com a realização de seus objetivos ou serviços, exceto em situações emergenciais 
ou de calamidade pública, previstas em lei, condicionada à aprovação do Plenário, e ainda:
I - a transferência sem a deliberação deste Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - pagamento, manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar;
III - manutenção e funcionamento deste Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente;
IV - o financiamento das políticas públicas sociais básicas, em caráter continuado, e que dispo-
nham de fundo específico, nos termos definidos pela legislação pertinente; e
V - investimentos em aquisição, construção, reforma, manutenção e/ou aluguel de imóveis pú-
blicos e/ou privados, salvo quando a instalação for de uso exclusivo da política de atendimento 
à criança e adolescente, e, no caso de aluguel, por tempo determinado, condicionados à apro-
vação do Plenário.
Art. 8º Serão avaliados preferencialmente os projetos que atendam as prioridades elencadas 
no Plano de Ação.
Art. 9º A avaliação e aprovação por este Conselho referem-se à garantia dos direitos humanos 
de crianças e adolescentes e sua adequação aos princípios da Lei nº. 8.069/90 sem prejuízo 
da análise dos órgãos de saúde, educação, assistência social, jurídico, esporte, finanças, pla-
nejamento e convênios, e não garante sua execução caso algum desses órgãos venha a impor 
restrições legais nas áreas de suas respectivas competências.
Art. 10. O financiamento de projetos pelo FUMCAD deve estar condicionado à previsão orça-
mentária e à disponibilidade financeira dos recursos.
Art. 11. Os programas de acolhimento institucional receberão anualmente os recursos a eles 
destinados proporcionalmente ao número de crianças e adolescentes acolhidos por cada enti-
dade no mês de janeiro de cada ano.
Art. 12. A aplicação dos recursos do FUMCAD está sujeita à prestação de contas de gestão, nos 
aspectos qualitativo, quantitativo e financeiro, aos órgãos de controle interno do Poder Executivo 
e a este Conselho de Direitos, bem como ao controle externo por parte do Poder Legislativo, do 
Tribunal de Contas e do Ministério Público.
Parágrafo único. Este Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, diante de indícios 
de irregularidades, ilegalidades ou improbidades em relação ao Fundo ou suas dotações nas 
leis orçamentárias, dos quais tenha ciência, deve apresentar representação junto ao Ministério 
Público para as medidas cabíveis.
Art. 13.  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Maura Salgado Valentini
Presidente em exercício do CMDCA

ANEXO II

INSTRUÇÕES Nº 02/2008

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Artigo 35 - Os convênios com entidades não-governamentais sem fins lucrativos deverão vir 
acompanhados de cópia dos seguintes documentos:
I - justificativa do Poder Público para firmar o convênio, com as seguintes indicações:
a) a excepcionalidade desta opção para formar o vínculo de cooperação;
b) o critério de escolha do conveniado e
c) as atividades a serem executadas.
II - plano de trabalho estabelecido em conformidade com o § 1° do artigo 116 da LF n° 8.666/93, 
proposto pela interessada e aprovado pelo Poder Público (anexo III);
III - certificação da conveniada como entidade de utilidade pública e/ou entidade beneficente de 
assistência social;
IV - inscrição da entidade no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ);
V - estatuto registrado da conveniada;
VI - demonstrativo e parecer técnico evidenciando que o convênio representa vantagem econô-
mica para a Administração, em detrimento da realização direta do seu objeto;
VII - declaração quanto a compatibilização e a adequação das despesas do convênio aos dispo-
sitivos dos artigos 15 e 16 da LCF nº 101/00 (LRF);
VIII - nota(s) de empenho vinculada(s) ao convênio;
IX - protocolo de remessa da notificação da celebração do convênio à Câmara Municipal;
X - termo de Ciência e de Notificação, relativo à tramitação do processo perante o TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, firmado pela convenente e pela conveniada, conforme 
modelo contido no Anexo 16;
XI - cadastro da autoridade pública que assinou o convênio; o termo aditivo, modificativo ou 
complementar, ou, o distrato, conforme modelo contido no Anexo 11;
XII - publicação no DOE do extrato do convênio. 

