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Quinta-feira - 20/9 Sexta-feira - 21/9

TEMP. MÍNIMA   19ºC 
TEMP. MÁXIMA  33ºC

Quarta-feira - 19/9

TEMP. MÍNIMA   16ºC 
TEMP. MÁXIMA  26ºC

Terça-feira - 18/9

TEMP. MÍNIMA   17ºC 
TEMP. MÁXIMA  33ºC

TEMP. MÍNIMA   18ºC 
TEMP. MÁXIMA  30ºC

Sábado - 22/9

TEMP. MÍNIMA   15ºC 
TEMP. MÁXIMA  26ºC

previsão 
do tempo

Nublado e 
pancadas   
de chuva

Pancadas    
de chuva

Predomínio 
de sol

Terça-feira - 18/9

Predomínio 
de sol

Parcialmente 
nublado

Quinta-feira - 20/9

TEMP. MÍNIMA   18ºC 

Pancadas    
de chuva

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba lançou o Programa 
de Recuperação de Calçadas em 
todo o município. Agora, o pro-
prietário que quiser construir 
ou reformar sua calçada, deve 
fazer a solicitação no Setor de 
Protocolo da Prefeitura ou Sub-
prefeitura de Moreira César.

A Prefeitura vem realizando 
um grande trabalho nas calça-

Com novo programa, morador 
poderá solicitar reforma 
ou construção calçada

das públicas e agora estendeu 
o beneficio à população. Os ser-
viços podem ser feitos de dois 
modos: concreto ou concreto e 
ladrilhos (neste caso obrigatório 
para área central).

O calçamento com concreto 
terá um custo de R$ 50,55 por 
metro quadrado; já concreto e 
ladrilho ficarão em R$ 90,92 o 
metro quadrado.

Após o serviço ser efetuado, 
a Prefeitura vai emitir uma guia 
de cobrança. Vale ressaltar que 
os valores cobrados incluem 
mão de obra, material, caçamba 
e caminhão para remoção dos 
restos e limpeza do local, antes 
de entregá-lo ao proprietário.

Mais informações pelo tele-
fone (12) 3644-5211 - falar com 
Patrícia.

Pindamonhangaba vive 
um dos melhores momentos 
de sua história. 

A chegada de novas em-
presas, a expansão das in-
dústrias, faculdades e esco-
las profissionalizantes, bem 
como os números da econo-
mia e geração de empregos 
comprovam estes fatos.

As últimas semanas foram 
marcadas por grandes con-
quistas. Além da instalação 
de uma unidade do Senac, a 

Prefeitura atrai Hipermercado Extra 
e Atacadista Spani para cidade

Prefeitura conseguiu atrair 
mais dois grandes investi-
mentos empresariais: o Ata-
cadista Spani, que vai gerar 
300 empregos diretos e o Hi-
permercado Extra, que tam-
bém vai criar 300 novas va-
gas no mercado de trabalho.

O prefeito João Ribeiro re-
cebeu as equipes de direção 
das grandes redes e formali-
zou a vinda dos grupos para 
Pindamonhangaba.

Maquete eletrônica da futura loja do Hipermercado Extra, em Pindamonhangaba na Avenida NS do Bom Sucesso

A rede Spani deve começar a funcionar em novembro

Plano de manejo do 
“Trabiju” entra na 4ª Etapa

O “Cinquentão” é uma das atrações do “Amador” de Pinda

Campeonato Amador 
já conhece todos os 
seus fi nalistas

Trabalhos estão bastante adiantados

Loteamento Azeredo 
vai receber mais 
94 apartamentos 
populares

Semana da Mobilização 
pela Educação tem 

extensa programação
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Editorial

Tira-Dúvidas 
Eleições 2012 ?

Arquivo TN

Por vezes alguns contos pare-
cem relatar a nossa história, mas 
quando o escritor está se dedican-
do a produção de um conto, ele 
sempre revisa o conteúdo escrito, 
para não perder a ideia principal do 
conto.

 Infelizmente na nossa 
vida real não existe rascunho, te-
mos que aprender com os erros e 

acertos, e continuar a escrever nos-
sa vida – vivenciar – isto não sig-
nifica que todos vão concordar com 
a forma que vivemos, mas precisa-
mos ter a consciência que não po-
demos apagar aquilo que vivemos.

 Por isso escrever é tão 
difícil e tão fácil ao mesmo tempo, 
pois o escritor cria a sua história e, 
se comete algum erro, ele pode fi-

car tranquilo, pois a primeira escrita 
geralmente nunca é publicada, pois 
o mesmo faz um processo de ava-
liação do próprio texto.

