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Rodovia recebe recapeamento e obras de manutenção
Bruno Guido

A RODOVIA DR. CAIO GOMES FIGUEIREDO, importante acesso a região do Piracuama, um dos principais pólos turísticos de Pindamonhangaba e também para a cidade de
Campos do Jordão, passa por obras de recapeamento, guias, sarjetas e sinalização. As obras são uma parceria da Prefeitura de Pindamonhangaba e do Governo do Estado de São
Paulo. Os motoristas que trafegam pela estrada devem estar atentos, pois há homens e máquinas trabalhando em vários trechos.
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Conheça a história da avenida
Nossa Senhora do Bom Sucesso
Quando a rodovia Presidente
Dutra cortou as terras de Pindamonhangaba, o governo paulista
determinou que o único acesso
que seria construído fosse no

sentido Rio de Janeiro.
O então prefeito, Manoel César Ribeiro, não se conformou e
deu início a um grande movimento popular que acabou culminan-

do na construção da importante
avenida, que hoje abriga vários
empreendimentos e em pouco
tempo será duplicada.
Página 8
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Pinda conquista
ouro em três
categorias no
Tênis de Mesa
Time de malha
está nas
quartas de ﬁnal
do Campeonato
Paulista
Futsal Feminino
passa para
próxima fase
no “Paulistão”

Hoje, o acesso à Dutra está repleto de importantes empresas e será duplicado

Conﬁra os trabalhos da Câmara
Municipal no Informativo Legislativo
Páginas 5 e 6

Terça-feira - 4/9

previsão
do tempo

Nublado
TEMP. MÍNIMA 12ºC
TEMP. MÁXIMA 22ºC

Quarta-feira - 5/9
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA 11ºC
TEMP. MÁXIMA 26ºC

Dia Sete de Setembro:
Na sexta-feira (7), a Prefeitura de Pindamonhangaba preparou uma grande festa. Toda a população está
convidada.
- 8 horas, hasteamento da Bandeira na praça Monsenhor Marcondes;
- 8h30 a Corporação Musical Euterpe abrirá o desﬁle
na avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso.

TN Pop

Marvel anuncia mudanças
de visual em seus heróis

Basquete
masculino
estreia com
vitória na A2
Esportes 15 e 16
Quinta-feira - 6/9
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA 14ºC
TEMP. MÁXIMA 27ºC

Sexta-feira - 7/9
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA 17ºC
TEMP. MÁXIMA 30ºC

Sábado - 8/9
Parcialmente
nublado
TEMP. MÍNIMA 16ºC
TEMP. MÁXIMA 30ºC
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Editorial

Elo

Independência ou Morte
Os soldados do Exército Brasileiro já ganharam as
ruas do Distrito de Moreira César, para ser mais exato
do Vale das Acácias, para mais um momento cívico em
homenagem ao 7 de Setembro, data que comemora a
Independência do Brasil.
Será que todo mundo sabe o que essa data signiﬁca?
Em outros países, como nos EUA, a data da vitória
sobre os colonizadores é grandemente comemorada todos os anos. Por lá, todos se orgulham muito do dia 4 de
Julho.
Aqui no Brasil o povo também gosta muito do dia 7 de
Setembro, quando em 1882 o impetuoso príncipe lusitano, Dom Pedro I, arrancou os laços que representavam a
coroa portuguesa de sua pomposa farda e decretou, com
o famoso grito de Independência ou Morte, a separação
entre a metrópole Portugal e a colônia, a partir daquele
instante ex-colônia, Brasil. Dom Pedro fez-se então imperador do Brasil! Mas parece, por vezes, que o brasileiro
gosta muito mais pelo feriadão do que pela tradição.
Isso porque em geral, depois dos rigores do inverno,
é o primeiro feriado que dá praia. E brasileiro gosta de
praia. Já de história, civismo...
Por isso é importante levar as escolas às ruas para
um grande desﬁle cívico, quando as crianças e jovens se
vestem de verde e amarelo carregando orgulhosamente
as cores da bandeira nacional, e também a própria bandeira, sempre acompanhada dos pavilhões do Estado de
São Paulo e de Pindamonhangaba. A gloriosa Coorporação Musical Euterpe, como faz todos os anos também
participa na cerimônia de hasteamento das bandeiras e
depois abrindo os desﬁles das escolas e outras instituições. O fechamento ﬁca por conta das forças de segurança, as polícias e o Exército.
É bonito, é emocionante. É bom ver o rosto iluminado
do futuro de Pindamonhangaba celebrando a Pátria.
Quando cultivado de forma correta, o civismo vem
acompanhado do sentido de cidadania, tão necessário
nos dias de hoje. Quem respeita a pátria amada também
respeita os direitos de seus irmãos cidadãos.
Na próxima sexta-feira, dia 7 de Setembro a festa cívica será na avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, local que já vem se tornando tradicional, pela sua amplitude
e fácil acomodação da população que para lá se dirige.
Por falar nessa importante via de acesso a Pindamonhangaba, a Tribuna do Norte traz hoje, em sua página
de História, um pouco da luta do prefeito Manoel César
Ribeiro, pai do atual prefeito, para que fosse construída
uma ligação entre o centro urbano e o “corredor do progresso” que acabará de cortar as terras da Princesa do
Norte, a rodovia Presidente Dutra.
Por falar em história vale a pena rever as questões da
Independência do Brasil, falar sobre isso com os jovens
e as crianças, valorizar em casa esse assunto que, com
certeza será discutida em sala de aula, fazendo nascer
o amor pela Pátria, que precisa ser exercido diariamente
como forma de construir um país melhor para todos os
brasileiros.
O Brasil começa na casa de cada brasileiro, esteja ela
no Amazonas, no Rio Grande do Sul ou em algum bairro
da imperial Princesa do Norte. Faça a sua parte também
e comemore o Dia da Independência do Brasil!

Geografando
Criação: Professor Souza Leite
Nova apresentação: Professor Leonardo Martuscelli

Groelândia
Um estudo divulgado indica que a cobertura de gelo da
Groenlândia está mais sensível ao aquecimento global do
que se imaginava.
A Groenlândia é, depois da Antartica, a maior reserva de
água congelada em terra.
Se derreter por completo, provocará uma elevação de 7,2
metros do nível do mar, encharcando deltas e terras baixas.
De acordo com o estudo, se o aquecimento global se limitar a 2ºC (meta estabelecida pela ONU), o derretimento
completo ocorreria em uma escala de tempo de 50 mil anos.
Porém, com as emissões atuais de carbono muito acima da
meta, a Groenlândia teria um quinto da cobertura de gelo
derretida em 500 anos e em 2 mil anos estaria extinta, conforme o estudo.
Portanto, se torna urgente a diminuição do ritmo de produção e de consumo do planeta, especialmente os países
desenvolvidos que são responsáveis diretos pela Terra estar
se esgotando.

Todos nós já ﬁzemos vários
questionamentos como muitos ﬁlósofos e cientistas, buscando a resposta as perguntas sobre a nossa
existência e sobre a evolução da
espécie humana.
E se pesquisarmos bem a fundo, veremos que já se passaram
muitos ﬁlósofos e muitos questionamentos, ainda sem respostas.

Alguns ﬁlósofos como Sêneca,
Montesquieu, Voltaire, entre outros, passaram por este mundo em
épocas muito diferentes da nossa.
Quando lemos algo que eles escreveram, é como se fôssemos para o
passado, mas ao mesmo tempo é
como se estivéssemos todos juntos
no presente. Os questionamentos
são os mesmos, e suas reﬂexões

refrigeram a nossa sede de sabedoria.
Aquilo que é escrito é como um
registro que nos liga ao passado.
A leitura certamente sempre
será um grande instrumento para
que a humanidade sobreviva e continue seu processo de humanização; através dela também podemos
ler o passado, ler o presente, para

podermos trilhar belo futuro.
A escrita e a leitura são como
faces da mesma moeda, ambas são
importantes e devem fazer parte da
vida de todo ser humano, desde a
infância.

Pedagoga: Fabíola
http://ventaniadosaberblogspot.com

Palestra sobre dramaturgia agrada artistas da cidade
Os artistas de Pindamonhangaba e região tiveram o privilégio
de conferir uma palestra sobre dramaturgia no último sábado (1º/9). A
atividade ocorreu no Museu Histórico e Pedagógico D. Pedro I e Dona
Leopoldina e foi realizada por meio
do projeto Adhemar Guerra, da Secretaria de Estado de Cultura, que
acompanha a Cia Novos Atores.
O tema da palestra com a
dramaturga Ana Roxo foi a “A dramaturgia do ator criador no teatro
contemporâneo”. Esta proﬁssional
é uma das indicadas ao 25º Prêmio
Shell, o mais importante prêmio da
classe teatral do país, como dramaturga pela obra “Cabeça de Papelão”, e concorre com outro grande
nome da dramaturgia Luís Alberto
de Abreu.
Na ocasião, o público pôde
acompanhar o discurso sobre os
caminhos e possibilidades de criação artística dos atores em suas
jornadas de espetáculos e performances. Também foram apresentados os processos criativos, quando
os atores tornam-se os veículos de
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criação e elaboração do ﬁo dramatúrgico de um espetáculo.
“O projeto Adhemar Guerra, por
meio de nossa orientadora, propôs
essa ação cultural para ajudar o
nosso grupo e resolvemos abrir
para a cidade. Dividimos em dois
momentos, na palestra e a orientação para o grupo. Foi ótimo, porque antes dela entrar no assunto

da dramaturgia explicou o que era
para depois chegar ao tema”, comenta o diretor da Cia Novos Atores, Vitor Narezi.
Vitor conta que durante a palestra os artistas ﬁzeram diversas perguntas, e os mediadores desse
bate papo com a dramaturga
foram o diretor da companhia
e a orientadora do Adhemar

Guerra em Pinda, Dani Biancardi.
De acordo com Narezi esse
momento foi muito importante, pois ouvir Ana Roxo e Dani
Biancardi é enriquecedor, porque
elas são artistas que estão há bastante tempo no cenário teatral em
São Paulo, e foram esclarecidos
muitos pontos importantes.

Oﬁcina ecológica demonstrará virtudes do bambu
Acontecerá na sexta-feira (7),
sábado (8) e domingo (9), no bairro Ribeirão Grande, a Oﬁcina de
Construção Sustentável com Bambu. A atividade será ministrada pelo
permacultor Alexandre Almeida e
será dividida em parte teórica e
prática. Os participantes pagarão
uma taxa de R$ 190 referente
ao curso, alimentação, área de
camping ou hospedagem e certificado. Os interessados em participar da oficina devem entrar
em contato pelo e-mail luzdne@
gmail.com ou pelos telefones (12)
9194-3899 e 9737-0058 com Fabiana Brum.
Durante a parte teórica, os
alunos aprenderão sobre o manejo sustentável do bambu: plantio,
cultivo, corte, beneﬁciamento, tratamento e aplicações do bambu, técnicas de encaixes e planejamento

Entidades podem participar de
seleção de projetos do CMDCA
O CMDCA - Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente - abriu edital para a seleção de projetos para atendimento
das políticas públicas da criança e
do adolescente.
Para participar da seleção, as
entidades devidamente registradas
no CMDCA podem apresentar seus
planos de trabalhos até o dia 14 de
setembro. Assim que os projetos forem aprovados pelo CMDCA, será
iniciada a Campanha FUMCAD.
De acordo com os responsáveis
pelo Conselho, em 2010, esta campanha alcançou um saldo de mais
de R$ 600 mil que foram distribuí-
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de construções. Na parte prática,
os participantes aplicarão os conhecimentos adquiridos e construirão uma geodésica de bambu,
que é uma cúpula formada por triângulos construídos com hastes de
bambu, a qual serve para diversas
aplicações.
Segundo Alexandre Almeida o
bambu é um material com muitas
virtudes, mas apesar de ser acessível e barato, ainda é um recurso
pouco explorado na construção civil
no Brasil.
“O bambu é um material que
pode resultar em vários produtos
como vestuários, instrumentos musicais diversos, utensílios para o lar
e principalmente ser utilizado com
eﬁciência como material na construção sustentável de moradias e
com tecnologia barata e acessível”,
aﬁrma Almeida.

dos em 10 projetos desenvolvidos
no município, atendendo crianças
e adolescentes. Em 2011, a campanha superou a sua meta e arrecadou R$ 925 mil.
Os contribuintes podem fazer a
sua doação ao fundo ao longo do
ano e deduzir do imposto de renda. Para mais informações, entrar
em contato com Rodrigo Martins,
na sala dos conselhos municipais,
pelo telefone (12) 3643-1609.
Para mais detalhes sobre o edital
FUMCAD 2012, é só acessar o site
oﬁcial da Prefeitura de Pindamonhangaba: www.pindamonhangaba.sp.gov.br.

Tira-Dúvidas
Eleições 2012

?

Ainda dá tempo de tirar o título de eleitor?
De acordo com a legislação eleitoral, o prazo para alistamento,
transferência de domicílio eleitoral ou mudança de local de votação
dentro do mesmo município, encerrou-se no dia 9 de maio. Esses procedimentos somente poderão ser requeridos após o segundo turno
das Eleições Municipais de 2012.
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Estradas rurais do
Ribeirão Grande
recebem melhorias
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Serviços
Municipais, continua realizando os serviços de limpezas e manutenção em diversas estradas rurais da cidade.
De acordo com o diretor do
Departamento, Sérgio Guimarães, os trabalhos iniciados na última semana nas
estradas Luiza Fernandes
Miranda e Claudio Ferreira Macedo, do Ribeirão
Grande, devem ser finalizados nos próximos dias.
Outras estradas como
a Luis Gil de Souza, da
região dos bairros Piedade e Bicas; e a estrada Emídio de Assis
Alves Neto, do bairro

das Oliveiras, também
receberam limpeza e
serviços de manutenção.
“Estamos finalizando a
limpeza destas estradas, e
também fazendo alguns trabalhos, tapando os buracos,
fazendo aberturas e saídas
de água, nivelamento do
leito carroçável e demais
serviços de manutenção
para melhor circulação dos
veículos e pedestres daquela região”, contou Sérgio.
A equipe do Departamento de Serviços Municipais
realiza periodicamente serviços de manutenção de diversas estradas rurais para
manter a segurança e melhorar o trânsito de veículos
e pessoas nestes locais.
Akim/Agoravale

A Prefeitura investe constantemente na
manutenção das estradas rurais

Vários pontos da importante via serão melhorados, inclusive o entroncamento com a rodovia Jesus Antonio de Miranda

Rodovia Dr. Caio Gomes
Figueiredo está em obras
A Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo, que liga Pinda a Campos do Jordão, está
em obras e os trabalhos de
melhorias serão feitos em toda
a sua extensão. Em diversos
trechos serão instaladas guias
e sarjetas. Há locais em que
só é necessário a execução do
serviço de recapeamento, já
em outros, que estavam muito
danificados, houve a troca da
base de asfalto.
As obras são realizadas
pelo Governo do Estado em
parceria com a Prefeitura de
Pindamonhangaba. A recuperação da rodovia 132 vai

até o entroncamento com a
rodovia 123. O investimento é de R$ 14.204.494,78.
Os trabalhos estão em ritmo
acelerado e é necessário que
os motoristas e motociclistas
redobrem a atenção.
Vera Lúcia Gomes da Silva
mora no bairro Piracuama há
oito anos, e diz que está achando muito bom o trabalho que
está sendo feito, pois o acostamento estava ruim até para
andar de bicicleta. Ela acredita
que a rodovia ficará mais segura e comenta que com o asfalto
bom, é possível que mais turistas visitem a região.