ANEXO III

Lei Federal 866/93 

(Lei das Licitações)

Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber aos convênios, acordos, ajustes e 
outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração.
 1º - A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da Administração Pú-
blica depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização 
interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - identificação do objeto a ser executado;
II - metas a serem atingidas;
III - etapas ou fases de execução;
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;
V - cronograma de desembolso;
VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou 
fases programadas;
VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos 
próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o 
custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador.
§ 2º - Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do mesmo à Assem-
bléia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva.
§ 3º - As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação 
aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas até o saneamento das 
impropriedades ocorrentes:
I - quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente 
recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização 
local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão descentralizador dos recursos ou pelo 
órgão competente do sistema de controle interno da Administração Pública;
II - quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados 
no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios funda-
mentais de Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do 
convênio, ou o inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas conveniais básicas;
III - quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe repas-
sador dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno.
§ 4º - Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em 
cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou 
superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado 
aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em 
prazos menores que um mês.
§ 5º - As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão obrigatoriamente 
computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, 
devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste.
§ 6º - Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, acordo ou ajuste, os 
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 
financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de 
contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou enti-
dade titular dos recursos.

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL DE ELEIÇÃO DE DIRETORIA 
E ALTERAÇÃO DE ESTATUTO SOCIAL

A comissão pró eleição da Associação de Hipertensos e Diabéticos Terapia e Lazer 
de Moreira Cesar – pró saúde, no uso de suas atribuições convoca todos os asso-
ciados a participarem da assembléia geral para fins de eleição de nova diretoria e 
alteração de estatuto social, a se realizar no dia 11/09/2012, às 9 horas em primeira 
chamada e 30 minutos após, em segunda chamada, conforme artigo 26 do estatuto 
social, nas dependências do Recinto São Vito, à Praça da Matriz, Moreira Cesar.
Comissão organizadora: Eliane Teodoro Gessario Moreira, Maria Cristina Pereira da 
Luz e Celia Regina dos Santos Gomes.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA MULHER - CMDM

CONVOCAÇÃO PARA A 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2012

Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM convocadas a comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da sexta reunião ordinária, cuja pauta vem a 
seguir:
Pauta:

• Campanha “Em outubro Pense Rosa”
• Ofícios encaminhados à Prefeitura
• Outros assuntos 

Dia:   03/09/2012 (segunda-feira)
Horário:  18h (tolerância de 10min)
Duração:  Aproximadamente 2 horas
Local:  CIAS – Centro Integrado de Assistência Social, na Sala dos Conselhos Municipais.

Abertura:
Avisos, comunicados, registros de fatos, apresentação de correspondências, documentos de interesse da reunião e leitura de ata da reunião anterior.
 
Na impossibilidade do comparecimento, a conselheira deverá justificar sua ausência no Setor Executivo e informar a respectiva suplente.

Ana Maria Braz Cavalcante
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
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Tribuna do Norte

Extrato de Convênio nº 054 / 12 
Processo Interno: 9662/2012 
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação Criança Feliz São Gabriel 
Objeto: Recurso Municipal- Subvenção- alterar o ambiente físico dos deficientes cadastrados 
Prazo: 31 de dezembro de 2012 
Valor: R$ 42.650,00 (quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta reais) 
Data de Assinatura: 18/05/2012 

Extrato de Convênio nº 055 / 12 
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba / Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
Objeto: Instalação e funcionamento do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 
Prazo: indeterminado 
Data de Assinatura: 28/05/2012 

Extrato de Convênio nº 056 / 12 
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Administração / Fundação 
Universitária Vida Cristã- Educação Física 
Objeto: Implantação de campo de estágio na área de educação, para alunos do curso de Educação Física 
Prazo: 1º de julho de 2014 
Data de Assinatura: 29/05/2012 

Extrato de Convênio nº 057 / 12 
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – – Secretaria de Administração / Fundação 
Universitária Vida Cristã- Odontologia 
Objeto: Implantação de campo de estágio na área da saúde, para alunos do curso de odontologia 
Prazo: 1º de julho de 2014 
Data de Assinatura: 29/05/2012 