 Ao falar da escrita da 
própria vida, não podemos nos es-
quecer de Paulo Freire, que sem-
pre defendeu a ideia que nós não 
somos simples espectadores, mas 
sim atores no palco da existência.

 E quando formos escre-
ver nossos textos, que também 
saibamos que é necessário ter um 
rascunho, escrever, reescrever, ler 
e reler... exercícios de alegria para 
a mente.

Pedagoga: Fabíola
http://ventaniado-

saber.blogspot.com

É considerado voto em 
branco aquele em que o eleitor 
manifesta sua vontade de não 
votar em nenhum candidato 
ou partido político, apertando 
a tecla branco da urna. O voto 
em branco é registrado apenas 
para fins de estatística, e não é 
computado como voto válido, 
ou seja, não vai para nenhum 
candidato, partido político ou 
coligação.

Embora seja dito por aí que 
se 50% da população votar 
nulo, as eleições serão cance-
ladas e revistas, isso é um mito. 
O Superior Tribunal Eleitoral de-
cidiu que essa forma de protes-
to não anula a eleição. Nesse 

caso, continuariam sendo conta-
dos apenas os votos válidos. Se 
você votar nulo, nada acontece. 
Você apenas desperdiça o seu 
direito de opinar. O que significa 
que você não participou da es-
colha dos governantes, deixan-
do espaço para que candidatos 
ruins vençam.

O que acontece se eu votar 
em branco ou nulo? 

Uma parceria da Tribuna do Norte e a 
escola municipal Augusto Cesar Ribeiro  está 

publicando cartas escritas pelos alunos da 
escola sobre as matérias editadas no jornal.

O projeto “Cartas a Redação” proporcionará aos 
professores a oportunidade de trabalhar diversas 
formas de produção de texto, além de estimular o 
senso crítico e a participação cidadã dos alunos. 

Cartas à Redação

5º ano A
Olá pessoal do “Tribuna 

do Norte”! Sou o Eduardo, da 
Escola “Profº Augusto Cesar 
Ribeiro”, tenho dez anos, moro 
no bairro Vila Rica. Achei muito 
interessante a noticia “Alimento 
seguro” (4/9), por que o pro-
grama ‘PAS’ tem como objetivo 
diminuir riscos de doenças por 
causa dos alimentos contami-
nados. Isso é muito bom para 
os consumidores de alimentos 
em empresas alimentícias.

Abraços,
Eduardo Henrique

Pindamonhangaba/SP

Olá, pessoal do “Tribuna”! Meu 
nome é Vitória, tenho dez anos e 
estudo na Escola “Profº Augusto 
Cesar Ribeiro”. Eu li a notícia so-
bre “Alimento seguro” e achei muito 
legal, porque o programa contribui 
para aumentar a qualidade dos ali-
mentos produzidos pelas empresas 
brasileiras. O curso “PAS” busca 
reduzir os riscos ligados ao forneci-
mento e manipulação de alimentos.

Até mais, 

Vitória Livramento

4º ano A

Olá, Jornal Tribuna do Norte! 
Meu nome é Vinicius Gustavo, 
estudo no 4º ano A, da professora 
Flavia. Eu fiquei muito interessado 
ao ler a notícia “Caratê incentiva 
jovem a trabalhar com disciplina”. 
Eu gostei porque o caratê acalma a 
pessoa que é nervosa, é bom para 
a nossa saúde e eu gostaria muito 
de fazer caratê. Tchau Jornal Tribu-
na do Norte.

Um Abraço, 

Vinícius Gustavo 
Carlota dos Santos

4º ano B

Olá, pessoal do “Tribuna do 
Norte”! Nós somos, Verônica, 
Taynara e Gabriela. Nós estu-
damos na Escola Profº Augusto 
César e estamos no 4º ano B. 
Achamos interessante a repor-
tagem “Queimadas atrapalham 
dia a dia da população”, pois as 
queimadas não fazem bem para 
a nossa saúde e podem causar 
doenças como: conjuntivite, re-
nite e sinusite. 

Um abraço, 
Verônica, Tay-

nara e Gabriela

Olá, “Tribuna do Norte”! Nós, Emily Camille e Vinícius, da Escola 
Profº Augusto César Ribeiro, do 4º ano B, achamos muito triste as quei-
madas que atrapalham o dia a dia da população. Porque é muito ruim 
para nossa saúde, e causa renite, conjuntivite e sinusite etc. Tchau, 
fiquem com Deus.

Beijos,
Emily Camille e Vinícius

Rascunho

 A equipe de Controle Veto-
res, da Secretaria de Saúde e 
Assistência Social, da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, continua a 
campanha contra a dengue. E os 
munícipes precisam ajudar.