Laís Silva Garcia trabalha
como caixa em um ponto comercial na rodovia Dr. Caio
Gomes Figueiredo e afirma
que toda melhoria é válida,
principalmente sendo uma
estrada com tráfego intenso.
Laís espera que as pessoas
tenham mais responsabilidade e cuidado, principalmente
nos fins de semana, porque
com o asfalto em ótimo estado, ela teme que os visitantes
abusem na velocidade.
O prefeito João Ribeiro
afirmou que a parceria com
o Governo do Estado é muito
positiva para a cidade, e que

este trabalho é extremamente importante, pois trata-se
de uma rodovia muito utilizada por moradores da cidade e também pelos turistas.
“Trata-se de uma rodovia
que liga a zona rural com o
centro da cidade, e com os
pontos turísticos desta área,
precisamos oferecer boas
condições de tráfego. A cidade tem investido muito no
setor de obras com o objetivo
de melhorar o tráfego e comodidade dos munícipes de
Pindamonhangaba e também
da região”, destaca o prefeito
João Ribeiro.

Edificações da nova portaria do Parque da Cidade são levantadas
Marcos Cuba

As paredes da nova portaria que vai facilitar o acesso ao parque, já começaram a ser construídas

As obras da nova portaria do Parque da Cidade
estão a todo vapor. Após a
preparação do terreno, os
serviços de fundação foram
iniciados na última semana.
De acordo com o diretor

de Parques, Carlos Magno, foi feito o gabarito da
obra (marcando no terreno
o contorno das edificações
da portaria), a fundação,
enchimento das brocas, alicerce e, a partir disso, foram

levantadas as paredes.
A nova portaria facilitará o acesso de veículos ao
Parque da Cidade, evitando congestionamentos na
região da rotatória entre o
anel viário e a Avenida Ma-

noel César Ribeiro. A obra
tem um investimento de R$
397 mil e os trabalhos devem ser concluídos em dezembro de 2012.
Esta é uma das melhorias que o Parque da

Cidade está recebendo.
Recentemente, o local recebeu cerca de mil metros
de alambrado que delimita
sua área e a separa do Parque da Juventude e da área
que é administrada pelo

Governo do Estado de São
Paulo.
O Parque da Cidade possui uma área de aproximadamente 480.000 m², e fica localizado na avenida Manoel
César Ribeiro, sem número.
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“Bêbado da Praça é Nossa”
é atração em setembro
Giovani Braz traz a Pinda o show “O Caixeiro do Riso”
A empresa WM Eventos comunica que os ingressos para a
apresentação humorística do ator
Giovani Braz, o famoso bêbado
do programa “A Praça é Nossa”
(SBT), já estão a venda. O espetáculo stand up será realizado dia 22
de setembro, a partir das 20 horas,
no ginásio Tobias Salgado, na AA
Ferroviária. Os ingressos promocionais custam no primeiro lote,
R$ 15 (sócio) e R$ 20 (não sócio).
No dia do show o ingresso será R$
40. Para a área vip serão vendidas
mesas (para pessoas com serviços
de bar) pelo preço R$ 70 (sócio) e

R$ 90 (não sócio). Essa promoção
é valida somente para o primeiro lote, com número reduzido de
mesa. Os ingressos podem ser adquiridos na Tesouraria do Clube,
Churrascaria Minuano e Neto Jeans. Ingressos para sócios e mesas
somente na Tesouraria do Clube.
Sobre a peça
Inspirado no Caixeiro Viajante,
o Caixeiro do Riso é um contador
de causos, mineiro e de tiragens
cômicas, ele tira suas histórias da
mala, onde as coisas que vende, o
faz lembrar das pessoas que conheceu nas viagens.
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No show, o Caixeiro se transforma em personagens típicos
trazendo à tona muitas piadas características das regiões onde ele
esteve.
O Caixeiro do Riso une um texto extremamente agradável com a
versatilidade de vozes do humorista Giovani Braz, resultando
sempre em risadas.

Ator do SBT
estará em
Pinda no dia 22 de
setembro
Divulgação
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Durante a peça humorística “O Caixeiro do Riso”, Giovani Braz se desdobra em diferentes personagens, como Crendeuswaldo, Feﬁ Falafácil, Gil Lete e Josineide

Feriadão com jazz em Pindamonhangaba
Atração faz parte do Circuito Cultural Paulista
Pindamonhangaba
tem
uma excelente atração para
quem ﬁcará na cidade durante
o feriado de Sete de Setembro. O município irá receber
um concerto de jazz com o
Trio Corrente, pelo Circuito
Cultural Paulista. A atração
acontecerá no auditório da
Fasc, na praça Barão do Rio
Branco, centro, às 20h30. Esta
é mais uma parceria entre a

Prefeitura de Pindamonhangaba e Governo do Estado de
São Paulo, para promoção da
cultura e lazer.
Nos últimos dez anos, o
Trio Corrente, formado por
Fábio Torres, Paulo Paulelli e
Edu Ribeiro, vem criando um
som original, interpretando de
forma única os clássicos do
choro e da MPB, além de um
crescente repertório autoral.

As performances do trio
aliam-se em um agradável equilíbrio de solos virtuosísticos e
momentos de rara sutileza.
O grupo se apresenta regularmente no Brasil e na
Europa ao lado de grandes
nomes do jazz como Paquito
D’Rivera, Leny Andrade ou
Stacey Kent, e é considerado
por muitos o melhor grupo
do gênero da atualidade.

Trio de jazz é formado por Fábio Torres, Paulo Paulelli e Edu Ribeiro

Laura Del-Rey

Pindamonhangaba participa
do III Festival de Literatura
Infantil em Monteiro Lobato
Pindamonhangaba participou, no último ﬁnal de semana, do III Festival de Literatura Infantil, em Monteiro Lobato. O
evento, que aconteceu de sexta-feira (30),
a domingo (2), visou incentivar a leitura e
promover o encontro entre escritores e o
público, destacando o legado de José Bento Monteiro Lobato.
Pindamonhangaba esteve presente no
evento, através do Circuito Turístico Mantiqueira, o qual apresentou a mostra de

arte, cultura e artesanato com o objetivo
de fazer com que a região conheça melhor
o trabalho que vem sendo desenvolvido
pelo Circuito, mostrando a união dos sete
municípios e toda a riqueza natural, cultural, artística e social dos municípios participantes.
Pindamonhangaba tem participado de
diversos eventos na região e no país e o
turismo da cidade tem atraído o interesse
de investidores do exterior.
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Mais de quatro mil animais foram
vacinados contra a raiva em Pinda
A campanha antirrábica
em Pindamonhangaba contou com o apoio e a participação da população. A Prefeitura, por meio da Secretaria de
Saúde, realizou entre os dias
27 de agosto e 2 de setembro
a campanha antirrábica, que
teve o objetivo de prevenir a
raiva nos animais da cidade.
A raiva é uma doença fatal
que pode afetar tanto os animais como os homens.
A raiva é uma zoonose
viral, é transmitida ao ho-

Divulgação

mem, principalmente através da mordedura de animais
infectados. Ainda existe a
possibilidade, mais rara,
de se contrair a doença por
contato com material infectado de um animal raivoso,
como a saliva diretamente
nos olhos, mucosas ou feridas, e através da lambedura
e/ou arranhadura de animais
doentes.
O saldo da campanha foi
positivo com mais de quatro
mil animais vacinados.

“Alimento Seguro”
ensina boas práticas
para empresas
de alimentação
A Prefeitura de Pindamonhangaba, em parceria
com o Sebrae e com o Circuito Mantiqueira, iniciou
na segunda-feira (3), o PAS
- Programa Alimento Seguro.
As atividades são realizadas
no Departamento de Turismo
de Pindamonhangaba e conta
com a presença de mais de 15
profissionais.
O curso tem como objetivo reduzir os riscos ligados ao
fornecimento e manipulação
de alimentos, atuando no desenvolvimento de tecnologia,
metodologia, conteúdos, formação e capacitação de técnicos para disseminar, implantar e certificar ferramentas
de controle em segurança de
alimentos, como as boas práticas e o APPCC - Sistema de
Análise de Perigos e Pontos
Críticos de Controle, nas empresas integrantes da cadeia
dos alimentos, em todo o país.
O programa contribui
para aumentar a segurança
e a qualidade dos alimentos
produzidos pelas empresas
brasileiras, ampliando a sua
competitividade nos mercados nacional e internacional;

e reduzir as doenças causadas aos consumidores pela
contaminação na ingestão e
manipulação dos alimentos.
“O turismo na cidade deve
ser feito de forma estruturada
e sustentável. Para tanto, é
preciso investir na infraestrutura turística, por meio da
capacitação de mão de obra
e realização de cursos de reciclagem dos profissionais
que atuam na área. E o PAS
é uma destas ações”, explica
a diretora do Departamento
de Turismo da Prefeitura de
Pindamonhangaba, Rebeca
Guaragna Guedes.
O curso é realizado pelo
Sebrae, por meio do Circuito
Turístico Mantiqueira, que é
a união de sete cidades, visando o desenvolvimento turístico integrado, beneficiando cada município e a região
como um todo. Fazem parte
do circuito, ao lado de Pindamonhangaba, as cidades
de Campos do Jordão, Santo
Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, Piquete, Monteiro Lobato e São José dos
Campos, por meio do Distrito São Francisco Xavier.
Divulgação

O curso “Alimento Seguro” é realizado pelo Sebrae

Campanha de Vacinação de cães e gatos foi realizada no período entre 27 de agosto e 2 de setembro

Codivap Turismo realiza reunião na região
O Codivap Turismo Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do
Paraíba realizou, no último
dia 28 de agosto, a 8ª reunião
ordinária com secretários de
Turismo das cidades consorciadas da região.
Na ocasião foi apresentado o projeto do 2º Encontro
do Turismo, que será sediado
pela cidade de São José dos
Campos, no dia 23 de outubro. O evento, que acontecerá no Parque Tecnológico,
tem como titulo: 2º Encontro
dos Agentes Públicos dos
Municípios de Interesse Turístico do Estado, objetivando o preparo dos municípios
com potencial turístico para
o novo modelo de “Lei das
Estâncias”.
A Uvesp - União dos Vereadores do Estado de São
Paulo, representada pelo
Mario, solicitou o apoio dos
secretários por intermédio
do Codivap Turismo, garantindo a qualidade da informação, orientação e estratégia do evento.
O primeiro evento, realizado em Barra Bonita, recebeu representantes de 71
municípios dos 335 com potencial turístico. Segundo o
presidente da Uvesp, Sebastião Misiara, o Vale do Paraíba é uma região das mais
afortunadas do País, em termos turísticos. “A expectativa é que todas as cidades com
potencial turístico participem
dos debates”, destacou.
Segundo a diretora de Turismo de Pindamonhangaba,
Rebeca Guaragna, Pindamonhangaba esteve presente em
Barra Bonita e estará presente novamente no evento em
São José dos Campos, debatendo e obtendo informações
para se tornar um município
de interesse turístico.
De acordo com a diretora,
a intenção do governo é de
criar um novo grupo turístico
com mais cidades participantes, para isso serão discutidos
os critérios para a inclusão

Arquivo TN

Pindamonhangaba esteve no encontro do Codivap Turismo em abril de 2011

destes municípios. “A proposta do Governo do Estado
é de manter as 67 estâncias
turísticas e criar um novo
grupo, composto por 335
cidades, denominado Municípios de Interesse Turístico,

que terão a chance de evoluir
à condição de estância. Este
novo grupo, além de também
receber recursos do Estado,
será avaliado de dois em dois
anos, com base em critérios
que indiquem o potencial tu-

rístico de cada município. Daí
surgiu a ideia de reunir representantes municipais para debater os critérios e conhecer,
tecnicamente, a estratégia
para essa transformação”, explicou Rebeca.
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Educação

Segurança

Vereador Dr. Isael
reivindica transporte
escolar para zona rural

Dr. Jair Roma pede
Vereador Janio
faixa elevada na avenida Lerario em defesa dos
Gastão Vidigal Neto
servidores municipais

Funcionalismo

Diretoria de Comunicação/CVP

Trânsito

Diretoria de Comunicação/CVP

no

Há algum tempo atrás, o ção, tampouco manifestação
vereador Janio Ardito Lerario quanto a obrigatoriedade em
(PSDB) foi procurado por recepcioná-lo ou aceitá-lo”.
Continuando diz a Preservidores municipais, que
feitura:
“informamos que o
lhe trouxeram uma informaassunto
em tela será objeto
ção, na qual eles queriam saber por que a administração de estudo para possível
municipal “não aceita” o criação de regulamentação
atestado médico de “acompa- municipal, considerando as
nhante”, quando se leva uma situações ausentes na legispessoa idosa ou uma criança lação federal”.
Sobre a resposta, o verede pouca idade ao médico.
ador
Janio comentou: “porO vereador Janio que
D
C
/CVP
sempre lutou em
defesa do funcionalismo público,
se preocupou com
esse assunto e se
interessou em procurar uma solução
junto ao Executivo. Apresentou na
Câmara o requerimento nº 944/2012
no qual questiona o
Prefeito Municipal
para informar as
razões que levam
a administração
municipal a não
aceitar atestado
Vereador Janio Lerario
médico de acompanhante.
tanto, nós observamos que a
Disse Janio: “se esse Prefeitura estará estudando
acompanhante é por exemplo, a possível criação de uma
a mãe, que é servidora muni- regulamentação municipal
cipal, levando o filho pequeno visando solucionar esse asao médico; por que não se sunto. Vamos aguardar, pois,
aceita o atestado da mesma o primeiro passo em favor dos
no serviço”, indaga Lerario.
servidores já foi dado, que
A Prefeitura Municipal são os estudos necessários;
respondeu ao vereador Ja- aproveito para agradecer a
nio que “o abono de faltas boa vontade da Prefeitura,
em virtude de atestado de pois os servidores municipais
acompanhante médico, não merecem mais esse benefíexiste menção na Legisla- cio”, finalizou Lerario.
iretoria de

Vereador
Dr. Isael
(PV)

Vereador Dr. Jair Roma Lerario

O vereador Dr. Isael (PV), durante a 29ª Sessão Ordinária,
encaminhou requerimento ao Executivo, aprovado em plenário,
solicitando transporte escolar para alunos da rede municipal de
ensino, residentes na Rua José Emílio Vieira, no Bairro Cruz
Pequena, zona rural da cidade. “Atualmente, os alunos desta rua
estudam na Escola Remefi Dona Minica, que funciona na igreja,
e não sendo contemplados com transporte escolar, caminham a
pé, enfrentando longa distância, até o estabelecimento de ensino.
Iluminação
Outro requerimento de autoria do vereador Dr. Isael foi
encaminhado à Empresa Bandeirante Energia e à SubPrefeitura
de Moreira César, solicitando instalação de iluminação pública
nas esquinas das ruas Ângelo Zan (antiga rua 25), Joaninha
Bassanely dos Santos (antiga rua 22), Alarico Corrêa Leite
(antiga rua 20) e Dr. André Franco Montoro (antiga rua 18),
todas no Residencial Mantiqueira. “A instalação de iluminação
pública é necessária, pois moradores desses locais não recebem
o serviço e, constantemente, ficam a mercê de ações delituosas,
como assaltos, entre outras”, ressaltou o parlamentar.
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.