Extrato de Convênio nº 058 / 12 
Processo Interno: 14.821/2012 
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba 
Objeto: Recurso Municipal- Convênio- Desenvolver o Projeto Casa de Passagem, assegurando o 
acolhimento da população em situação de rua 
Prazo: 31 de dezembro de 2012 
Valor: R$ 43.600,00 (quarenta e três mil e seiscentos reais) 
Data de Assinatura: 01/06/2012 

Extrato de Convênio nº 059 / 12 
Processo Interno: 14.821/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba 
Objeto: Recurso Municipal- Convênio- Desenvolver o Projeto Casa de Passagem, assegurando o 
acolhimento da população em situação de rua 
Prazo: 31 de dezembro de 2012 
Valor: R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais) 
Data de Assinatura: 01/06/2012 

Extrato de Convênio nº 063 / 12 
Processo Interno: 872/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação Para Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer 
Objeto: Recurso Municipal- Auxílio- Execução do Projeto Itinerante 
Prazo: 31 de dezembro de 2012 
Valor: R$ 28.950,00 (vinte e oito mil, novecentos e cinqüenta reais) 
Data de Assinatura: 01/06/2012 

Extrato de Convênio nº 064 / 12 
Processo Interno: 9139/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação Para Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer 
Objeto: Recurso FUMCAD- Subvenção- Execução do Projeto itinerante 
Prazo: 31 de dezembro de 2012 
Valor: R$ 30.048,50 (trinta mil, quarenta e oito reais e cinqüenta centavos) 
Data de Assinatura: 01/06/2012 

Extrato de Convênio nº 065 / 12 
Processo Interno: 869/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer 
Objeto: Recurso Estadual- Subvenção- Execução do Projeto itinerante 
Prazo: 31 de dezembro de 2012 
Valor: R$ 26.326,43 (vinte e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos) 
Data de Assinatura: 01/06/2012 

Extrato de Convênio nº 066 / 12 
Processo Interno: 4156/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação Pindamonhangabense de Amor Exigente 
Objeto: Recurso Municipal- Subvenção- Execução do Projeto de prevenção ao uso e abuso de substâncias 
químicas e problemas de comportamento 
Prazo: 31 de dezembro de 2012 
Valor: R$ 20.250,00 (vinte mil, duzentos e cinqüenta reais) 
Data de Assinatura: 01/06/2012 

Extrato de Convênio nº 067 / 12 
Processo Interno: 4157/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação Pindamonhangabense de Amor Exigente 
Objeto: Recurso Municipal- Subvenção- Execução do Projeto de prevenção de álcool e outras drogas 
entre jovens e adolescentes 
Prazo: 31 de dezembro de 2012 
Valor: R$ 32.350,00 (trinta e dois mil, trezentos e cinquenta centavos) 
Data de Assinatura: 01/06/2012 

Extrato de Convênio nº 068 / 12 
Processo Interno: 11.143/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adolescente-IA3 
Objeto: Recurso FUMCAD- Desenvolver o Projeto Aprendiz na Empresa, trabalhando com o programa 
de capacitação profissional 
Prazo: 14 de junho de 2013 
Valor: R$ 124.264,75 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco 
centavos)
Data de Assinatura: 14/06/2012 

Extrato de Convênio nº 069 / 12 
Processo Interno: 11.144/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adolescente- IA3 
Objeto: Recurso FUMCAD- Desenvolver o Projeto Primeiros Passos, promovendo o acolhimento e 
inclusão social de jovens e adolescentes em vulnerabilidade social 
Prazo: 14 de junho de 2013 
Valor: R$ 36.575,00 (trinta e seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais) 
Data de Assinatura: 14/06/2012 