Atualmente, está sendo feito o 
“Casa a Casa”, com o levantamen-
to de infestação de roedores, e le-
vantamento e análise de infestação 
do mosquito nas áreas rurais da 
cidade. Nesta semana, está sendo 
verificada a área da “Cruz Peque-
na” ao “Ribeirão Grande”.

“No momento, a cidade não 
tem novos casos de dengue. Se 
aparecer, a prioridade é atender-
mos a estes casos, fazendo o 
bloqueio de criadouros”, explica 

Combate à dengue continua em Pindamonhangaba
o gerente da base de Controle de 
Vetores, Ricardo da Costa Manso.

Além desse trabalho, a Pre-
feitura também realiza atividades 
educativas nas escolas com pales-
tras e brincadeiras. Caso haja inte-
resse das escolas nas palestras, é 
necessário entrar em contato com 
a equipe de Controle Vetores, pelo 
telefone 3644-5990.

A equipe de Controle de Veto-
res atua junto à comunidade próxi-
ma de todos os casos informados 
para que o mosquito não espalhe 
a doença. O trabalho da equipe 
nunca para e é necessário que a 
população contribua, evitando dei-
xar água parada em qualquer tipo 
de objeto.

Confira os registros atualizados sobre a dengue no município:
 

Autóctones  36 - Importados 28 - Descartados  617 - Notificados  687

Esse poderia muito bem ser o grito do vendedor de jor-
nal se eles ainda existissem.

O fato é que mais uma vez a Tribuna do Norte traz es-
tampada em sua capa uma manchete sobre a chegada de 
importante investimento, que fará movimentar a economia 
local e gerará centenas de empregos diretos, e claro, outra 
centena de indiretos.

Trata-se da rede de supermercados Extra, do grupo Pão 
de Açucar, que também vai se instalar na avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, que teve sua duplicação anun-
ciada pelo governador Geraldo Alckmin.

Serão mais trezentos empregos diretos em um setor que 
reflete a potencialidade da economia local, visto que na úl-
tima edição a manchete foi sobre a chegada à cidade de 
outra importante rede, essa atacadista, a Spani.

Fica fácil constatar que a cidade está em franco desen-
volvimento e que ele se dá de uma forma muito sustentada, 
já que empresas do porte das duas aqui citadas não cos-
tumam investir para perder dinheiro, muito pelo contrário, 
são empresas que apostam em mercados fortes, onde há 
dinheiro circulando.

Pinda vive um momento impar. Não faz muito tempo as 
duas maiores indústrias da cidade anunciaram ampliações 
milionárias, duplicando suas capacidades de produção. Am-
bas estão investindo alto para produzir mais em Pindamo-
nhangaba, gerando mais empregos e impostos.

Também recentemente comemorou-se o início das obras 
da GV, metalúrgica mexicana que escolheu a Princesa do 
Norte para construir uma mega fábrica, também com inves-
timentos na casa das centenas de milhões de dólares. Mais 
empregos, mais impostos, mais movimento no mercado.

Mas nada disso é por acaso. A Prefeitura de Pinda-
monhangaba vem, desde 2005, se modernizando, criando 
legislações competentes e modernas, criando infraestru-
tura onde ainda não existia, facilitando os trâmites para 
a instalação de novos empreendimentos na cidade, aten-
dendo centenas de empresários anualmente, e conquis-
tando uma respeitabilidade que hoje torna muito mais fácil 
as negociações.

Por isso não é surpresa nenhuma anunciar mais um 
grande investimento, isto porque aqui citamos apenas os 
mega empreendimentos, os de porte grande, médio e pe-
queno são inúmeros.

Para fazer frente a essa demanda de mão de obra, a 
Prefeitura também trabalhou firme no sentido de atrair in-
vestimentos na área de formação profissional, e hoje a cida-
de conta com várias escolas de formação técnica, inclusive 
a Etec João Gomes Araújo funcionando também em Morei-
ra César e agora o Senac. No campo universitário além da 
Fapi, a cidade conta agora com a Anhanguera e também 
com a Fatec, que já oferece três cursos e atende quase 500 
alunos, tudo de graça.

Mais conquistas virão, porque o trabalho bem feito sem-
pre rende bons frutos!

Extra, extra, extra...
Pindamonhangaba 
atrai mais um grande 
investimento!

A 3ª Semana de Mobilização 
Social pela Educação, organizada 
pelo comitê local de mobilizadores, 
tem o apoio da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio da Se-
cretaria de Educação e Cultura. 
O tema deste ano “Educação: 
quando a família se envolve o 
país se desenvolve”.

A mobilização começou no 
sábado (15), com uma cami-
nhada na região central, onde 
foi distribuída à população uma 
cartilha esclarecendo como os 
pais e familiares podem contribuir 
para o sucesso de seus filhos na 
escola.