Infraestrutura

O vereador Dr. Jair Roma
(PPS), através do requerimento nº 1064/2012, encaminhado ao Executivo,
solicita a implantação de
faixa elevada de pedestre
na Avenida Gastão Vidigal
Neto entre as portarias da
Tenaris Confab e Socotherm,
no bairro Cidade Nova. Esta
é uma reivindicação dos
funcionários das empresas
e moradores do local, que
devido ao intenso fluxo de
veículos ficam inseguros em
atravessar a via. “É necessário preservar a vida dos
munícipes, pois devido ao
grande número de veículos
que circulam pelo local, a
faixa dará maior segurança
aos condutores e pedestres”,
ressalta o vereador.

Bandeirante Energia
Dr. Jair Roma reforça
o pedido feito através do
requerimento 151/2011, o
qual solicita a retirada de um
poste da via pública, localizado na esquina da rua Jadir
Figueira com a Dr. Octávio
Oscar Campelo de Souza, no
Parque das Nações. O poste
está em um local inadequado
e perigoso, pois o mesmo
encontra-se desalinhado
na via pública atrapalhando o trânsito. “Esta é uma
reivindicação de muitos
moradores e motoristas
que transitam por esta via.
Portanto, a transferência do
poste irá proporcionar maior
segurança e operacionalidade ao tráfego”, acrescenta o
vereador Dr. Jair Roma.

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

omunicação

Obras
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Alexandre Faria
Cal comemora avanços
na implantação de esgoto investe no esporte
de Pindamonhangaba
no Shangri-lá e Goiabal

Vereador Cal

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) continua
acompanhando as tratativas
para a implantação de esgoto nos bairros Shangri-lá e
Goiabal. O prazo para que
outras empresas entrassem
com recurso sobre a licitação
encerrou e a empresa Sérgio
Nogueira, após a entrega
de todos os documentos, se
consolidou vencedora e responsável pela obra.
Essa é uma solicitação antiga do vereador Cal, em nome
da comunidade, feita por meio
de diversos requerimentos.
Além disso, a obra também
tem o apoio do deputado
federal Arnaldo Faria de Sá,
que vem lutando por diversas
conquistas na cidade, como o
viaduto do bairro das Campinas. “Estamos aguardando
ansiosamente a rede de esgoto
nesses bairros, pois é um pedido antigo da população. O
deputado Arnaldo Faria de Sá
também está oferecendo apoio
e cobrando das autoridades

para que a obra seja feita o
mais rápido possível”, explica
o vereador.
Agora, o vereador Cal está
na expectativa da Sabesp agilizar a ordem de serviço para que
essa importante obra se inicie
o quanto antes. Cal enfatiza
que esse é um investimento
de grande importância para
a saúde pública nos bairros.
“Agradecemos também o
apoio da Sabesp, em nome do
gerente Divisional da Sabesp,
Jota Marcondes Jr. e de todos
os funcionários que se empenharam para que o problema
fosse solucionado.”
Rotatória
O vereador Cal está atento
às obras na Estrada Municipal
do Atanázio. Ele comenta que
a rotatória no entroncamento da Estrada do Atanázio e
da estrada do Burity já foi
demarcada. Essa também é
uma solicitação do vereador
Cal. Em resposta a esse requerimento, a Prefeitura informou
que a rotatória seria executada
e que estavam aguardando
somente um estudo pela Secretaria de Planejamento, pois no
local da construção da rotatória
existe tubulação da Comgás.
“Estamos na expectativa da
construção da rotatória naquele trecho, pois vai facilitar
o trânsito para os motoristas
que trafegam por ali. Estamos
aguardando, também, a conclusão da recuperação do asfalto
na estrada do Atanázio, após as
obras na tubulação de gás, que
foi instalada na região”, salienta
o parlamentar.

Na última sessão ordinária
da Câmara Municipal de Pindamonhangaba, realizada no
dia 27 de agosto, foi aprovado
por unanimidade a liberação
de verba adicional para construção de uma pista de skate
na praça do bairro Campos
Maia, solicitada pelo vereador Alexandre Faria através
da indicação nº 157, de 27
de abril de 2009. “Agradeço
aos colegas parlamentares
que entenderam a necessidade desta obra e aprovaram a
liberação da verba. O Skate
é o segundo esporte que mais
cresce no país, e aqui em PindaDiretoria de Comunicação/CVP

monhangaba 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 bairro
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.

CÂMARA DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA

Tecnologia

e transparência:

Câmara amplia serviços para
melhor atender a população
A Divisão de Tecnologia da Informação da
Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba implementou, desde abril, o
novo Portal do Legislativo
(www.camarapinda.sp.gov.
br) com a ampliação de
serviços aos cidadãos da
cidade e a integração do
SAPL - Sistema de Apoio
ao Processo Legislativo.
De acordo com o Chefe
da Divisão de TI da Câmara, Marcelo Heleodoro da
Silva, o portal terá um visual mais
agradável e intuitivo, disponibilizando,
através do SAPL, as consultas em
tempo real do processo legislativo tais
como acervo completo das Leis Municipais (Ordinárias, Complementares e
Decretos Legislativos), tramitação das
matérias legislativas e outros documentos oficiais de interesse da população.
O SAPL e o Portal são produtos
oferecidos pelo INTERLEGIS, que
é um programa desenvolvido pelo
Senado Federal que visa a modernização e integração do Poder Legislativo
nos seus níveis federal, estadual e
municipal e de promoção da maior
transparência e interação desse Poder
com a sociedade.
Segundo o site do Senado Federal,
“os meios utilizados são as novas
tecnologias de informação (Internet,
videoconferência e transmissão de
dados), que permitem a comunicação e
a troca de experiências entre as Casas
Legislativas e os legisladores e entre o

Diretoria de Comunicação/CVP

Poder Legislativo e o público, visando
aumentar a participação da população
no processo legislativo”.
O Assistente de Tecnologia da
Informação João Rodrigo Moreira,
que também integra a divisão de TI,
enfatiza que “o Portal e o SAPL são
softwares livres, amplamente utilizados
em Câmaras de todo Brasil, com uma
comunidade bastante ativa visando sempre o desenvolvimento desses produtos.
Isso gera independência tecnológica e
possibilidade de melhorias de acordo
com nossa Casa de Leis.”
O Departamento Legislativo
explica que “a partir da implantação
do novo Portal e do sistema SAPL,
todo o processo legislativo será
disponibilizado a todos os munícipes,
o que não ocorria no sistema antigo”.
Com isso, segundo o Departamento
Legislativo, “o novo portal oferecerá
maior transparência nas consultas e
decisões da Casa de Leis de Pindamonhangaba, assim, havendo uma participação mais efetiva da população”.

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
Departamento de Comunicação
Diretora de Comunicação:
Natália Lugli Sper

Vereador José Alexandre Faria

Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)
Telefones: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281

TRIBUNA DO NORTE

Pindamonhangaba, terça-feira, 04 de setembro de 2012

Saúde

Trabalho

Segurança

7

Martim Cesar pede Rede Ricardo Piorino
Dr. Marcos Aurélio
agradece vereadores pela
de Energia e Iluminação
solicita UPAs nas regiões
do Araretama e Zona Leste Pública no Alto do Cardoso aprovação do Projeto de Lei

“O projeto é de suma relevância para a cidade
e visa o bem comum”

Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR), em constante
observação e luta por melhorias na área da saúde de Pindamonhangaba, 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.
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Dr.
Marcos Aurélio

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.

Fiscalização

Vereador Martim Cesar
Vereador Ricardo Piorino

O vereador Martim Cesar (DEM), encaminhou Indicação à Prefeitura Municipal, solicitando que seja feita
implantação de rede de energia elétrica e iluminação pública na rua Olivar de Araújo (Calazans), no bairro Alto
do Cardoso. “O local não tem rede elétrica própria, e as
residências ali existentes, recebem hoje energia das ruas
vizinhas”, comenta o Vereador.
Operação “tapa-buraco”
O vereador Martim Cesar tem observado que está
havendo uma demora do serviço de reparo asfáltico nas
aberturas feitas pela Sabesp para ligações de água e esgoto.
“Essa situação está deixando muitos buracos na cidade.
No bairro Santa Luzia, na rua Monsenhor Antônio Olinto
de Paiva Dutra, existe um buraco resultante deste serviço
de ligação de água, causando desconforto aos moradores
do local”, destaca o vereador Martim Cesar.

Campanha

Durante a última sessão de
Câmara, realizada no dia 27 de
agosto, o vereador Ricardo Piorino (PDT) apresentou o Projeto
de Lei nº128/2012, subscrito
pelos demais vereadorZes da
Mesa Diretora, 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 Pindamonhangaba.
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”,

explicou o vereador. “Agradeço
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 processuais”. “Não há dúvidas que
as ‘parcerias’ são necessárias e
estarão colaborando com toda
população”, finalizou o vereador
Ricardo Piorino.

Saúde

Vereador
Abdala
Salomão

O Vice-Presidente da Câmara de Pindamonhangaba,
vereador Abdala Salomão
(PSDB), apresentou uma
Indicação de Projeto de Lei
no início do ano que institui
normas e procedimentos para
a celebração de convênios
com entidades que pleiteiam
verba junto à Prefeitura. A
proposta do parlamentar foi
aprovada por unanimidade e
estabelece que todo convênio
celebrado entre Prefeitura e
qualquer instituição sem fins
econômicos ou não, unidades
de saúde, educacionais, esportivas, culturais e outras em
que ultrapasse o valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) em sua totalidade, deverá

ser enviada à Câmara para análise e aprovação, devendo esta
análise contar com a presença
de diretores ou responsáveis
legais para esclarecer o real
uso e emprego da verba a ser
recebida. “O objetivo principal
do projeto é dar total transparência nos convênios que serão
executados no município e
revelar onde o dinheiro será
empregado. Estou aguardando
que o Executivo encaminhe o
Projeto de Lei à Câmara que
vai colaborar para que nós
vereadores, tenhamos contato direto com a entidade que
está pleiteando a execução
de serviços que beneficiarão
nossa população mais carente”
explicou o vereador Abdala.

Acesse, acompanhe e conheça o trabalho do vereador Abdala.

www.facebook.com/vereadorabdala - www.twitter.com/abdalasalomao
vereadorabdala.blogspot.com - e-mail: abdala@camarapinda.sp.gov.br

Telefones: (12) 3644-2261 e 3644-2262

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) solicitou a prefeitura municipal, através do
Requerimento n° 1.227/2012,
a ampliação do número de
locais de Vacinação Antirrábica 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 questionamentos de munícipes que
moram em bairros periféricos
como Araretama, Castolira,
Bela Vista, Cidade Nova,
Feital, entre outros, sobre
como percorrer uma distância
tão grande 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 município 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
ou-tro 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 diariamente 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
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 Requerimento se embasa na demora na
construção do CCZ e na necessidade em contar o mais
rápido possível com um local
adequado, mão de obra qualificada, local para abrigo, canil,
gatil e baias para e-quinos,
além de desenvolver e executar
programas no controle de zoonoses, doenças transmitidas
por vetores e de agravos por
animais peçonhentos.
Diretoria de Comunicação/CVP

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 abaixo assinado
elaborado pela população. “Es-tamos
muito alegres, comemorando 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 Vale
do Paraíba, 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
paulatinamente, tanto o agen-damento quanto o atendimento. A situação 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 contratempos, além disto, com
um diagnóstico antecipado, a
possibilidade de cura é maior,
reduzindo, ainda, o tempo de
internação dos pacientes”,
declarou Dona Geni.
Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

Abdala quer projeto que Toninho da Farmácia pede
Dona Geni consegue
dará mais transparência ampliação do prazo e aumento dos aprovação de máquina de
postos de Vacinação Antirrábica
ao dinheiro público
radioterapia para o HR

Vereadora Dona Geni

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 Cuidados à pessoa com
deficiência no SUS.
A aquisição de mais uma
máquina de radioterapia para o
Hospital Regional é resultado
do requerimento nº 685/2012,
de autoria da vereadora Geni,
com subscrição de oito outros
vereadores, no qual solicita à
Secretaria de Saúde do município, à Secretaria de Saúde
Regional, à Secretaria de Saúde Estadual e ao Ministério da

Fale com a vereadora Dona Geni

Vereador Toninho

da

Farmácia

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) 36442255 e 3644-2256.
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Pinda antiga:

Avenida Nossa Senhora do Bom
Sucesso e sua história
A avenida custou muita luta e idealismo
Mayra Souza

Mayra Souza

Texto: Luiz Salgado Ribeiro
Pesquisa: Altair F. Carvalho
Duas máquinas emprestadas da EFCJ - Estrada de Ferro Campos do Jordão, mais
alguns litros de óleo Diesel,
suficientes para elas funcionarem por poucas horas. Isso
era o que a Prefeitura de Pindamonhangaba dispunha, em
1951, para iniciar a construção da ligação da cidade com
a recém-inaugurada rodovia

Presidente Dutra, rumo a São
Paulo. Hoje, quem passa pela
movimentada avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso
– que será duplicada – não
imagina quanta luta e idealismo custou o seu início de
construção.
Ela dependeu da generosidade da população, que fez
doações para a obra, e, sobretudo, da persistência do então
prefeito Manoel César Ribeiro, que não se conformava
com a decisão do Governo
Estadual de fazer a ligação
com a “Dutra” rumo ao Rio
de Janeiro.
“A maior parte do pessoal de Pindamonhangaba usa a
“Dutra” para ir a São Paulo.
Então, para que sair no rumo
do Rio? Isso é um absurdo!”,
afirmava Manoel César Ribeiro, ao condenar a opção
do Governo do Estado.