Extrato de Convênio nº 070 / 12 
Processo Interno: 11.145/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adolescente 
Objeto: Recurso FUMCAD- Desenvolver o Projeto Cubo Ambiental, criando a consciência ambiental em 
crianças e adolescentes 
Prazo: 14 de junho de 2013 
Valor: R$ 59.850,00 (cinqüenta e nove mil, oitocentos e cinqüenta reais) 
Data de Assinatura: 14/06/2012 

Extrato de Convênio nº 071 / 12 
Processo Interno: 8664/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Instituto Profissional Salesiano 
Objeto: Recurso FUMCAD- Desenvolver o Projeto Curso Preparatório Tô Dentro 
Prazo: 15 de junho de 2013 
Valor: R$ 20.216,00 (vinte mil, duzentos e dezesseis reais) 
Data de Assinatura: 15/06/2012 

Extrato de Convênio nº 072 / 12 
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Administração / CONECT- 
Centro Integrado de Educação, Ciência e Tecnologia Representado pelo I.E.D.I.L- Instituto de Ensino a 
Distância
Objeto: implantação de campo de estágio na área de Pedagogia 
Prazo: dois anos 
Data de Assinatura: 19/06/2012 

Extrato de Convênio nº 073 / 12 
Processo Interno: 14.932/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação do Centro de Convivência para idosos Francisca Inácio Ribeiro 
Objeto: Recurso Estadual- FEAS- Executar o Programa de inclusão social do idoso 
Prazo: 31de dezembro de 2012 
Valor: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) 
Data de Assinatura: 03/07/2012 

Extrato de Convênio nº 074 / 12 
Processo Interno: 14.931/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Convivência de Idosos de Moreira César 
Objeto: Recurso FEAS- Execução do Programa  de Lazer ao Idoso do Distrito de Moreira César 
Prazo: 31de dezembro de 2012 
Valor: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) 
Data de Assinatura:03/07/2012 

Extrato de Convênio nº 075 / 12 
Processo Interno: 14.922/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adolescente –IA3 
Objeto: Recurso FEAS- Executar o Programa Projeto Aprendiz na Empresa 
Prazo: 31 de dezembro de 2012 
Valor: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) 
Data de Assinatura: 03/07/2012 

Extrato de Convênio nº 076 / 12 
Processo Interno: 15.531/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação Centro de Convivência Idosos Cônego Nestor Jose de Azevedo
Objeto: Recurso FEAS- Executar o Programa Colheita
Prazo: 31 de dezembro de 2012 
Valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais) 
Data de Assinatura: 03/07/2012 

Extrato de Convênio nº 077 / 12 
Processo Interno: 14.915/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Serviço de Obras Sociais 
Objeto: Recurso FEAS- Executar o Programa de Inclusão Social do idoso 
Prazo: 31de dezembro de 2012 
Valor: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) 
Data de Assinatura: 03/07/2012 

Extrato de Convênio nº 078 / 12 
Processo Interno: 15.529/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / Lar 
São Vicente de Paulo 
Objeto: Recurso FEAS- Executar o Programa de Acolhimento a Pessoa Idosa 
Prazo: 31 de dezembro de 2012 
Valor: R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais) 
Data de Assinatura: 03/07/2012 

Extrato de Convênio nº 079 / 12 
Processo Interno: 15.622/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / Lar 
da Criança Nova Esperança 
Objeto: Recurso FEAS- Executar o Programa de Casa de Acolhimento 
Prazo: 31 de dezembro de 2012 
Valor: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 
Data de Assinatura: 03/07/2012 

Extrato de Convênio nº 080 / 12 
Processo Interno: 15.532/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba-APAE
Objeto: Recurso FEAS- executar o programa visando a promoção da autonomia e a melhoria da qualidade 
de vida das pessoas com deficiência 
Prazo: 31/12/2012 
Valor: R$ 4.221,60 (quatro mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos) 
Data de Assinatura: 03/07/2012 

Extrato de Convênio nº 081/ 12 
Processo Interno: 14.913/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / Lar 
da Criança Irmã Julia 
Objeto: Recurso FEAS- executar o programa de Casa de Acolhimento, através de atividades de 
acolhimento a crianças e adolescentes 
Prazo: 31 de dezembro de 2012 
Valor: R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
Data de Assinatura: 03/07/2012 