Nesta semana os eventos con-
tinuam. Nesta terça-feira (18) e 
quinta-feira (20), às 19 horas, se-
rão promovidas palestras gratui-
tas com o tema: “O que alimenta 

a relação família-escola?”, que 
ocorrerão respectivamente na 
Igreja Assembleia de Deus, no 
Alto do Tabaú, e no Recinto São 
Vito, em Moreira César.

Na quarta-feira (19), a partir 
das 19 horas, a Câmara Municipal 
realizará um encontro especial en-
tre educadores, familiares e alunos 
da Educação Básica e do Ensino 
Superior.

O comitê de Mobilização Social 
convida a população de Pindamo-
nhangaba e região para participar 
dos eventos.

Ma is  i n fo rmações  sob re 
o  mov imen to  e  sob re  como 
acompanha r  a  v i da  esco la r 
das  c r i anças  e  ado lescen -
tes  podem se r  ob t i das  no 
b log  h t t p : / / f am i liaeducadora.
blogspot.com.br.

Semana de 
Mobilização Social 
pela Educação 
começa com caminhada



Pindamonhangaba 
contará com uma unidade 
do Spani Atacadista, que 
investirá R$ 28 milhões 
na cidade e vai gerar 300 
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Pinda vai ganhar 
Hipermercado

Depois de assinar a vinda do Atacadista Spani que vai investir R$ 28 milhões e gerar 
mais de 300 empregos diretos para Pindamonhangaba, o prefeito João Ribeiro 

formalizou a vinda do Hipermercado Extra.

A imensa loja do grupo 
Pão de Açúcar será constru-
ída entre a avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso e o 
anel viário, nas proximidades 
com a rotatória do “João do 
Pulo”.

Serão 3 mil m² de área 
para venda de produtos e 400 
vagas em estacionamento.

O prefeito João Ribeiro 
disse que o “Extra” deverá 
gerar 300 empregos diretos 
para Pindamonhangaba. “É 
mais um grupo que entra na 

cidade com um grande inves-
timento e que vai impulsionar 
ainda mais a geração de em-
pregos. Na semana passada 
nós recebemos o Atacadista 
Spani e agora o Extra, por 
meio do Grupo Pão de Açú-
car. Tudo isso comprova o 
ótimo momento de Pindamo-
nhangaba perante os investi-
dores e mostra que os traba-
lhos de atração de empregos 
e investimentos têm dado 
certo”.

O prefeito pediu para que 

a população se atualize e bus-
que cursos de qualifi cação 
profi ssional. “Quem estiver 
preparado tem mais chan-
ces de conseguir o emprego, 
por isso temos incentivado a 
vinda de empresas prestado-
ras de serviços no setor edu-
cacional, como o Senac, por 
exemplo”.

O secretário de Desen-
volvimento Econômico, 
Álvaro Staut Neto, comen-
tou que as conversas com 
o Grupo Pão de Açúcar 

foram aceleradas e que os 
números de Pindamonhan-
gaba facilitaram a vinda do 
Extra. “O município apre-
senta ótimos resultados e 
a Prefeitura atua para fa-
vorecer a vinda de novas 
empresas, bem como forta-
lecer as existentes”.

Staut Neto lembrou que o 
Hipermercado Extra deverá 
funcionar em maio de 2013 e 
que os currículos devem ser 
entregues no PAT - Posto de 
Apoio ao Trabalhador.

Sobre o GPA 
Malls&Properties 
(GPA M&P)

 
A GPA M&P tem a missão de potencializar a expansão do varejo, 

agregando soluções imobiliárias inovadoras, aumentando o giro de ativos 
do Grupo Pão de Açúcar. É responsável pela viabilização da implantação 
de novas lojas, gerenciamento de suas construções e montagens, admi-
nistração e gerenciamento de 600 imóveis e 3.600 locações nos espaços 
comerciais. Também faz parte das atividades da GPA M&P administrar 
e viabilizar projetos completos, que contemplem análise do terreno para 
varejo a partir de sua vocação comercial e de acordo com a região. O 
objetivo é gerar atratividade, polarização e aumento do fl uxo de clientes 
nas lojas.

Sobre o “Extra”
 
O Hipermercado Extra está presente em grande parte dos estados 

brasileiros e oferece tudo que a família precisa, por meio dos seus diver-
sos formatos de loja. Desde um sortimento completo de alimentos, até as 
mais recentes novidades de tecnologia, itens para casa e moda básica 
com estilo, garantindo sempre o melhor preço do mercado. 