Também tiveram papel
importante nessa obra o
professor Mário Assis César
– que organizou a arrecadação pública de doações para
a obra que ele havia idealizado como uma reta unindo
o Paraíba, o único caminho para Pindamonhangaba, quando ela surgiu, na
segunda metade do Século
XVII, ao caminho da modernidade, que era a primeira faixa de asfalto, construída entre Rio e São Paulo.
Outro idealista foi o funcionário da EFCJ Aloysio
Gama, que, embora sendo
pessoa do topo dos quadros
do PSP - Partido Social Progressista , aderiu ao projeto
do prefeito udenista, fez o
levantamento topográfico
da estrada e conseguiu as
máquinas emprestadas para
o início das obras.

Paulo Andrade, na época,
aprendiz de topografia, ainda
hoje lembra que o primeiro
reconhecimento do trajeto da
estrada foi feito em um vôo
de teco-teco, pilotado pelo
mecânico José Marcondes
Silveira, o “Zé Pepê”. Andrade conta que naquele voo
ele ficou meio espremido em
um banco, junto com Aloysio, porque o aviãozinho só
tinha dois assentos e o outro,
evidentemente era do piloto.
Em seguida, uma inspeção do terreno apontou que
a estrada teria de atravessar
uma lagoa, na fazenda de
Antenor de Andrade, que já
havia doado a faixa a ser ocupada pela ligação. Como não
haveria dinheiro para construir um aterro, cogitou-se
de fazer uma bifurcação para
que a estrada contornasse a
lagoa.

Toda essa luta valeu pela
mobilização popular, em
busca de uma solução mais
adequada para ligar Pindamonhangaba à via Dutra,
para a construção da estrada, pois as obras foram interrompidas pouco depois,
por absoluta falta de recursos. A mobilização, porém,
motivou o governador Lucas
Garcez a encampar a construção, que só ficou pronta,
ainda em terra, em 1954,
quando o prefeito já era o
Dr. Caio Gomes Figueiredo.
O asfaltamento só começou a ser feito em 1959, na
administração do prefeito
Francisco Romano de Oliveira e terminou no primeiro
semestre de 1960, no início
do segundo mandato do prefeito Manoel Ribeiro.
A avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso é uma

reta, mas sua história mostra bem as voltas que a vida
dá: a ligação que Manoel
Ribeiro não considerava
prioritária agora tem o seu
nome, segundo Lei Estadual
de 1983.
Esta lei é resultante de
projeto do ex-prefeito de
Pindamonhangaba e então
deputado Geraldo Alckmin
Filho.
Agora, como governador, Alckmin volta à cidade
para dar início à duplicação
da avenida Nossa Senhora
do Bom Sucesso, justamente no último ano da administração de João Ribeiro, filho
de Manoel César Ribeiro,
que nem era nascido quando seu pai decidiu enfrentar
todos os desafios para construir esta que é a principal
ligação de Pindamonhangaba com a via Dutra.

Hoje a importante avenida, principal acesso da cidade, conta com rotatória de ligação aos bairros e vários empreendimentos às suas margens

Mayra Souza

Segundo Caderno
Pindamonhangaba, terça-feira, 4 de setembro de 2012

Akim/Agora Vale

O Exército, com suas diversas unidades, desfilou pela avenida das Margaridas, no Vale das Acácias, com carros, caminhões e demais veículos de transporte

Desfile de 7 de Setembro é prestigiado
pela população em Moreira César
Akim/Agora Vale

Prefeito João Ribeiro esteve presente ao desfile
Akim/Agora Vale

Lado a lado, bandeiras do Brasil e de Pindamonhangaba
Akim/Agora Vale

Soldados com pintura de camuflagem nos rostos

No último domingo (2), a
avenida das Margaridas, no
Vale das Acácias, em Moreira César, recebeu um grande
público, diversas autoridades
e contou com a participação
do Exército, Polícia Militar,
Corpo de Bombeiros, escolas
e vários profissionais no desfile cívico em comemoração
ao Dia 7 de Setembro.
O desfile aconteceu na
parte da manhã e foi realizado pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Educação e
Cultura. Boa parte da população, entre crianças, jovens
e adultos, do distrito e região,
prestigiou o evento. Estiveram presentes: o prefeito,
João Ribeiro; a presidente do
Fundo Social de Solidariedade, Maria Angélica Ribeiro; o subprefeito de Moreira
César, Sérgio Guimarães;
a diretora de Cultura, Nilza Mayer; e a secretária de
Educação e Cultura, Bárbara
Zenita Macedo; entre outras
autoridades.
A Corporação Musical
Euterpe iniciou o desfile
com a apresentação da banda. Logo em seguida, alunos
e professores da EE Profª
Eunice Bueno Romeiro desfilaram junto à fanfarra, que
animou o evento enquanto
passavam os outros grupos:
CIMC - Convivência de Idosos de Moreira César; CEIF
Art Toledo; alunos e professores da Rede Municipal de
Ensino; Cia Lago do Cisne;
EE Deputado Claro César;
Adepi - Associação dos Direitos Portadores de Necessidades Especiais e Entidade
Assistencial Templo dos Anjos. A Assembleia de Deus Ministério de Belém também
participou do desfile com seu
grupo de músicos.
Os integrantes do 2º
Batalhão de Engenharia e
Combate “Borba Gato”, da

Akim/Agora Vale

Público acompanha o evento que comemorou a Independência do Brasil

11º Cia de Engenharia de
Combate Leve, da 12º Cia
de Engenharia de Combate
Leve desfilaram com carros,
caminhões e demais veículos
de transportes do Exército.
Depois, a 2º Companhia de
Polícia Militar do Estado de
São Paulo e o Corpo de Bombeiros de Pindamonhangaba
finalizaram o desfile.
“Foi um lindo desfile,

onde grande parte da população de Moreira César e região
esteve presente, prestigiando
este importante evento do
nosso calendário. Parabéns a
todos que participaram e organizaram este desfile”, elogiou o prefeito.
Na próxima sexta-feira
(7), às 8 horas, as comemorações serão realizadas na avenida Nossa Senhora do Bom

Sucesso, e contará com a presença das escolas dos bairros
próximos ao centro, tendo
início com o hasteamento da
bandeira na praça Monsenhor Marcondes. A Corporação Musical Euterpe abrirá o
desfile de 7 de Setembro, às
8h30, e na sequência a apresentação das escolas municipais, entidades religiosas,
civis e militares.
Akim/Agora Vale

Uma das bandas que desfilaram pela avenida do Vale das Acácias
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Arquivo pessoal

Felicidade

Parabéns para a chefe de
Gabinete da Prefeitura, Maria
Rita Bissoli, aniversariante do
dia 3 de setembro. Ela recebe
o abraço de seus familiares e
amigos. Felicidade!

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Aniversário
Parabéns para Flávia
Renata, que comemora
mais um aniversário no dia
6 de setembro. Ela recebe
o carinho dos pais Renato e
Méia, dos familiares e amigos.

Muita felicidade

Tudo de bom

Tudo de bom para Carolina
Pereira, aniversariante do dia
7 de setembro. Ela recebe os
parabéns de seus familiares e
amigos.

Muita felicidade para a fisioterapeuta Marcela Guerreiro,
que comemora aniversário no dia 4 de setembro, recebendo
o abraço dos familiares e amigos, em especial do marido
Paulinho. Parabéns!

Arquivo pessoal
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Parabéns
Tudo de bom para
Edson França Reis,
da Fundação Dr.
João Romeiro/Jornal
Tribuna do Norte,
por seu aniversário,
comemorado em 3
de setembro. Seus
familiares e amigos lhe
desejam felicidade!

Feliz aniversário

Felicidade para nossa amiga Célia Lima,
repórter do Portal R3, que comemora aniversário
no dia 8 de setembro. Ela recebe os parabéns
de seus familiares e amigos.

Arquivo pessoal

Feliz aniversário
Para Isabella, que
completou mais um
aninho no dia 1º de
setembro. Os pais
Carlinhos e Fabiana,
os avós, os amigos
e familiares desejam
tudo de bom e pedem
a Deus que abençoe
a pequena Isabella
com saúde, paz e
felicidade.

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, terça-feira, 4 de setembro de 2012
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Divulgação

AIANDRA ALVES MARIANO

Pôster revela
visual remodelado
dos Vingadores
A Marvel Comics criou um pôster
exclusivo para divulgar a New York
Comic Con - próxima grande convenção de quadrinhos dos EUA, que
acontece em outubro - e revelou uma
remodelação de visual que alguns de
seus personagens vão ganhar na nova
fase da editora, a Marvel Now.
O Capitão América está com um
visual mais soldado, com novos detalhes no capacete e na luva. O Hulk
aparece com armadura.

Já o Homem de Ferro surge
com a armadura áureo-negra. E
Thor segue o tom meio nobre/
meio viking - embora sua nova
série vá passar por vários períodos da história e, portanto, tenha
diferentes uniformes.
A ilustração do pôster é de Steve
McNiven. Marvel Now começa efetivamente em outubro, seguindo-se à
conclusão da saga Vingadores vs. X-Men.

Cinema

Lançamento do último
ﬁlme da trilogia
“Hobbit” será em 2014

“The Hobbit: There and
Back Again”, o terceiro da
franquia “Hobbit”, que está
por vir, chegará aos cinemas
no dia 18 de julho de 2014
- apenas sete meses depois
do segundo, que acabou de
receber um novo título “The
Hobbit: The Desolation of
Smaug”, estreia no dia 13 de
dezembro de 2013. O título
“There and Back Again” ori-

ginalmente era do segundo
ﬁlme.
O primeiro da franquia,
“The Hobbit: An Unexpected
Journey”, estrelando o ator
britânico Martin Freeman
como Bilbo Baggins, já tem
estreia marcada para o dia 14
de dezembro deste ano.
O diretor Peter Jackson,
os estúdios Warner Bros. e
New Line Cinema, e a MGM

anunciaram em julho que a
adaptação em 3D do clássico
romance de J.R.R. Tolkien
seria dividido em três ﬁlmes,
ao invés de apenas dois previstos originalmente.
“O Hobbit” é o prólogo
da fantasia épica de Tolkien
“O Senhor dos Anéis”, que
Jackson transformou em uma
sequência vencedora de três
Oscar, há cerca de 10 anos.
Divulgação

Games - The Sims 3:

Sobrenatural está em pré-venda
A Warner Bros Brasil
anunciou a pré-venda de
The Sims 3: Sobrenatural,
nova expansão para o game
de simulação que vem com
a primeira temporada completa da série The Vampire
Diaries e um conteúdo exclusivo inspirado no jogo
Plants Vs. Zombies.
Na expansão, será possível criar bruxas, magos,
lobisomens, vampiros intrigantes e fadas. Além de
voar em vassouras, criar
poções, falar com espelhos
mágicos, lançar feitiços
para transformar outros
personagens em zumbis e
visitar uma caravana cigana. Para combater os mortos-vivos, valerá usar de
acessórios do game Plants
Vs. Zombies, como baldes
velhos e cones e até colocar plantas no quintal.
O pacote com The
Sims 3: Sobrenatural, primeira temporada de The
Vampire Diaries e conteúdo de Plants Vs. Zombies

Música

Divulgação

e artista internacional. O
VMB acontece em 20 de
setembro em São Paulo.
Entre os indicados
deste ano, estão: Gaby
Amarantos (Clipe do
Ano, Melhor Artista Feminino e Artista do Ano);
Emicida (Melhor Artista
Masculino e Melhor Música); Agridoce (Melhor
Disco); e Restart (Melhor
Banda), entre outros.

de zumbis terá preço de R$
69,90. O jogo chegará às lojas em 20 de setembro.

O que rola no cinema
Cinemark
São José
dos Campos
(31/8 a 6/9)
31 Minutos
14h - 16h10
A Beira do Caminho
15h - 19h45
A Era Do Gelo 4
12h55 - 21h30

MTV divulga indicados ao VMB 2012
Foram anunciados, na
segunda-feira (3) os indicados ao VMB 2012, premiação da MTV. Desde o
dia 20 de agosto fãs votaram em seus prediletos em
cada categoria. Na segunda
fase, só com os mais votados, jornalistas escolhem
os vencedores em dez das
doze categorias. Os espectadores vão eleger os
ganhadores em hit do ano

custará R$ 89,90; enquanto
a versão simples, que contém acessórios e mais o título

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

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 ﬁnal de semana.
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba



 

                                          
                



            


































































PORTARIA INTERNA Nº. 9.173, DE 23 DE AGOSTO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, RESOLVE PRORROGAR por 60 (sessenta) dias, contados
a partir de 25 de agosto de 2012, nos termos do Memorando nº. 1008/12 – DRH/
Serviço de Procedimentos Disciplinares, o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 006/2012, comissão constituída pela Portaria Interna nº.
9.146, de 13 de junho de 2012.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 23 de agosto de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Memo nº 1008/12-DRH/Procedimentos Disciplinares




























































PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LEI Nº 5.425, DE 23 DE AGOSTO DE 2012.
Altera a Lei nº 5.219, de 05 de julho de 2011, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012.
JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte
Lei:
Art. 1º. Fica alterado o Anexo I da Lei nº 5.219, de 05.07.2011 que passa a ser o
integrante desta Lei.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 23 de agosto de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 119/2012


















































































PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA



LEI Nº 5.426, DE 23 DE AGOSTO DE 2012.
Altera a Lei nº 5.421, de 13 de julho de 2012, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013 e dá outras providências.
JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte
Lei:
Art. 1º. Fica alterado o Anexo I da Lei nº 5.421, de 13.07.2012 que passa a ser o
integrante desta Lei.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 23 de agosto de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 120/2012
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PORTARIA GERAL Nº 3.904, DE 23 DE AGOSTO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.2001 e Lei
nº 4.364, de 20.12.2005, Resolve DESIGNAR o Sr. Luncival Rodrigues da Silva,
pedreiro, para substituir o Sr. Juarez Teodoro, Supervisor de Obras de Drenagem,
no período de 10 a 29 de setembro de 2012, durante o período em que o mesmo
encontrar-se em férias.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 23 de agosto de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Interno nº 23705/2012

























































































