Extrato de Convênio nº 082 / 12 
Processo Interno: 14.917/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / Lar 
São Judas Tadeu 
Objeto: Recurso FEAS- executar o programa de atendimento as crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social 
Prazo: 31 de dezembro de 2012 
Valor: R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
Data de Assinatura: 03/07/2012 

Extrato de Convênio nº 083 / 12 
Processo Interno: 4150/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação dos Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba 
Objeto: Recurso Federal- execução do Projeto PROJOVEM adolescente, visando oferecer um espaço de 
convivência social 
Prazo: 22 de março de 2013 
Valor: R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) 
Data de Assinatura: 03/07/2012 

Extrato de Convênio nº 084 / 12 
Processo Interno: 8670/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação dos Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba 
Objeto: Execução do Projeto Camerata, Orquestra e Coral Jovem de Pindamonhangaba 
Prazo: 02 de julho de 2013 
Valor: R$ 42.809,90 (quarenta e dois mil, oitocentos e nove reais e noventa centavos) 
Data de Assinatura: 03/07/2012 

Extrato de Convênio nº 085 / 12 
Processo Interno: 15.640/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação Amigos Projeto Guri 
Objeto: Execução do Projeto Guri, que visa proporcionar, por meio do ensino coletivo de música, o 
aprendizado da música como linguagem artística 
Prazo: 04 de julho de 2013 
Valor: R$ 205.200,00 (duzentos e cinco mil e duzentos reais) 
Data de Assinatura: 05/07/2012 

Extrato de Convênio nº 086 / 12 
Processo Interno: 19.261/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação Pindamonhangabense de Amor Exigente 
Objeto: Recurso FUMCAD- Subvenção- Desenvolver o Projeto Amar a Vida- Drogas Jamais, 
objetivando o fortalecimento da cidadania das familias 
Prazo: 31 de dezembro de 2012 
Valor: R$ 2.919,00 (dois mil, novecentos e dezenove reais) 
Data de Assinatura: 05/07/2012 

Extrato de Convênio nº 087 / 12 
Processo Interno: 18.777/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adolescente- IA3 
Objeto: Execução do Projeto Vem Ser no Pólos Feital e Castolira, voltado à capacitação profissional 
Prazo: 04 de julho de 2013 
Valor: R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) 
Data de Assinatura: 05/07/2012 

Extrato de Convênio nº 088 / 12 
Processo Interno: 18.775/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação Para Valorização de Pessoas com Deficiência - AVAPE 
Objeto: Execução do Projeto Vem Ser no Pólo Araretama, voltado a capacitação profissional 
Prazo: 04 de julho de 2013 
Valor: R$ 56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais) 
Data de Assinatura: 05/07/2012 

Extrato de Convênio nº 089 / 12 
Processo Interno: 20.170/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / Pró 
Santa Casa II 
Objeto: Transferência de recursos financeiros, em caráter de contrapartida ao repasse da Secretaria 
Estadual de Saúde- Programa Pró- Santa Casa II, destinado ao aperfeiçoamento as das ações de saúde 
Prazo: 05 de julho de 2013 
Valor: R$ 43.828,63 (quarenta e três mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos) 
Data de Assinatura: 06/07/2012 

Extrato de Convênio nº 090 / 12 
Processo Interno: 14.938/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Instituto Profissional Salesiano 
Objeto: Recurso FEAS- Desenvolvimento do Projeto Brinquedo Levado a Sério, objetivando a construção 
de projetos pessoais 
Prazo: 31 de dezembro de 2012 
Valor: R$ 44.800,00 (quarenta e quatro mil e oitocentos reais) 
Data de Assinatura: 06/07/2012 

Extrato de Convênio nº 091 / 12 
Processo Interno: 15.626/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / Lar 
Irmã Terezinha Associação de Assistência do Idoso 
Objeto: Recurso FEAS- Executar o Programa de Acolhimento a Pessoa Idosa 
Prazo: 31 de dezembro de 2012 
Valor: R$ 22.700,00 (vinte e dois mil e setecentos reais) 
Data de Assinatura: 06/07/2012 