Em 1989, foi inaugurado em Campo Grande o primeiro Hipermer-
cado Extra - no mesmo local onde antes operava uma loja da antiga 
marca Jumbo. De lá para cá, muitas lojas foram inauguradas e algumas 
inovações foram incorporadas à marca e ao varejo brasileiro, como por 
exemplo em1997 o Extra Hiper João Dias, em São Paulo, que passou a 
funcionar 24 horas por dia, sendo o 1º hipermercado do Brasil a ter este 
horário de funcionamento.

O “Extra” atua nos segmentos de hipermercados, supermercados, 
minimercados, além do segmento de  ecommerce com o extra.com.br, 
postos de combustível e drogarias. Hoje a rede possui mais de 600 lojas, 
postos e drogarias espalhados pelos Estados de Alagoas, Ceará, Dis-
trito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe e 
Tocantins. A bandeira emprega cerca de 40 mil pessoas em todo Brasil, 
somente com empregos diretos.  

Recentemente a marca lançou a campanha institucional “Por Uma 
Vida Mais Família” em que resignifi ca o propósito das suas ofertas, pro-
moções e de todo sortimento de produtos, convidando seus clientes a 
transformarem tudo isso em momentos prazerosos com suas famílias. 
A campanha que comunica o novo posicionamento da marca tem como 
estrelas famílias de verdade e que são clientes dos diversos formatos da 
marca. Cerca de 90 pessoas, de 20 famílias bem brasileiras, estampam 
bons momentos em família em toda a comunicação.

“Spani” vai gerar 300 empregos 
e investir R$ 28 milhões

novos postos de trabalho. 
A inauguração está prevista 
para novembro deste ano. A 
loja fi cará instalada na ave-
nida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, nas proximidades 
do hotel.

O espaço conta com 40 

mil m² de área útil e a loja 
terá 4 mil m² de área de ven-
da, capacitada com 300 vagas 
de estacionamento e cozinha 
experimental. Serão mais de 
10 mil itens comercializados 
e 200 ofertas semanais.

O prefeito João Ribeiro 
disse que a cidade está em 

pleno desenvolvimento e a 
chegada de grandes empre-
sas garante a oportunidade de 
emprego há muitos profi ssio-
nais, seja na área de constru-
ção civil, indústria, prestação 
de serviços ou comércio.

O diretor do Spani, Cleber 
Gomez, disse que Pindamo-
nhangaba tem ótimas quali-
dades para qualquer empresa. 

“Fomos muito bem recebi-
dos pelos funcionários da 
Prefeitura, equipe acolhe-
dora e estamos felizes. É 
gratifi cante juntar-se a uma 
cidade em franca evolução 
e com tantas benfeitorias 
anunciadas. Nosso intuito é 
fortalecer o mercado”, co-
mentou.

O prefeito João Ribei-
ro afi rmou que a vinda do 

empreendimento para a 
cidade é algo extrema-
mente enriquecedor e a 
Prefeitura preocupa-se 
com a qualifi cação da 
mão de obra para atender 
as empresas, incentivan-
do a instalação de mais 
escolas técnicas e facul-
dades. Todos os anos a 
Prefeitura oferece, no 
fi nal do ano, capacitação 
para 60 jovens por meio 
de um projeto do Fundo 
Social de Solidariedade.

Divulgação
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Prefeito recebe representantes do Hipermercado Extra, que deverá ser inaugurado em maio de 2013
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e o Governo do 
Estado, por meio da CDHU 
- Companhia de Desenvol-
vimento Habitacional e Ur-
bano, vão construir mais 94 
apartamentos no loteamento 
Azeredo, no Distrito de Mo-
reira César.

O secretário de Habitação, 
Maurício Marcondes, disse 
que cada apartamento terá 52 
m² de área construída, além 
de área mista – totalizando 
67 m². Além disso, os mora-
dores contarão com vaga em 
garagem, playground, área 
verde e outros benefícios. No 
total, serão 6.739 m² de área 
construída.

O prefeito João Ribei-
ro, que assinou o protocolo 
de intenções em São Paulo, 
afi rmou que este é mais um 
importante passo para o setor 
habitacional de Pindamo-
nhangaba. “Temos trabalha-
do para garantir moradia e 
qualidade de vida a nossa po-
pulação. Entregamos 1.454 
moradias nos últimos anos e 
vamos continuar nosso em-
penho para que mais famílias 
da cidade realizem o sonho 
da casa própria”, completou 
o prefeito.

João Ribeiro lembrou que, 
além da entrega das casas, é 
importante a Prefeitura atuar 
no desenvolvimento da infra-
estrutura do local com galerias 

Canteiros da avenida 
das Rosas estão prontos

Prefeitura vai construir mais 
94 apartamentos populares Total de 

6.739 m² 
de área 

construída

Cada apartamento conta 
com vaga em garagem, 

play-ground e área verde

e iluminação pública, além de 
escolas, centros comunitários, 
creches e unidades de saúde.