PORTARIA GERAL N.º 3.905, DE 23 DE AGOSTO DE 2012.
João Antônio Salgado Ribeiro, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso
de suas atribuições legais, e acordo com o disposto na Lei Federal nº 9.363, de 12
de janeiro de 1996 e §7º do art. 226 da Constituição Federal, Resolve DESIGNAR os
senhores abaixo relacionados para constituírem Comissão Técnica de Planejamento
Familiar na Rede Municipal de Saúde.
- Bruna Damaris Pereira de Andrade – Enfermeira
- Marcus Vinicius Regis Ramos – Médico Ginecologista
- Marília Rios Freire – Médica Ginecologista
- Rafael Monteiro Klinguelfus – Psicólogo
- Sérgio Gustavo de Oliveira Batista – Médico Ginecologista
- Vânia Maria Moreira Miguel – Assistente Social
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2012.
João Antônio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 23 de agosto de
2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Memo nº 357/2012-SES
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CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2012.
O Gestor do Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba, no cumprimento
de suas atribuições, CONVOCA os servidores ativos e inativos da Prefeitura e da
Câmara Municipal de Pindamonhangaba, regidos pelo Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba, para Assembleia a realizar-se no dia 12 de setembro
de 2012, às 14h00, no Auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba (Av.
Nossa Senhora do Bonsucesso, 1400, Centro, Pindamonhangaba), por ocasião da
indicação dos membros que irão compor os Conselhos Administrativo e Fiscal, de
acordo com a Lei nº 5338 de 01/03/2012.
Terão direito a indicação e voto todos os servidores ativos e inativos da Prefeitura
e da Câmara Municipal de Pindamonhangaba, vinculados ao Fundo de Previdência
Municipal de Pindamonhangaba, que estiverem presentes no dia da Assembleia.
Cordialmente,
Ricardo Galeas Pereira
Secretario de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Domingos Geraldo Botan
Gestor
Fundo de Previdência 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 apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 10/09/2012 às 10:30 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
15º LUIZ FERNANDO SILVA
RUA PINHEIRO DA SILVA, 315 – APTO. 44 – BOA VISTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-020
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL N.º 3.906, DE 27 DE AGOSTO DE 2012.
João Antônio Salgado Ribeiro, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso
de suas atribuições legais, Resolve NOMEAR os senhores abaixo relacionados para
constituírem Comissão Técnica para análise das propostas técnicas com referência
à contratação de empresa especializada na elaboração do plano de gestão integrada
de resíduos sólidos de Pindamonhangaba:
- Carlos Henrique Marcondes Salgado - Diretor do Departamento de Governo
- Diego Thomáz de Oliveira - Assessor de Meio Ambiente
- Maria Nazaré Magno dos Santos - Diretora do Departamento de Licenciamento
Ambiental e Urbanismo
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2012.
João Antônio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 27 de agosto de
2011.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Memo nº963/2012-DLC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 4.878, DE 20 DE AGOSTO DE 2012.
Altera dispositivo do Decreto nº 4.803, de 01.02.012, que “dispõe sobre a nomeação
do Conselho Municipal de Saúde.”
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
atribuições legais, nos termos das Leis nºs 2.533/91, 321/96, 3482/99 e 3800/01,
DECRETA :Art.1º. Altera dispositivo do Decreto nº 4.803, de 01.02.2012, e nomeia os senhores
abaixo, para integrar o CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, criado pelo art. 179 da
Lei Orgânica do Município de Pindamonhangaba, a saber:
“III- SEGMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE:
1º TITULAR: Alexandra Neves Manfredini
1º Suplente: Fulviane Keyla Marques Muniz Cimadon”
2º TITUTLAR: Marco Antonio Manfredini
1º Suplente: Helena Maciel Pereira
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬20 de agosto de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ana Emília Gaspar
Secretário de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 20 de agosto de
2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/ cba/ Memo nº 346/2012 –SES / Processo Interno nº 30028/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA




PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

LICENÇA DA CETESB
M.M Vieira & CIA.LTDA-EPP torna público que REQUEREU da CETESB a Renovação da Licença de Operação para painéis de propaganda, exclusive luminosos. À
empresa situa-se na RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 187, Parque São
Domingos, PINDAMONHANGABA-SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LEI Nº 5.430, DE 28 DE AGOSTO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber
que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.800.000,00
(dois milhões e oitocentos mil reais), na Secretaria de Obras e Serviços, em função
do superávit financeiro apurado em 2011 e de adequações de investimentos neste
exercício, a saber:
08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
		
08.20 Departamento de Obras e Viação		
1028		
Pavimentação de Vias Urbanas		
15.451.0007.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (177)

R$

2.800.000,00

Art. 2º. O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011, de
acordo com o artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta
patrimonial: 1.01, encerrou 2011 com o valor de R$ 100.808.109,15 e o Passivo
Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de R$ 34.901.992,11, resultando o
Superávit no valor de R$65.906.117,04.
			
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 28 de agosto de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 28 de agosto de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Projeto de Lei nº 112/2012

“Edital de Convocação”
Assembléia Geral Extraordinária para Eleição de membros do CONDEMA. A Secretaria de Governo, através do Departamento de Meio Ambiente, torna pública a
abertura do processo eleitoral para escolha de representantes da Sociedade Civil em
atenção ao artigo 5° Inciso II alíneas a,b,c e d, da Lei 4955 de 1 de setembro de 2009,
para o exercício de 2012-2014, convoca as instituições acadêmicas e de pesquisa de
nível superior do município, as entidades acadêmicas e de pesquisa de nível superior
do município, as entidades que atuem e tenham em seus atos constitutivos a defesa
do meio ambiente, com pelo menos 1 ano de constituição, os representantes de entidades técnicas das áreas de engenharia, arquitetura, meio ambiente e congêneres e
representantes de movimentos sociais comunitários, sediados no município com no
mínimo 01 ano de existência:
As entidades deverão indicar através de ofício 2 (dois) representantes para compor
a Assembléia de Eleição, até o dia 6 de setembro de 2012.
Os documentos deverão ser entregues a Sueli no DMA – Departamento de Meio
Ambiente na Rua Prof. Manoel Cesar Ribeiro, s/n (Departamento de Meio Ambiente,
setor viveiro) – CEP 12411010 - Pindamonhangaba – SP. A eleição será realizada dia
11 de setembro de 2012, a partir das 17:00 hs, no auditório da Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba, sito a Av Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 1° andar.
Eng. Arthur Ferreira dos Santos
Secretario do Governo

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, terça-feira, 4 de setembro de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSIÉDNE LUIZ GONÇALVES DA SILVA MOREIRA, de nacionalidade
brasileira, profissão operador de caixa, estado civil solteiro, de 21 anos de idade,
nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 5 de outubro de 1990,
residente e domiciliado na Avenida Mirabeu Antonio Pini, nº 289, Nova Esperança,
Araretama, nesta cidade, filho de JOSUÉ MOREIRA e ALAIDE GONÇALVES DA
SILVA MOREIRA.
DAYANE DE OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, no dia 23 de fevereiro de 1988, residente e domiciliada na Rua
João do Amaral, nº 149, Araretama, nesta cidade, filha de BENEDITO AUGUSTO
DOS SANTOS e REGINA DE OLIVEIRA SANTOS. Apresentaram os documentos
1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 30 de agosto de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FABRÍCIO DONIZETE RIBEIRO XAVIER, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 3 de maio de 1991, residente e domiciliado Rua
Francisco de Oliveira Linha nº 345, Alvarenga, nesta cidade, filho de BENEDITO
DONIZETE XAVIER e HERALDINA JACINTHO RIBEIRO XAVIER.
BRUNA DOS SANTOS MACEDO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 27 de maio de 1993, residente e domiciliada Rua Hum
nº 114, Shangrilá, nesta cidade, filha de GUIDO BUENO DE MACEDO FILHO e
ADRIANA APARECIDA FRANÇA DOS SANTOS. Apresentaram os documentos
1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 31 de agosto de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MILLER DO AMARAL CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão empresário, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, no dia 31 de outubro de 1982, residente e domiciliado
na Rua Coronel José Francisco, nº 321, Centro, nesta cidade, filho de MARIO
AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO e MIRIAM PATRICIA RODRIGUES DO
AMARAL CARVALHO.
PÂMELA REGINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão estagiária,
estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Taubaté, Estado de São
Paulo, no dia 9 de abril de 1990, residente e domiciliada na Rua Galdino Jesus dos
Santos, nº 222, Vila Suiça, nesta cidade, filha de JOSÉ BENEDITO DA SILVA e
LUCIA REGINA DA SILVA. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 31 de agosto de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FERNANDO HENRIQUE FREIRE, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
de produção, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Taubaté,
Estado de São Paulo, no dia 13 de janeiro de 1986, residente e domiciliado Rua
Mucio Rodolfo nº 56, Araretama, nesta cidade, filho de MARIO CELSO FREIRE e
MARIA LÚCIA DOS SANTOS FREIRE.
SAMARA CRISTIANE LOPES MENDES, de nacionalidade brasileira, profissão balconista de medicamentos, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 18 de outubro de 1991, residente e domiciliada Rua Fernando Rodrigues Garcia nº 313, Cidade Jardim, nesta
cidade, filha de JOSÉ MENDES e ROSELI LOPES MENDES. 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, 31 de agosto de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCELO TATSUO KAWASAKI, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro metalúrgico, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em São
Paulo, Estado de São Paulo, no dia 30 de abril de 1982, residente e domiciliado
Rua Ferdinando Bolis nº 35, aptº 42 A, Crispim, nesta cidade, filho de MASSAMI
KAWASAKI e ROSA MARIA COVRE KAWASAKI.
ANA CAROLINA RIBAS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheira eletricista, estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em São
João Del Rei, Estado de Minas Gerais, no dia 30 de maio de 1980, residente e
domiciliada Rua Ferdinando Bolis nº 35, aptº 42 A, Crispim, nesta cidade, filha
de LUCIGENIO GOMES PEREIRA e YSÔLDA DE LOURDES RIBAS PEREIRA.
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, 31 de agosto de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCO AURELIO ASSUNÇÃO VENTURA, de nacionalidade brasileira,
profissão militar, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Santo
Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, no dia 23 de outubro de 1987, residente e
domiciliado Rua Coronel José Francisco nº 337, Alto do Tabaú, nesta cidade, filho
de NORENÍ DE RAMOS VENTURA e SÔNIA HELLENA ASSUNÇÃO VENTURA.
JODÉLI DE OLIVEIRA BORCHARTT, de nacionalidade brasileira, profissão comerciária, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Santo Ângelo, Estado
do Rio Grande do Sul, no dia 20 de fevereiro de 1990, residente e domiciliada Rua
Coronel José Francisco nº 337, Alto do Tabaú, nesta cidade, filha de VILMAR DA
SILVA BORCHARTT e GENESSI DE OLIVEIRA BORCHARTT. 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, 31 de agosto de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAFAEL DOS SANTOS MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão encarregado de recebimento, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 30 de novembro de 1983, residente e domiciliado Rua José Benedito Alves dos Santos nº 279, Jardim Morumbi,
nesta cidade, filho de MILTON DOS SANTOS MONTEIRO e INES MOREIRA DOS
SANTOS MONTEIRO.
KÁTIA GISELE PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão secretária,
estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, no dia 15 de setembro de 1979, residente e domiciliada Rua José
Benedito Alves dos Santos nº 279, Jardim Morumbi, nesta cidade, filha de MANUEL PEREIRA e MARIA EDA CAMARGO. 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, 31 de agosto de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JULIO LERARIO NETO, de nacionalidade brasileira, profissão administrador,
estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em São José dos Campos, Estado
de São Paulo, no dia 26 de dezembro de 1983, residente e domiciliado na Estrada
Sebastião Vieira Machado, nº 1000, Perpetuo Socorro, nesta cidade, filho de JANIO
ARDITO LERARIO e ELEONORA MARIA BASSI LERARIO.
DANIELLE LOBATO MAUAD, de nacionalidade brasileira, profissão administradora, estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em São Paulo, Estado
de São Paulo, no dia 6 de maio de 1985, residente e domiciliada na Estrada Sebastião Vieira Machado, nº 1000, Perpetuo Socorro, nesta cidade, filha de SERGIO
PAULO FERNANDES MAUAD e MARTA REGINA LOBATO MAUAD. 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, 1 de setembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FELIPE DE ALMEIDA SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão analista de
suprimentos, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 24 de junho de 1987, residente e domiciliado na
Rua Professora Idalina Cesar, nº 601, Vila Rica, nesta cidade, filho de BENEDITO
VALDEMIR DE SOUZA e ANA LUCIA TAVARES DE ALMEIDA SOUZA.
MARCELA MUNIZ BOTOSSI, de nacionalidade brasileira, profissão recursos
humanos, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida
em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 14 de fevereiro de 1986, residente e
domiciliada na Travessa Servidão Orestes Marcon, nº 77, Independência, Taubaté
SP, filha de MARCELO BOTOSSI e VALÉRIA MUNIZ BOTOSSI. 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, 1 de setembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VALMIR VALERIO, de nacionalidade brasileira, profissão operador de produção,
estado civil solteiro, de 40 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, no dia 1 de julho de 1972, residente e domiciliado Rua Alfredo
Alves nº 44, Araretama, nesta cidade, filho de JOÃO EVANGELISTA VALERIO e
BENEDITA EDNA VALERIO.
ELAINE MOREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil divorciada, de 28 anos de idade, nascida em Guaratinga, Estado
da Bahia, no dia 7 de dezembro de 1983, residente e domiciliada Rua Alfredo Alves
nº 44, Araretama, nesta cidade, filha de JULIO PEREIRA DOS SANTOS e MARIA
EUNICE MOREIRA DOS SANTOS. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o
na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 3 de setembro de 2012.