Extrato de Convênio nº 092 / 12 
Processo Interno: 14.941/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / 
Associação Para Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer 
Objeto: Recurso FEAS- Execução do Projeto de Desenvolvimento Esportivo e de Educação Continuada – 
Pólo Moreira César 
Prazo: 31 de dezembro de 2012 
Valor: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) 
Data de Assinatura: 06/07/2012 

Extrato de Convênio nº 093 / 12 
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Administração / Associação 
Paulista de Cirurgiões Dentistas Regional Pindamonhangaba 
Objeto: Curso de Auxiliar em Saúde Bucal, na área de saúde 
Prazo: 02 anos 
Data de Assinatura: 11/07/2012 

Extrato de Convênio nº 094/ 12 
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Administração / Fundação 
Universitária Vida Cristã 
Objeto: implantação campo de estágio na área de saúde, para alunos do curso de fisioterapia 
Prazo: 02 anos 
Data de Assinatura: 17/08/2012 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  do-
cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
FABIO RAFAEL DE  OLIVEIRA   SANTOS,  de   nacionalidade   bra-
sileira, profissão operador de máquinas de soldagem, estado civil 
solteiro,  de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Esta-
do de São Paulo,  no dia 3 de agosto de 1987, residente  e  domici-
liado  Rua  Francisco  de Oliveira Penteado nº 997, Vila Rica, nesta  
cidade,  filho  de  IRINEU DOS SANTOS e ROSELI APARECIDA DE 
OLIVEIRA SANTOS.                      
BRUNA DA SILVA BARBOSA, de  nacionalidade  brasileira,  pro-
fissão  do lar, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em  
São  José dos Campos, Estado de São Paulo, no dia 4 de março de 
1990,  residente e domiciliada Rua Francisco de Oliveira Penteado 
nº  929,  Vila  Rica, nesta cidade, filha de EDMILSON BARBOSA e  
MARCIA  DA  SILVA  BARBOSA. 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,  28 de agosto de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  do-
cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
LUIZ FERNANDO DA SILVA,  de   nacionalidade   brasileira,   profis-
são ajudante geral, estado civil solteiro, de 29 anos  de  idade,  nas-
cido em Taubaté, Estado de  São  Paulo,  no  dia  29  de  agosto  de  
1983, residente e domiciliado Rua  José   Pereira   dos   Santos   nº   
149, Araretama, nesta cidade, filho de LUIZ DA  SILVA  e  REGINA  
CELIA  DA SILVA.                                   
ALICE AGATA FREIRE, de nacionalidade  brasileira,  profissão  do  
lar, estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida  em  São  José  
do Barreiro, Estado  de  São  Paulo,  no  dia  12  de  janeiro  de  
1985, residente e domiciliada Rua José  Pereira  dos  Santos nº 149, 
Araretama, nesta cidade, filha de SILVIA HELENA  FREIRE.  Apre-
sentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525,  do  Código  Civil.  Se  
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.                
Pindamonhangaba,  29 de agosto de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  do-
cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
PAULO  MANOEL  DOS  SANTOS,  de  nacionalidade  brasileira,  
profissão metalúrgico aposentado, estado civil solteiro, de 44  anos  
de  idade, nascido em Porecatu, Estado do Paraná,  no  dia  22  de  
fevereiro  de 1968, residente e domiciliado Rua José  Pereira  dos  
Santos  nº  139, Araretama, nesta cidade, filho de ANTENOR MANO-
EL DOS SANTOS  e  JOVINA FERREIRA DOS SANTOS.                                                   
ANGELA APARECIDA RODRIGUES  SOARES, de nacionalidade   
brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 32 anos de idade,  
nascida em Tremembé, Estado de São Paulo, no dia 10  de setembro  
de 1979, residente e domiciliada Rua José  Pereira  dos  Santos   nº   
139, Araretama, nesta cidade, filha de MARIO SOARES DE SOUSA 
e MARIA STELA RODRIGUES SOARES. Apresentaram os docu-
mentos 1, 3 e 4, do Art.  1.525, do Código Civil. Se alguém souber de 
algum  impedimento,  oponha-o  na forma da Lei.                           
Pindamonhangaba,  29 de agosto de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  do-
cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                
LUAN FELIPE PONTES, de nacionalidade brasileira, profissão  pin-
tor, estado civil solteiro, de 18  anos  de  idade,  nascido em  Tre-
membé, Estado de São  Paulo, no dia 22 de julho de 1994,  residente  
e domiciliado Rua Ramiro Alves  dos  Santos  nº  225,  Araretama,  
nesta cidade, filho de ANTONIO DE MOURA PONTES e  ANDREIA  
FRANCINE  RIBEIRO DE MOURA PONTES.                                                       
SARA DA  SILVA COSTA, de nacionalidade  brasileira,   profissão 
estudante, estado civil solteira, de 17 anos de idade, nascida  em 
Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 22 de agosto de 1995, residen-
te e domiciliada Rua Ramiro Alves dos Santos  nº  221, Araretama,  
nesta cidade, filha de ADENIR FRANCISCO COSTA  e  MARILDE  
DA  SILVA  COSTA. Apresentaram os documentos 1, 2, 3 e  4,  do  
Art. 1.525,  do  Código Civil. Se alguém souber de algum impedimen-
to,  oponha-o  na  forma  da Lei.                                                        
Pindamonhangaba,  29 de agosto de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  do-
cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
RÓGER DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão  aju-
dante  de pedreiro, estado civil solteiro, de  20  anos  de  idade,  
nascido  em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia  7  
de  agosto  de  1992, residente e  domiciliado  Avenida  dos  Eu-
calíptos  nº 3835, Fazenda Mombaça, nesta cidade, filho de REI-
NALDO DOS  SANTOS e MARIA LEONOR DOS SANTOS.                                                     
CRISTIANE PAOLA  DOS  SANTOS  FELICIO,  de  nacionalidade  
brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 17 anos de idade,  
nascida em Taubaté, Estado de São Paulo, no  dia  15  de  fevereiro  
de  1995, residente e  domiciliada  Avenida  dos  Eucalíptos  nº  3835,  
Fazenda Mombaça, nesta cidade, filha de  NELSON  FELICIO  e  
MARIA  CELIA  DOS SANTOS FELICIO. Apresentaram os documen-
tos  1,  2,  3  e  4,  do  Art. 1.525, do  Código  Civil.  Se  alguém  souber  
de  algum  impedimento, oponha-o na forma da Lei.                                          
Pindamonhangaba,  30 de agosto de 2012.  

SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGÓCIOS DA 
SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLICIA JUDICIARIA DE S. PAULO-INTE-

RIOR
                      DEITER I – SÃOJOSE DOS CAMPOS

DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TAUBATÉ
DELEGACIA DE POLÍCIA DE DEFESA DA MULHER DE PINDAMONHANGABA-SP

Rua Gustavo de Godoy, 409 – Centro- Pindamonhangaba-SP.

EDITAL Nº  02/DDM/2012

O Sr. Dr. CARLOS PRADO PINTO,  Delegado de Polícia Responsável pelo expe-
diente da  Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de Pindamonhangaba, no uso 
e gozo de suas atribuições legais, etc... 
FAZ SABER AO PUBLICO EM GERAL QUE, usando de suas atribuições legais que 
lhe conferem o Art. 27, inciso II do Decreto nº 44.448 de 24/11/99 e Resolução SSP-
46 de 21/12/70, o Exmo. Sr. Dr. IVAHIR FREITAS GARCIA FILHO, Digníssimo Dele-
gado Seccional de Polícia de Taubaté – SP, realizará no próximo dia 04 de setembro 
de 2012 às 10:00hs, nesta Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, CORREIÇÃO 
ORDINÁRIA E PERIÓDICA, referente ao segundo semestre do corrente ano. Ficam, 
pois, convidados todos os funcionários sujeitos a fiscalização correicional e demais 
pessoas interessadas, as quais poderão apresentar queixas, reclamações, suges-
tões, atinentes ao serviço policial e/ou administrativos prestados por esta Repartição 
Policial. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar igno-
rância, foi expedido o presente Edital, que será publicado e afixado na forma da Lei. 
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba aos 27 de agosto de 
2012. Eu,  Lourdes dos Santos Gama , Escrivã de Polícia que o digitei.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.