Os novos blocos com os 
94 apartamentos fi carão en-
tre as ruas Manuel Bueno de 

Carvalho e Silvino Louren-
ço de Faria, próximos aos 
112 apartamentos já entre-

gues no local. As obras co-
meçam no início de novem-
bro deste ano.

Mais informações na Se-
cretaria de Habitação, pelos 
telefones 3644-5231 ou 5230.

Apartamentos serão construídos no loteamento Azeredo, no Distrito de Moreira César, próximos aos outros 112 já entregues no bairro

Os trabalhos de melho-
rias na avenida das Rosas, 
localizada no Vale das Acá-
cias, em Moreira César, 
continuam. A equipe da 
Subprefeitura já preparou os 
canteiros para receberem as 
mudas que irão embelezar 
o local. “Os canteiros estão 
prontos, só ainda não foi 

realizado o plantio das mu-
das, pois o tempo está muito 
seco e provavelmente essas 
plantas não sobreviveriam”, 
contou o subprefeito Sérgio 
Guimarães. O plantio deve 
ser feito nos próximos dias.

As melhorias na avenida 
das Rosas iniciaram no mês 
passado, quando foi feita 

a topografi a e nivelamento 
da área para a colocação do 
meio fi o, de aproximada-
mente 700 metros, que foi 
concluído na última semana. 
Segundo Sérgio, como o tra-
balho ainda não foi encerra-
do, existem alças impedindo 
o trânsito de trafegar pelo 
local.

Avenida recebeu cerca de 700 metros de meio-fi o, entre outras melhorias
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Estradas do Ribeirão Grande 
estão recebendo manutenção
Trabalhos devem ser concluídos até o fi m de semana

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento de Serviços Muni-
cipais, está realizando melhorias em estra-
das rurais do bairro Ribeirão Grande.

De acordo com o diretor Sérgio Gui-
marães, a equipe iniciou o trabalho nesta 
semana na estrada Irineu Alves Vieira e 
nesta terça-feira (17), no mesmo bairro, os 
trabalhadores começaram a fazer manu-
tenção na estrada Antonio Viotti Nogueira 
de Sá (estrada dos Nogueiras). 

“Estamos fazendo algumas melhorias 
na estrada, como a parte de saída de água, 
para que não acumule no meio da estrada 
em tempos de chuva, estamos fazendo o 

apedregulhamento, tapa buraco, terrapla-
nagem, drenagem, limpeza nas laterais, 
entre outros serviços, para que a estrada 
fi que em bom estado para o uso”, disse.

Ainda segundo o diretor do Departa-
mento, os trabalhos nestas estradas devem 
ser concluídos até o fi nal desta semana.

A Prefeitura realiza a manutenção peri-
ódica de diversas estradas rurais do muni-
cípio, inclusive as mais afastadas, para que 
estes acessos estejam em condições ade-
quadas para o trânsito de veículos, ciclis-
tas e pedestres. Além disso, centenas de fa-
mílias vivem em áreas rurais e dependem 
destas estradas para o trabalho e escola.

Bairro do Ribeirão Grande é benefi ciado com melhorias em estradas

Divulgação
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Pindamonhangaba está 
participando do XVI Reve-
lando São Paulo, que acon-
tece até domingo (23), na 
capital paulista. A abertura 
foi realizada na sexta-feira 
(14), com o hasteamento das 
bandeiras, e contou com a 
presença de funcionárias do 
Departamento de Cultura de 
Pinda.

O evento tem como pro-
posta difundir a diversida-
de da cultura tradicional do 
Estado e estimular paulistas 
do interior e da capital a co-
nhecer sua própria história, 
contada por meio de suas tra-
dições.

Nesta grande festa, Pin-
damonhangaba está apre-
sentando uma amostragem 
significativa da sua cultura 
tradicional, por meio da arte 
e artesanato, culinária, ritos, 
festas e outras expressões 
culturais.

Em artesanato, Pinda está 
sendo representada por Ana 
Maria Barros do Nascimen-
to, Carmen Lucia Fernandes, 
Cristina de Souza Somenci, 
Elisete Cardoso, Janete Mo-
reira Ortiz, Lusia Davanso 
Fernandes, Maria Cecília 
Fonseca Marques Pereira, 
Solange Augusto Verol No-
gueira e Tereza Jesus Perei-
ra Santos. Em culinária, a 
responsável é Maria Marta 
de Souza Bissoli. O evento 
permite a venda dos pro-
dutos expostos e, por con-
ta disto, Pindamonhangaba 
está se revelando um grande 
sucesso, tendo que repor os 
estoques que estão sendo to-
dos muito requisitados pelos 
visitantes.