LEI Nº 5.431, DE 28 DE AGOSTO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber
que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 12.000,00 (doze
mil reais), no Fundo Municipal do Idoso/Gestão, do Fundo Municipal de Assistência
Social. A classificação orçamentária será:
14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
14.31 Fundo Municipal do Idoso/Gestão 		
2045		
Operação e Manutenção da Assist. Social
08.244.0027.1
3.3.90.30 – Material de Consumo
R$
5.000,00
08.244.0027.1
3.3.90.36 – Outros Serv. Terceiros – P. Física R$ 5.000,00
08.244.0027.1
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica R$ 2.000,00
Artigo 2º.
O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a
anulação de parte das seguintes dotações, a saber:
14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
14.21 FMDCA/Gestão 		
2023		
Manut. da Assist. da Criança/Adolescente		
08.243.0027.1
3.3.90.30 – Material de Consumo (636) R$
5.000,00
08.243.0027.1
3.3.90.36 – Outros Serv. Terceiros – P. Física (639)R$5.000,00
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica (641)R$ 2.000,00
08.243.0027.1
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
Artigo 3º.
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 28 de agosto de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 28 de agosto de
2012.
Rodolfo Brockhof
Secretaria de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 118/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LEI Nº 5.428, DE 28 DE AGOSTO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber
que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 150.000,00 (cento
e cinquenta mil reais), no Departamento de Esportes, da Secretaria de Juventude,
Esporte e Lazer, referente ao convênio nº. 664/2012, firmado com a Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento Regional, para a construção de uma pista de skate
no Residencial Campos Maia. A classificação orçamentária será:
13.00 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.20 Departamento de Esportes
1006		
Prédios Esportivos e Áreas de Lazer
27 812 0024.2
4.4.90.51 – Obras e Instalações

R$ 150.000,00

Art. 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 28 de agosto de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 28 de agosto de
2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Projeto de Lei nº 110/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LEI Nº 5.427, DE 23 DE AGOSTO DE 2012.
Dispõe sobre o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Município de Pindamonhangaba - COMSEA, e dá outras providências.
Art. 1º Fica instituído o CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - COMSEA, órgão colegiado de caráter consultivo e
de assessoramento imediato ao Prefeito, que tem como objetivo propor as diretrizes
gerais da política de segurança alimentar e nutricional.
§ 1º A Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável tem como
objetivo específico a defesa, a promoção e a garantia do direito ao alimento e à
nutrição para cada habitante do Município de Pindamonhangaba, independente de
sua idade e condição social, visando a qualidade dos alimentos e qualidade de vida.
§ 2º Para o apoio administrativo de suas atividades, o Conselho vincula-se à Secretaria de Saúde e Promoção Social.
Art. 2º Compete ao COMSEA:
I - acompanhar as ações da Administração Municipal na área de segurança alimentar
e nutricional sustentável, podendo também propô-las;
II - articular áreas da Administração e de organizações da sociedade civil para a
implementação de ações voltadas para o combate às causas da miséria e da fome,
no âmbito do Município;
III - incentivar parcerias que garantam mobilização e racionalização no uso dos recursos disponíveis, inclusive envolvendo conselhos de outros municípios;
IV - coordenar e propor campanhas de conscientização da opinião pública;
V - propor diretrizes para a política e o plano municipal de segurança alimentar e
nutricional sustentável;
VI - sugerir ações emergenciais para atendimento a população em situação de insegurança alimentar;
VII- formular e sugerir políticas públicas de segurança alimentar voltadas a segmentos específicos da população, respeitando os valores culturais, étnicos e históricos;
VIII- sugerir ações de proteção e de resgate aos valores do patrimônio cultural alimentar;
IX- dispor sobre seu regimento interno.
Art. 3º O COMSEA será composto por 12 (doze) conselheiros, havendo para cada
deles 01 (um) conselheiro suplente, observada a seguinte representação:
I – 1/3 (um terço) de representantes governamentais, constituído por 3 (três) representantes do Poder Público Municipal e 1 (um) representante do Poder Público
Estadual;
II- 2/3 (dois terços) de representantes da Sociedade Civil;
III- observadores, incluindo-se representantes dos Conselhos Municipais.
Art. 4º Caberá ao Prefeito indicar um representante titular e seu suplente do Poder
Público Municipal, os demais representantes governamentais deverão ser eleitos em
assembléia exclusiva, após a inscrição no processo eleitoral, nas quais suas atividades devam relacionar-se com a atuação do Conselho.
Art. 5º Os representantes da sociedade civil, titulares e suplentes, serão eleitos em
assembléia da qual participarão pessoas regularmente integradas aos seguintes setores:
I – entidades sindicais, patronais e empregatícias;
II – órgãos de classe;
III– entidades religiosas;
IV – entidades populares: associações, sociedades de amigos de bairro e outras,
desde que regularmente constituídas;
Art. 6º O COMSEA terá uma Secretaria Executiva, com os seguintes membros:
- 01 (um) Presidente;
- 01 (um) Vice-Presidente;
- 01 (um) 1º Secretário,
- 01 (um) 2º Secretário,
- 01 (um) 1º Tesoureiro,
- 01 (um) 2º Tesoureiro.
Parágrafo único. Haverá alternância da Presidência entre os representantes do Poder Público e da Sociedade Civil a cada eleição.
Art. 7º Os membros do COMSEA e seus suplentes serão nomeados pelo Prefeito
Municipal.
§ 1º O mandato dos membros do COMSEA será de 02 (dois) anos, sendo permitida
a recondução
§ 2º A participação no COMSEA não será remunerada, constituindo serviço público
relevante.
Art. 8º Para sua atuação o COMSEA poderá se dividir em até 03 (três) Câmaras
Temáticas.
§ 1º Os integrantes das Câmaras Temáticas serão designados pelo Plenário.
§ 2º As Câmaras Temáticas poderão convidar representantes de entidades públicas
e privadas, bem como técnicos, conhecedores dos temas em estudo.
Art. 9º. O Conselho poderá instituir grupos de trabalho, de caráter temporário, para
estudar e propor medidas específicas.
Art. 10. A Secretaria de Saúde e Assistência Social adotará as providências necessárias à instalação e ao funcionamento do COMSEA.
Art. 12. O COMSEA elaborará o seu Regimento Interno dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de nomeação de seus membros.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogada a Lei nº 4.193,
de 06 de julho de 2004.
Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ana Emília Gaspar
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 23 de agosto de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 123/2012

LICENÇA DA CETESB
DBETEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA., torna público que requereu a CETESB, Ag. Taubaté, a LP e LI para
construção de um prédio destinado ao funcionamento de uma ind. de equipamentos
elétricos e eletrônicos, sito à Av. Arthur dos Santos, n 60, Água Preta Pindamonhangaba/SP.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 4.884, DE 28 DE AGOSTO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 5.431, de 28 de agosto de 2012,
D E C R ETA
Art. 1º. Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional
especial no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), no Fundo Municipal do Idoso/
Gestão, do Fundo Municipal de Assistência Social. A classificação orçamentária será:
14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
14.31 Fundo Municipal do Idoso/Gestão 		
2045		
Operação e Manutenção da Assist. Social
08.244.0027.1
3.3.90.30 – Material de Consumo
R$ 5.000,00
08.244.0027.1
3.3.90.36 – Outros Serv. Terceiros – P. Física R$ 5.000,00
08.244.0027.1
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica R$ 2.000,00
Artigo 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a anulação de
parte das seguintes dotações, a saber:
14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
14.21 FMDCA/Gestão 		
2023		
Manut. da Assist. da Criança/Adolescente		
08.243.0027.1
3.3.90.30 – Material de Consumo (636) R$ 5.000,00
08.243.0027.1
3.3.90.36 – Outros Serv. Terceiros – P. Física (639) R$ 5.000,00
08.243.0027.1
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros– P. Jurídica (641) R$ 2.000,00
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 28 de agosto de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 28 de agosto de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 4.883, DE 28 DE AGOSTO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 5.430, de 28 de agosto de 2012,
D E C R ETA
Art. 1º. Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional
suplementar no valor de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), na
Secretaria de Obras e Serviços, em função do superávit financeiro apurado em 2011
e de adequações de investimentos neste exercício, a saber:
08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
08.20 Departamento de Obras e Viação		
1028		
Pavimentação de Vias Urbanas		
15.451.0007.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (177) R$ 2.800.000,00
Art. 2º. O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011, de
acordo com o artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta
patrimonial: 1.01, encerrou 2011 com o valor de R$ 100.808.109,15 e o Passivo
Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de R$ 34.901.992,11, resultando o
Superávit no valor de R$65.906.117,04.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 28 de agosto de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 28 de agosto de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 4.882, DE 28 DE AGOSTO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 5.428, de 28 de agosto de 2012,
D E C R ETA
Art. 1º. Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional
especial no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), no Departamento
de Esportes, da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, referente ao convênio nº.
664/2012, firmado com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional,
para a construção de uma pista de skate no Residencial Campos Maia. A classificação orçamentária será:
13.00 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.20 Departamento de Esportes
1006		
Prédios Esportivos e Áreas de Lazer
4.4.90.51 – Obras e Instalações
R$ 150.000,00
27 812 0024.2
Art. 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 28 de agosto de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 28 de agosto de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 4.880, DE 23 DE AGOSTO DE 2012.
CONSTITUI EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIÓGICA MUNICIPAL
JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no
uso de suas atribuições legais, e nos termos da Lei Municipal nº 3.023 de 16 de abril
de 1996 e 3.241, de 21 de junho de 1996,
D E C R E T A: Art 1º. A equipe Técnica de Vigilância Sanitária e Epidemiológica Municipal, a partir
de 1º de julho a 31 de dezembro de 2012, fica assim constituída:
1 – EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Autoridades Sanitárias Competentes – profissionais que realizam fiscalização:
a)
Adriano José de Brum – Biólogo
b)
Cíntia Kuwahara Ynoue Nishizawa – Fiscal Santiário
c)
Clóvis Alberto Teixeira – Cirurgião Dentista
d)
Débora Jaguaribe Soares – Médica Veterinária
e)
Élcio Antonio Pathik – Engenheiro Sanitarista
f)
Fabiana Maria Cintra de Souza – Fiscal Sanitário
g)
Gonçalo Correa Leite – Fiscal Sanitário
h)
Helena Teixeira de Alencar – Fiscal Sanitário
i)
Joana Alves – Agente de Saneamento
j)
João Gonçalves de Oliveira – Fiscal Sanitário
k)
Joel Alves de Araújo – Médico
l)
Lurdes Homem de Mello – Chefe de Serviços Técnicos
m)
Magda Maurícia Bettoni Moreira Pires – Fiscal Sanitário
n)
Márcia Maria Cabral Wakasugi ¬– Fiscal Sanitário
o)
Maria Cristina Teixeira Vasques Vieira – Agente de Saneamento
p)
Margareth Maçae Yada Langui – Farmacêutica
q)
Mara Danielli Marcelão – Fiscal Sanitário
r)
Nilda Gomes da Silva – Coordenadora de Programa de Saúde
s)
Rafael Lamana – Fiscal
t)
Ricardo da Costa Manso – Coordenador de Programa de Saúde
u)
Tatiane Aparecida Bahia
v)
Vânia Silva – Fiscal Sanitário
2 – EQUIPES TÉCNICA DE APROVAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS DE EDIFICAÇÕES
Profissionais que realizam fiscalização:
a)
Eliana de Jesus Marcondes – Engenheiro Civil
b)
Paulo Rogério Paulsen Paludetti – Engenheiro Civil
c)
Luis Paulo Mendes Nunes – Arquiteto
d)
Tânia Maria Franco Leite Amaral – Engenheiro Civil
e)
Sandra Nogueira Mathias – Arquiteta
3 – EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA:
a)
Briner Castielli Azevedo – Médico Infectologista
b)
Débora Jaguaribe Soares – Médica Veterinária
Maria Aparecida de Souza – Enfermeira
c)
d)
Maria Aparecida Teixeira Barbosa – Assistente Social
e)
Nilda Gomes da Silva – Coordenadora de Vigilância Epidemiológica
f)
Ricardo da Costa Manso – Coordenador de Vigilância Epidemiológica
4 – EQUIPE TÉCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR:
a)
Márcia Tiveron
b)
Samantha Camargo de Faria – Técnica de Segurança do Trabalho
Art. 2º. Para efeito deste Decreto, constituem também autoridades sanitárias componentes:
a)
O (a) Diretor (a) do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
e seu substituto legal;
b)
O (a) Secretário (a) de Saúde e Assistência Social e seu substituto legal;
c)
O (a) Diretor (a) do Departamento de Planejamento e seu substituto legal;
d)
O (a) Secretário (a) de Planejamento e seu substituto legal;
e)
O Prefeito Municipal e seu substituto legal.
Art. 3º. A Equipe Técnica de Vigilância Sanitária e Epidemiógica, terá validade semestral, com vigência de 1º de julho de 2012 a 31 de dezembro de 2012.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 1º de julho de 2012, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Ana Emília Gaspar - Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Assuntos Jurídicos em 23 de agosto de
2013.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Memo nº 362/2012-SES
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Tribuna do Norte

ClassificadosTN
Pindamonhangaba, terça-feira, 4 de setembro de 2012

VENDER - ALUGAR - COMPRAR - TROCAR - EMPREGOS

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

AJUDANTE DE
COZINHA
AJUDANTE DE
ELETRICISTA C/
CURSO DE ELÉTRICA
ALINHADOR DE
PNEUS
AUXILIAR DE
ENFERMAGEM
AUXILIAR DE
ESCRITORIO( VAGA
P/ PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA LEVE)
AUXILIAR DE
TRANSPORTES
CABELEIREIRO
CABELEIREIRO
ESCOVISTA
CARPINTEIRO
COZINHEIRO DE
RESTAURANTE
DEDETIZADOR
ELETRICISTA FORÇA
E CONTROLE
ELETRICISTA
MONTADOR
ELETRICISTA PREDIAL
ENCARREGADO DE
OBRAS
ESTETICISTA (com
exper. em depilação)

FUNILEIRO DE
AUTOMÓVEIS
INSTRUTOR DEAUTO CAD
MANICURE
MARCENEIRO
MECANICO DE AUTO
CENTER
MECANICO DE
MAQUINA AGRÍCOLA
MECANICO MONTADOR
MESTRE DE OBRAS
MONTADOR DE
VEÍCULOS
MOTOBOY (moto própria
c/ baú e firma aberta )
MOTORISTA DE
CAMINHÃO MUNK//
GUINDALTO
MOTORISTA ENTREGADOR
(COM VEICULO UTILITÁRIO
PROPRIO)
PADEIRO
CONFEITEIRO
PEDREIRO
PINTOR DE OBRAS
POLIDOR DE METAIS
SALVA VIDAS
TÉCNICO EM SEG NO
TRABALHO
VENDEDOR INTERNO
VIGIA DE CONDOMINIO