                              Dr.  CARLOS PRADO PINTO
                                            Delpol Resp. exp. DDM



 

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

ATENDENTE 
CENTRAL 

TELEMARKETING
AUXILIAR DE 

DEPARTAMENTO 
PESSOAL

AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM

AUXILIAR DE 
ESCRITORIO ( VAGA 

P/ PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA LEVE)

BALCONISTA DE 
FRIOS

CABELEIREIRO
CABELEIREIRO 

ESCOVISTA
CARPINTEIRO
CORTADOR // 

ACABADOR DE 
MARMORE

COSTUREIRA 
(experiência com 

maquina reta, 
overloque e galoneira)

DEDETIZADOR
DENTISTA

ELETRICISTA FORÇA 
E CONTROLE

ELETRICISTA 
MONTADOR

ESTETICISTA (com 
exp. em depilação)

FUNILEIRO DE 
AUTOMÓVEIS

GARÇOM // 
GARÇONETE

MANICURE
MARCENEIRO

MECANICO DE AUTO 
CENTER

MECANICO DE 
MAQUINA AGRÍCOLA

MECANICO 
MONTADOR

MONTADOR DE 
VEÍCULOS

MOTOBOY  (moto 
própria com baú e 

firma aberta )
MOTORISTA DE 

CAMINHÃO MUNK//
GUINDALTO
MOTORISTA 

ENTREGADOR ( COM 
VEICULO UTILITARIO 

PROPRIO)
VENDEDOR INTERNO

VIGIA DE 
CONDOMINIO

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

ClassificadosT   NVENDER - ALUGAR - COMPRAR - TROCAR  - EMPREGOS

Climatizador, Consul, 
novo, R$ 399 vendo 
por R$ 250. Tel 3522-
9582 ou 9114-3566
Colchão de mola 
de casal, R$ 100. Tel 
9105-0366
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, tela led, 
mesinha e cadeira esto-
fada, cam, microfone, R$ 
500. Tel 9105-0366
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
Excursão para Arraial 
do Cabo/RJ, praias, sai-
da 22/11, retorno 25/11. 
Tel 3522-0589 
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
Tela plana de compu-
tador, seminova; trans-
formador; teclado com 
2 caixas som; microon-
das; fax. Tudo por 250. 
Tel 9156-4167
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
Trailler para lanches, 
completo, medida 4 x 2 x 
2,5m de altura,   2 jogos 
de mesas, toldo,baleiro, 
geladeira e tv. Tel 3648-
3858 / 8828-7924 / 9795-
3566

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. Tel 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
Gol G III 1.0 flex, 2005, 
4 portas, preto, abaixo 
da tabela. Tel 8818-8757 
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 307, 2007, 
flex 1.6, completo, pre-
to, R$ 26 mil. Tel 8818-
8757 ou 9181-1286
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
CBR 450 SR, 92, azul, 
abaixo da tabela 
8818-8757 / 9181-1286
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

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
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 suí-
tes + 2 dorm. e dem dep., 
A/T 290m² e A/C 208m². 
Aceita imovel como parte 
do pagnto. Tel 8146-4313 
ou 8116-7386
Ubatuba,  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  
Centro, kitinet mobiliada, 
R$650.Tel 8881-5240
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
Bar/Restaurante, ven-
de-se, montado a 50 m 
do portão de entrada da 
Basílica Nova - Apareci-
da. Tel (12)8140-9890.
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         

YBR ED 2007/08, comple-
ta, 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, 
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 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
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 

Tribuna do Norte20 Pindamonhangaba, sexta-feira, 31 de agosto de 2012

Admite representAntes de vendAs
PLENOMED - Sistema de Beneficios 

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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