Folclore
Pindamonhangaba tam-

bém está sendo representa-
da em São Paulo nas ma-
nifestações folclóricas. O 
XVI Encontro de Congos e 
Moçambique, que integra a 
programação do Revelando 
São Paulo, será realizado no 
domingo (23), às 8 horas, e 
Pinda participa por meio do 
Grupo de Moçambique São 
Benedito, que tem como 
responsável Francisco Mo-
reira de Lima, e do Grupo 
Congada de São Benedito 
“Folclórico Religioso”– 
Associação Folclórica de 
Pindamonhangaba, que tem 
como responsável Geraldo 
Donizete de Carvalho.

“Essa amostra revela a to-
dos, aspectos desconhecidos 
ou pouco divulgados da vida 
no Estado, refletindo sua di-
versidade cultural. A propos-
ta do programa é de que os 
visitantes possam conhecer 
a culinária e o artesanato e 
demais grupos folclóricos”, 
explica a diretora de Cultura 
de Pinda, Nilza Mayer.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba convida toda 
a população para prestigiar 
a cultura Pindense no even-
to, que está sendo realizado 
no parque Vila Guilherme – 
Trote, na avenida Nadir Dias 
de Figueiredo, s/n, com rua 
Chico Pontes, 1500, na Vila 
Guilherme, em São Paulo.  

Workshop 
de contação 
de história 
será no 
domingo

 A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
realiza, neste mês, workshop 
voltado para a narração de 
histórias. O evento “Eu con-
to, tu contas, ele conta”, com 
as Meninas do Conto, acon-
tece no domingo (23), das 14 
às 18 horas.

O objetivo é explorar os 
recursos internos e externos 
do narrador. Através de al-
gumas vivências práticas e 
narração de histórias, serão 
levantadas questões sobre o 
trabalho do contador de his-
tórias. O pré-requisito para 
participar é já contar histó-
rias e ter no mínimo 16 anos.

As inscrições podem ser 
realizadas até quinta-feira 
(20), no Departamento de 
Cultura, ou através do email: 
cultura@pindamonhangaba.
sp.gov.br. As atividades serão 
no centro comunitário José 
Antonio de Oliveira – José 
Michelin – Bosque. Mais in-
formações podem ser obtidas 
pelo telefone 3642-1080.

No sábado (15), a Pre-
feitura de Pinda recebeu o 
workshop “O Corpo Cômi-
co”, da Cia Absurda Confra-
ria, que ofereceu uma abor-
dagem sobre o estado cênico 
e ridículo do ator.

Templo da Nova Gokula 
passa por reformas

Pindamonhangaba participa 
do ‘Revelando São Paulo”

Grupo de Moçambique São Benedito estará representando Pindamonhangaba na capital paulista

Sábado tem “Clássicos 
em Cena” no museu

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Patrimô-
nio Histórico, apresenta 
o projeto “Clássicos em 
Cena”, neste sábado (22), 
com o grupo Carcoarco, no 
Museu Histórico e Pedagó-
gico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina.

O objetivo do evento é 
apresentar a música e fazer 
com que o público a enten-
da em todos os contextos 
envolvidos na sua criação 

e execução. Os comentá-
rios serão ministrados pelo 
maestro Parcival Módolo.

O evento, realizado 
pela Direção Cultura e pa-
trocinado pela Gerdau, terá 
inicio às 19 horas, pontu-
almente. As portas do au-
ditório serão fechadas às 
19h15. A entrada é franca. 
Os organizadores do proje-
to pedem para que a plateia 
chegue com antecedência, 
pois as vagas são limitadas.

O prefeito João Ribeiro 

convida a população para 
participar do evento. “Este 
projeto é excelente porque dá 
a oportunidade a todos para 
prestigiarem a música gratui-
tamente. E o museu está de 
portas abertas para receber a 
todos”, enfatiza o prefeito.

O Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina fica loca-
lizado na rua Marechal Deo-
doro, 260 – centro. Mais in-
formações podem ser obtidas 
pelo telefone 3648-1779.

Show começa às 19 horas e tem entrada franca

Integrantes do Grupo Musical Carcoarco, que se apresentará no museu

Banco do Brasil
Agência: 0574-6
Conta Corrente: 48.945-X
CNPJ: 53.327.656/0001-80

 A fazenda Nova Gokula, 
em Pindamonhangaba, é con-
siderada a maior comunidade 
Hare Krishna da América 
Latina. Palco de grandes fes-
tivais vaishnavas nas últimas 
três décadas, a comunidade 
tem também uma expressiva 
importância no cenário tu-
rístico de Pindamonhangaba 
e do Vale do Paraíba, rece-
bendo milhares de turistas 
durante todo o ano.