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

SERVIÇOS
Fazemos Limpeza em
caixas d’água. Tel 82133965
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 Springer 12500, controle. Tel
9600-3200
Balcão e paneleiro Itatiaia, novo, R$500, Tel
3643-1152 / 9167-7277
Banheira hidromassagem, balcões expositores; estufa para salgados;
balança eletrônica, morsa com bancada; rodas,
pneus seminovos; várias
bicicletas; cama; panela
de pressão, maq. de solda; televisor, andador, celular; fogão; arquivo; jogo
de sofá. Tel. 8213-3965.
Bicicleta Poty, média,
pink, 21 marchas, cetinha,
R$130. Tel 3645-6305
Cabo de aço, 80 m,
1/2 polegada; 12 blocos de vidro, 20 x 20,
novos. Tel 9115-9942
Caiaque de fibra, remo
de alumínio, colete salva vidas. Tel 3643-1250
ou 9124-5064
Cama elástica (Jump),
seminova, R$ 150. Tel
9140-8044
Cama de solteiro, porta de madeira 80 cm,
pia de cozinha grande.
Tel 8213-5392
Cama de solteiro, madeira maciça, R$ 100;
Colchão de mola, R$ 50
e mesa p/ computador,
R$ 80. Tel 3642-4094
Cama de solteiro, ótimo estado de conservação; vitraux de alumínio
anodizado c/ vidro, 60 x
60, novo. Tel 9115-9942
Cama de solteiro, tubular, R$ 70. Tel 8839-7211
Carrinho berço Love,
azul e cinza, seminovo,
R$ 150. Tel 9757-6730

Climatizador, Consul,
novo, R$ 399 vendo
por R$ 250. Tel 35229582 ou 9114-3566
Colchão de mola
de casal, R$ 100. Tel
9105-0366
Conjunto de máquinas
e ferramentas para retíficas, broqueadora de
cilindro, mandriladora de
carcaças do motor VW,
com bolacha completa e
cavalete. Tel 3642-2524
ou 8179-6967
Computador, tela led,
mesinha e cadeira estofada, cam, microfone, R$
500. Tel 9105-0366
Computador, Processador 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 telão p/ festas e eventos. Tel
3522-5171 / 9753-5171.
Exaustor Continental
“Massimo”, seminovo.
Tel 3643-1250
Excursão para Arraial
do Cabo/RJ, praias, saida 22/11, retorno 25/11.
Tel 3522-0589
Fogão, novo, inox, 4 bocas, electolux, Tel 88397211
Geladeira Consul, seminova, R$ 300. Tel 36431152 ou 9167-7277
Guarda-roupa mogno, solteiro ; rack, R$
250. Tel 3522-4589
Guarda-roupas, R$ 300.
Tel 8814-6514
Jaqueta de Couro, preto, feminino, tamanho
M, R$ 50. Tel 3642-3740
Jogo de sofá 2 e 3 lugares, seminovo, R$
250. Tel 3523-3521 ou
9114-3560
Máquina de costura,
Singer, portatil, costura
reta. Tel 3648-6390
Máquina de datilografia, Olivetti. Tel 36373591 ou 9760-9908
Máquina de lavar roupas, Eletrolux 7 kl, R$
400 e lavadora enxuta,
R$100. Tel 9139-2671.

Mesa de som Oneal,
com 8 canais, seminova; video cassete Hi-Fi
MTS Stereo 4 cabeça
Sharp. Tel 3642-2427
Moto elétrica infantil.
Tel 9115-8884
Parabólica, seminova,
completa, receptor digital, R$ 150. Tel 3522-3438 ou 9124-4483
Pia de cozinha, usada, cuba de inox, 2 metros. Tel 3643-1250
Playstation 2 Sony,
novo, 2 controles, cartão memória e na garantia. Tel 3645-3119
ou 9168-7195
Porta de aço de 3 x
3m, bom estado de
conservação, R$ 600.
Tel 9115-9942
Refrigerador, Consul,
degelo seco, branco,
R$ 400; pia + gabinete,
R$150; mesa + 4 lugares, R$120; impressora
fiscal térmica, Daruma
FS700 c/ serrilha preta,
R$ 1.100. Tel 8877-4220
ou 9110-6706
Smartphone HTC, câmera 5 Mg, novo, andrad 2.2. Tel 3645-7567
Suporte para teto de
carro p/ bicicleta; suporte de engate para
Uno; Tel 9115-9942
Tablet importado. Tel
3643-1250
Teclado Mod PSR 510,
Yamaha, efeito Ecohotronic Staner. Tel 3642-2427
Tela plana de computador, seminova; transformador; teclado com
2 caixas som; microondas; fax. Tudo por 250.
Tel 9156-4167
Topia, desempenadeira, furadeira de bancada, lixadeira de bancada. Tel 9710-9774
Televisor 14”, CCE,
valor a combinar. Tel.
3648-4890.
Televisor
Phillips,
nova, R$ 380; ventilador
Arno, novo, R$ 80; sofa
3 e 2 lugares, se minovo, R$250. Tel 91143566 ou 3522-3521
Trailler para lanches,
completo, medida 4 x 2 x
2,5m de altura, 2 jogos
de mesas, toldo,baleiro,
geladeira e tv. Tel 36483858 / 8828-7924 / 97953566
COMPRA-SE
Serra circular, cortador
de grama, Serra mármore, vasilhames em
geral. Tel 8213-3965
TROCA-SE
Geladeira 160L, consul
por uma bike de aluminium tratar 3522-4589
VEÍCULOS
VENDEM-SE
Brasília 79, R$ 3 mil.
Tel. 3642-2481
Celta 2003, preto, abaixo da tabela. Tel 91048554
Corsa Sedan 2008,
Classic Life , R$ 1.000
abaixo da tabela, único
dono. Tel: 3648-8238
Corsa Sedan GL 1.6,
97/97, verde, completo, R$ 12.100,00 . Tel
3643-1612
Corsa Sedan, 2000,
vidro e trava elétrica,
precisa fazer o motor,
R$ 8 mil. Tel 36375918 ou 9120-1790
Corsa Wind 1. 0, 2000/
2001, branco, 4 portas.
Tel 3643-2714
D20, 92, com carroceria de madeira, tabela.
Tel 3522-7900
Eco Sport XLS 2006,
completa, único dono,
R$1.000 abaixo da tabela. Tel 3648-8238 ou
9163-1205
Escort Hobby 1.0, 94,
prata. Tel 9110-1180
Fiesta 97, vermelho,
Tel 8202-0035
Fiorino 1.6, 1990, pickup, preta, R$ 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 eletrica, R$ 24 mil. Tel
3641-1172
Fusca 79, 1300, R$
3.000. Tel 3643-4173
ou 8119-4264
GOL CLI 1.6, 1995/1995,
bom estado de conserção, doc em dia. Tel.
8807-9597
Gol 1000i plus, Ano
1995, Branco, completo, rodas liga leve. Aceito troca por carro mais
novo. Tel 9148-9926
Gol 90, álcool, branco.
Tel 3643-1745
Gol 96, trava elétrica, alerme e som. Tel
3642-1165
Gol CL/MI 1.8, mod.
97, Branco, rodas de
liga leve, limpador traseiro, R$ 11.300. Tel
9171-8055
Gol G III 1.0 flex, 2005,
4 portas, preto, abaixo
da tabela. Tel 8818-8757
Kombi 96, preço a combinar. Tel. 9782-8115
Kombi ano 2.010, Tel.
9746-4352
Logus CL 1.8, 95, vinho,
R$ 6.200 + R$ 1.200 de
documentação. Tel 36488395 ou 9790-7954
Monza SL/E, completo, 91, vinho, c/ kit gás.
Tel 9136-1500
Palio Fire 2007, branco, R$ 18.000. Tel
3648-3000 / 9191-6767
Pálio Weekend Treeking 2010, cinza,
completissima. Tel 97821158 / 9191-3300
Parati, 1.8 CL, ano 95,
R$ 8.300 mil + R$ 3 mil
de doc. Tel 3648-8395
ou 9795-7954
Passat 2.0, 85, álcool,
branco ar cond, vidro
elétrico. Tel 9112-1666
Perua
Kombi
97,
bege. Tel 9768-5533
Peugeot 307, 2007,
flex 1.6, completo, preto, R$ 26 mil. Tel 88188757 ou 9181-1286
Peugeot 206, 1.4, 2008,
4 portas, trava elétrica.
Tel 3642-8165 ou 81113328
Peugeot 307, Feline
2003, abaixo da tabela.
Tel 9781-0235
Renault Clio 2003/
2004, prata, 4 portas, 2
airbag, por R$ 13.900.
Tel 3642-8311
Renault Clio Hatch,
4ª geração, vid. trava
elét., fim, cd-mp3, calefação, abaixo da tabela ou troco por veículo
chevrolet (maior valor).
Tel 9771-1544
Siena 2005, vidros elétricos, dir hidr, alarme,
tabela. Tel 9179-0817
Siena ELX 1.0, 16V,
2001, trav vidr elétr.,
dir hidr, R$ 13.800. Tel
9137-3792
Trator ford 74, 65 CV,
diesel, com carreta
basculante, R$ 15 mil.
Tel 3642-2268
Uno Mille 1.0, 2000,
todo original, prata. Tel
9173-0682 / 9709-1715
Uno Mille, ano 95/4
portas, vinho, R$ 5 mil.
Tel 9212-2263
TROCA-SE
Apollo 1.8, motor AP,
92, por Uno 98/99, de
R$ 8.000. Tel 3645-8776
MOTOS
CBR 450 SR, 92, azul,
abaixo da tabela
8818-8757 / 9181-1286
Green Safari 150 (Garini), ano 2008. TEl
8182-8506 / 3642-3679
Honda Biz 100, 2005,
azul. Tel 9162-1170
Honda Biz, 2012, preta, alarme, completa.
Tel 9173-0682
Kansas, 98/99, preta,
abaixo da tabela, moto.
Tel 9120-8138
Suzuki Intruder 2007,
seminova, 6500 km.
Tel 8115-5196

YBR ED 2007/08, completa, vermelha, R$ 3.000 ou
troca-se. Tel 9226-9424
IMÓVEIS
VENDEM-SE
CASAS
Alto do Tabaú, 2 dorm,
close, e dem, dep, gar,
quint, rua Gal Júlio Salgado, 790. Tel 3642-2951
Araretama, 2 dor m, e
dem. dep. Financio. Tel
3642-8084
Avenida Abel C. Guimarães, apart. 2 dorm,
sala 2 ambientes, banh
social. Tel 9775-8200
Bela Vista, 2 dorm, e
dem. dep, 300m², R$
128 mil. Tel 9707-1591
Beta, a/t 250m² com
duas casas, 2dorm,
e dem dep, R$ 80 mil
cada. Tel 8126-7087
Boa Vista, sobrado,
a/c 209m², 4 dorm, na
rua José Alves Paloma,
67. Tel 8112-4379 ou
3642-4379
Bosque, 2 casas independentes, R$ 130 mil,
Tel (13) 9115-8107
Campo Belo, apartamentos, novo, 2 dorm,
sendo 1 suite, dem dep,
gar, R$ 170 mil. Tel
3642-3740
Campo Alegre, 2 dorm.,
e dem. dep., gar coberta ou troco por terreno,
aceito financ. Tel 36431770 / 9123-4503
Campo Belo, 2 dorm,
1 suite, edícula, R$
250 mil Tel 8839-7465 /
8803-4573
Centro, kitnete, mobiliada, R$ 650. Tel 35225227 ou 8881-5240
Centro, apartamento de
cobertura,Edifício Monte
Verde, largo do Quartel,
2 suites + 1 dorm, aquecimento solar e moveis
planejados, 2 vagas gar.
Tel 7850-8810
Centro, 86m², apartamento, entrega março/13, entrada + dívida
com a construtora. Tel
8829-8547 ou 3341-2404
Centro, apartamento,
2 quartos, sala, cozinha, banheiro gar. R$
160 mil. Tel 9746-6193
Cidade Nova, com salão comercial, esquina,
R$ 220 mil. 3642-3027
Crispim, 240 m², 2
quartos, dem dep, gar,
lav, quarto e banh nos
fundos.Tel 3642-2470
Crispim, 3 quartos,
edícula e dem. dep, R$
190 mil. Tel 8839-7211
Jardim Aurora, divisa
com o Campo Belo,
nova, 2 dorm. (1 suíte),
dem. dep., gar, Aceita financiamento. Tel
3643-1770 / 9123-4503
Jardim Aurora, sobrado 3 dorm. (1 suite), sala
2 amb, coz americana,
ampla área exterma. Tel
3642-1124 / 9772-5171
Jardim Imperial, apartamento, 2 dorm. e demais
dependências,
garagem coberta. Tel
9174-0951 /8216-6194
Jardim Imperial, 3 dorm
e dem dep, a/t 300m², R$
180 mil. Tel 3642-3027
Jardim Regina, 2
dorm., e dem dep, toda
muradaantiga, rua 12.
Tel 3637-6210
Jardim Rezende, sobrado, 93m², novo, 2 dorm, e
dem dep, 2 banh, gar, R$
135.000. Tel 3648-5776 /
9127-5485
Lessa, 2 dorm (suite) e
dem. dep. edícula desocupada, a/t 675m²,
R$ 290 mil. Tel 91677277 ou 3643-1152
Mombaça, 3 cômodos,
R$ 78 mil. Tel 9774-4108
Mombaça, apartamento, 2 dorm e dem dep,
R$150 mil. Tel 36431783 / 9119-1656
Mombaça, seminova,2
dorm e dem. dep, R$
130 mil. Tel 3643-1783
/ 9119-1656
Moreira César, CDHU

Ipê II, 1 dorm, dem
dep, gar, R$ 38.000.
Tel 9110-1180
Moreira César, CDHU
Ipê II, 3 dorm, dem
dep, gar, quitada. Tel
9173-0682
Moreira César, próximo
à praça São João, sobrado, 2 dorm., sendo 1
suite, e dem dep., com
ponto comercial, R$ 140
mil. Tel 9153-7933
Morumbi, 2 dorm, dem
dep, a/t 250m². Tel
3643-3138
Ouro Verde, c/ 2 lotes,
2 dorm, dem dep, ponto comercial. aceita-se
troca. Tel 3527-9498
Parque das Palmeiras, 3 dorm, sendo 1
suite, dem dep, jardim
de inverno, coz americana, gar 2 carros,
quintal e cerca elétrica, A/T 200 m² - A/C
100m². Tel 9107-4318
Pq. São Domingos,
sobrado, 3 dorm e
dem dep, 4 banh, ár/
ser, quartinho no fundo
e gar, rua Cap Vitório
Basso, R$ 250.000. Tel
3522-4589
Próximo ao Pão de
Açúcar, Ed. Juliana,
apartamento (72 m²)
2 quartos, sala, coz,
ban, uma vaga, c/ móveis plan Italinea, R$
135.000, condomínio R$
75,00. Tel 9184-7669
Real Ville, ou aluga-se,
3 dorm.,2 suites, com
hidromassagem,pla-car solar, banheiro
social, lavabo, sala de
estar, sala de TV, cozinha, despensa, área
de lazer, 2 sacadas,
var, qun, canil, gar coberta para 2 carros. Tel
3642-3740
Santana, 2 quartos e
demais dependências,
R$ 80 mil. Tel 9114-0847
Taubaté, sobrado, 2 suítes + 2 dorm. e dem dep.,
A/T 290m² e A/C 208m².
Aceita imovel como parte
do pagnto. Tel 8146-4313
ou 8116-7386
Ubatuba, Apartamento,
próximo praia do Cruzeiro, 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, totalmente independentes,
inclusive água e luz.
Cel. 9154-0918
Vila São João, suite,

quarto, banheiro social,
coz, sala, R$150 mil.
Tel 9114-0847
ALUGAM-SE
Centro, aluga-se 4
salas comerciais; 2
pontos comerciais 230
metros quadrados. Tel.
9746-6193
Centro, kitinet mobiliada,
R$650.Tel 8881-5240
Rua João Gama, centro, apartamento com
68m². Tel 8186-0868
Ubatuba, 1 dorm, a
30m da Praia Maranduba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada,
mobiliada, a 100 metros
da praia, reservas com
antecedência. Tel. 36423740 ou 9736-7019
TROCA-SE
São José dos Campos,
casa, centro por casa
em Pinda, na região
central ou vendo R$ 170
mil.Tel 8141-3359
PROCURA -SE
PARA ALUGAR
Casa Ubatuba/Caraguatatuba. Tel 36488395 ou 9790-7954
COMERCIAL
Bar/Restaurante, vende-se, montado a 50 m
do portão de entrada da
Basílica Nova - Aparecida. Tel (12)8140-9890.
Kitnete, nova, gar. Tel
9600-3200
kitnetes, 2 dorms, 1
vaga na garagem. Tel
9746-6193
Loja de roupas, artigos de couros e acessórios. Tel 3527-1203
ou 9229-9787
Padaria e confeitaria,
ótima localização, com
moradia. Tel 9141-1700
Ponto comercial, no
centro, passo parcelado e aceito carro. Tel
9196-7993 / 8838-8225
Ponto comercial, Bonsucesso, R$ 60 mil.
Tel. 9771-2414
Pousada em Ubatuba,
com 5 kitnets, mobiliada, área central. R$ 420
mil, aceita carro do ano
2011. Tel 3643-4242
Quartos para moças,
individual, com banheiro em São José dos
Campos, R$ 200. Tel
8141-3359
Sala comercial, Trav.
Rui Barbosa, 34, centro,
44m². Tel 9707-1591

Salão de beleza, vendo,
na praça Santa Luzia,
funcionando há 2 anos,
lugar para 4 profissionais. Tel 9104-8071 ou
8207-5158
Salas comerciais, Bosque. Tel 9765-9995
Salas comerciais, ban
e sacada, na Vila São
Benedito. Tel 81125697 ou 9220-1831
CHÁCARA
VENDEM-SE
Goiabal, 2.200m², de
esquina. R$ 52 mil. Tel
3642-3027.
Goiabal, 1.100m², com
alambrado, R$ 43 mil.
Aceito troca.Tel 36488395 / 9790-7954
Lagoinha, Santa Rita,
6 alqueires, formado
por branquearia, R$
120 mil. Tel 9724-4154
ou 9719-9362
Lagoinha, sítio c/ casas, 7 alqueires, 7 km
da cidade R$190.000
Tel 3645-5896
Roseira, Pedro Leme
3.250m², toda murada,
R$170 mil. Tel 36434242
Shangri-lá, 2 .100m² .
Tel 3643-1745
TERRENOS
Bom Sucesso, ótima
localização. Tel 97342869
Cunha, 12.000m² c/
mata, R$ 36 mil. Tratar
na rua Aracajú, 100 Terra dos Ipês.
Ipê II, com escritura.
Tel 3637-1494 / 91730682
Mombaça,
250m²,
toda murado, R$ 110
mil. Tel 3642-9454 /
9175-6913
Mombaça, meio lote,
murado c/ 2 cômodos,
R$ 70 mil. Tel 91171439
Morumbi, 9m X 5.000,
em frente a KTL. Tel
3643-3138
Shangrí-lá, 700m². R$
25mil, aceita caminhonete ou pik-up como
parte de pagamento.
8119-4264 ou 36434173
Ubatuba,
1440m²,
Praia Ubatumirim, ótimo para camping, R$
68 mil. Tel
3643-4242
Yassuda, 250m² todo
murado. Tel 9111-3609

PLENOMED - Sistema de Beneficios
Admite representantes de vendas
Jovens acima de 35 anos dinamicos(as).
Altas comissões - bônus - prêmios e cargo de chefia
Oferecemos formação em vendas
Marque entrevista - Tel. 3642-5673
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Malha vence e está nas quartas
de final do Campeonato Paulista
Divulgação

O time de malha de Pinda,
Água Preta/VWM Transportes, derrotou Ilhabela, no fim
de semana em Jacareí, e garantiu vaga para as quartas de
final do Campeonato Paulista
de Malha. O jogo terminou
em 132 a 118 numa partida
com lances decidivos no último minuto.
Pinda já tinha passado
apuros no primeiro jogo das
oitavas de final, quando perdeu por 80 a 72. Com a derrota, Pinda precisava vencer
a segunda partida e levar a
decisão para o terceiro jogo.
Pinda venceu o segundo nos
últimos lances pelo placar de
112 x 98 e obrigou a realização da terceira partida.
Embalado pela vitória o
time pindense, no fim de semana, voltou para a terceira
partida e venceu os ilheenses,
conquistando a vaga.
O primeiro jogo das quartas de final acontece em Pindamonhangaba, no dia 9 de
setembro, às 9 horas, na raia
de malha da Água Preta, contra o time de Avaré.

O time do Água Preta/VWM Transportes jogou bem fora de casa e garantiu a classificação

Futsal feminino
vence São
Caetano e está na
próxima fase
Divulgação

Divulgação

Team Funvic
vence última
etapa do Tour
do Rio de Ciclismo
O ciclista Roberto Pinheiro da Silva “Betinho”,
do Team Funvic Pindamonhangaba (Marcondes César/
Gelog/Feijão Tarumã), foi o
grande campeão da quinta e
última etapa da 3ª edição do
Tour do Rio, que aconteceu
domingo (2). A etapa, que
encerrou a competição, teve
largada em Rio das Ostras
e chegada na Quinta da Boa
Vista, no Rio de Janeiro.

Depois de 179,2 km de
prova, a chegada foi decidida no sprint. Betinho arrancou nos metros finais e
cruzou a linha de chegada
em primeiro, com o tempo
de 3h54min27, deixando
para trás Edgardo Simon
(Real Cycling Team) e Ricardo Queiroz (Ribeirão
Preto). O atleta dedicou a
vitória a todos os companheiros da equipe.

Roberto Pinheiro da Silva “Betinho”
Divulgação

Equipe de futsal feminino de Pindamonhangaba
venceu São Caetano e segue firme no campeonato

Em busca do bicampeonato do futsal sub 20, as meninas de Pindamonhangaba
venceram São Caetano por
1 a 0 no sábado (1/º9) pelo
Campeonato Paulista. O jogo
aconteceu na quadra do ginásio do Alto Tabaú, e com a vitória o time de Pinda garantiu
a classificação para as quartas
de final.
São oito vagas para esta
fase e Pinda está na quinta
colocação do torneio, com
chances de pular para a terceira posição se vencer Indaiatuba na quinta-feira (6),
na casa das adversárias.
“Já estamos com a vaga

na mão, mas eu quero as primeiras posições para disputar
a segunda fase em casa”, almejou o treinador da equipe,
Marcos Derrico.
A nova geração do futsal
feminino da cidade quer entrar para história da modalidade no país. Em 2011, além
dos títulos no 55º Jogos Regionais de Pindamonhangaba
e nos Jogos Abertos de Mogi
das Cruzes, a equipe levantou
o troféu de campeão Paulista sub 20. Já em maio deste
ano, as meninas viajaram até
Espírito Santo e trouxeram o
título dos Jogos Abertos Brasileiros.

“Betinho”, do Team Funvic Pinda, foi o campeão da 3ª edição do Tour do Rio

16

ESPORTES

Pindamonhangaba, terça-feira, 4 de setembro de 2012
Divulgação

Pinda é ouro em três categorias do Tênis de Mesa

Pódio da Categoria Infantil Masculino com Pedro (campeão) e Eduardo (vice-campeão)

Os medalhistas Kevin Nascimento, Rhayssa Seino e Larissa Kaori

Pela 6ª etapa da Liga Valeparaibana de Tênis de Mesa,
realizada em Arujá, no domingo (2), Pindamonhangaba foi ouro nas categorias:
Infantil Masculino “C”, com
Pedro Silva; Juvenil Feminino, com Rhayssa Seino; e
Adulto Masculino “C”, com
Kevin Nascimento. Outros
dois atletas foram vice, enquanto quatro mesas tenistas

pindenses ﬁcaram na terceira
posição. Com os bons resultados na 6ª etapa, Pinda se
manteve na quinta colocação
na classiﬁcação geral.
A Secretaria de Esportes de
Pinda participou com 21 atletas, que disputaram com mais
229 mesatenistas de outras 12
cidades entre as categorias
Pré-Mirim (até 11 anos) a Veteranos (acima de 50 anos).

Vôlei masculino é
sexto colocado no
Campeonato Paulista
Divulgação

O time de Pinda pega na próxima rodada o Medley
Campinas pelo Campeonato Paulista

O vôlei masculino de Pindamonhangaba, Funvic/Mídia Fone, entrou em quadra
no sábado (1º/9) pela Divisão Especial do Paulista e foi
derrotado por 3 sets a 0 pelo
Vôlei Futuro. Com a derrota,
Pinda caiu para a sexta colocação com nove pontos.
O supervisor técnico da
equipe de Pinda, Ricardo Navajas, atribuiu a derrota ao
entrosamento dos adversários e aos erros de ataque
da sua equipe. “Infelizmente não fomos felizes nos ataques e os saques do Vôlei
Futuro são muito precisos, a
nossa recepção não funcio-

nou muito bem”, explicou
Navajas.
Entretanto, o supervisor
técnico garantiu que a derrota serviu para corrigir novos
erros. “Nos próximos jogos
estaremos mais atentos com
estes erros. Vamos trabalhar
mais com o ataque e a recepção”, explanou.
O time Funvic/Mídia Fone encara o Medley Campinas, quarta-feira (5), na casa do adversário, às 19h30. O
próximo jogo em Pindamonhangaba é no dia 12 de setembro, contra o Sesi no “Juca Moreira”, às 20 horas, com
entrada gratuita.

Uma das promessas da
cidade, a atleta Larissa Kaori, que conquistou a prata no
Adulto Feminino em Arujá,
continua como primeira colocada da categoria e está próxima do ouro na Liga.
As pontuações são computadas até o nono colocado,
sendo que o campeão obtém
500 pontos e do 9º em diante
250 pontos.

Relação dos medalhistas que participaram da 6ª etapa
Pedro Silva - campeão na categoria Infantil Masculino “C”;
Kevin Nascimento - campeão na categoria Adulto Masculino”C”;
Rhayssa Seino - campeão na categoria Juvenil Feminino;
Larissa Kaori - vice na categoria Adulto Feminino;
Eduardo Almeida - vice na categoria Infantil Masculino “C”;
Murilo Bacelar – 3º lugar na categoria Juvenil Masculino “C”;
Mateus Marques – 3º lugar na categoria Adulto Masculino “B”;
Fábio Matos – 3º lugar na categoria Adulto Masculino “A”;
Isabela Souza – 3º lugar na categoria Infantil Feminino.

Basquete masculino de Pinda
estreia na A-2 com vitória
A equipe principal de
basquete masculino de Pindamonhangaba estreou pela
Série A-2 na sexta-feira (31),
contra São Caetano e venceu
por 67 a 59. A partida ocorreu
no ginásio do ‘João do Pulo’.
O lateral Dhonnys foi o
cestinha da partida com acerto de 20 bolas na cesta adversária. “Foi um jogo muito
bom e entramos com o pé
direito na competição”, resumiu o treinador Róderson
Salvador.
O torneio é válido pela
competição Estadual da Federação Paulista de Basquete
e as equipes fazem jogos em
turno e returno. Os quatro
melhores da competição se
classiﬁcam para as semiﬁnais, e o campeão tem vaga

Divulgação

Em plena forma, equipe de Pinda estreou com vitória na Série A-2

garantida na Série A1 e da
Copa do Brasil em 2013.
Após o jogo contra o
time do ABC paulista, Pin-

da só volta para as quadras
no dia 14 de setembro contra o XV Raizen Unimed
Selam, em Piracicaba. Os

jogos acontecem até dia
9 de novembro, quando
acontece o dérbi entre Pinda e Taubaté.

Paixão por Esporte
Talita Leite

www.talitaleitte.blogspot.com
Talita Leite

Pindamonhangaba se
reencontra com a vitória
no Estadual Sub-20
O duelo entre Pindamonhangaba e São Caetano,
realizado no ginásio do Alto do Tabaú, na tarde do último
sábado (1º/9), acabou com vitória das donas da casa
pelo placar de 1 a 0.
O único gol da partida foi assinalado com menos de dois
minutos de bola rolando, pela atleta Mayara Bastos.
Com o resultado, Pindamonhangaba conseguiu se
reabilitar na competição. A Princesa do Norte chegou aos
26 pontos e se manteve no quinto lugar, agora com 7
pontos de vantagem sobre o São Caetano.
Jogo duro
Assim como ocorreu no primeiro turno, quando as duas
equipes empataram sem gols em São Caetano do Sul, o
confronto foi novamente equilibrado.
Com a vantagem no marcador e jogando dentro de
casa, a Princesa do Norte chegou a desperdiçar boas
oportunidades de gol, mas ainda assim, a característica
principal do embate foi a forte marcação.
Em uma das jogadas mais duras do duelo, quem levou a
pior foi a jogadora de Pindamonhangaba, Thayla.
A dona da camisa de número 7 da Princesa do Norte
se machucou em um choque com uma das atletas da
equipe visitante e não conseguiu voltar para a partida.

Atletas festejam vitória sobre o São Caetano