Recentemente foi criada 
a Campanha Nacional Viva 
Nova Gokula com o objetivo 
de reformar o templo princi-
pal de Radha Gokulananda 
e o Puspa Samadhi de Srila 
Prabhupada.

Após a reforma, ambos os 
templos ganharão reforços es-
truturais, nova pintura, nova 
iluminação e rampas de aces-
so para deficientes físicos.

Na quarta-feira (12), a 
Nova Gokula recebeu a pri-
meira remessa de materiais 
de construção para início 
imediato das reformas. Ca-
minhões chegaram à fazenda 
carregados com areia e ci-
mento, e dezenas de homens 
ocuparam-se a remover as te-

lhas do templo principal para 
a aplicação de impermeabili-
zantes.

Toda a comunidade vaish-
nava brasileira foi convidada 
a participar da Campanha 
Viva Nova Gokula, envian-
do doações em dinheiro, 
materiais de construção ou 
mesmo oferecendo serviços 
voluntários. Nas obras são 
necessários pintores, eletri-
cistas e pedreiros! 

Fique por dentro. As 
novidades sobre a refor-
ma do templo podem ser 
acompanhadas pelos en-
dereços:  https://vivanova-
gokula.wordpress.com ou 
http://www.facebook.com/
vivanovagokula?ref=ts.

Para quem optar por en-
viar doações em dinheiro, 
segue abaixo dados da conta 
bancária oficial da campanha. 
Pedimos que identifique sua 
doação enviando e-mail para - 
vivanovagokula@gmail.com.

VIVa NoVa Gokula

obras começaram na sede da comunidade Hare krishna

Evento visa promover a diversidade da cultura tradicional do Estado de São Paulo
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Bairros recebem serviços de poda de árvores

A equipe do Cata-treco encerrou, 
na semana passada, o recolhimento de 
materiais inservíveis nos bairros Jar-
dim Roseli, Jardim Angelina, Nossa 
Senhora das Graças, Jardim Esperança, 
Jardim Paulista e Fabrilar.

Já na segunda-feira (17), iniciou os 
serviços nos bairros Vila Bourghese e 
São Benedito. O caminhão do Cata-tre-
co deve passar nestes locais até quin-
ta-feira (20). Para a próxima semana, 
estão previstos os bairros: Vila Pra-
do, São Sebastião, Parque São Domin-
gos e Santa Tereza.

Em Moreira César, a equipe do Ca-
ta-treco está recolhendo entulhos e ma-
teriais inertes no Mantiqueira. Na pró-
xima semana, a partir do dia 24, os 
trabalhos serão feitos nos bairros Ter-
ra dos Ipês I e Jardim Carlota.

Os moradores dos respectivos bair-
ros em que o caminhão está passando 
devem deixar os materiais inservíveis 
na frente de suas casas para que o ca-
minhão faça o recolhimento.

A Prefeitura de Pindamonhangaba, 
por meio do Departamento de Serviços 
Municipais, implantou há sete anos os 
trabalhos de Cata-treco, que têm como 
objetivo recolher resíduos sólidos co-
locados pelos munícipes na rua durante 
o período de atendimento de determi-
nada localidade.

A programação completa de 2012 
na região central e de Moreira César 
está disponível no site: www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br. 

Além das atividades do Cata-treco, 
também é possível conferir a agenda 
atualizada da Coleta Seletiva.

Cata-treco continua nos 
bairros da cidade e do distrito

Celso Correa/AgoraVale

Maria Fernanda Munhoz
O Plano de Manejo do 

Parque Natural Municipal 
Trabiju, que está sendo rea-
lizado desde maio deste ano, 
entra em sua 4ª etapa neste 
mês de setembro. A 4ª e 5ª 
etapas do plano de trabalho 
estão sendo realizadas simul-
taneamente, com prazo até o 
dia 1º de outubro.

A primeira etapa foi a 
criação da CTAA - Comis-
são Técnica de Acompanha-
mento e Avaliação do Pla-
no de Manejo, formada por 
integrantes da Prefeitura e 
responsável pelo acompa-
nhamento das atividades rela-
cionadas ao plano de manejo 
e avaliação dos produtos ge-
rados pela equipe técnica da 
Arvorar – Soluções Flores-
tais Ltda., empresa especiali-
zada, vencedora da licitação 
para a realização do trabalho 
em Pindamonhangaba.  

Em seguida, foi inicia-
da a segunda etapa, com a 
reunião técnica introdutória 
e a organização do Plano de 

Plano de Manejo do “Parque 
Trabiju” entra em sua 4ª Etapa

Trabalhos foram iniciados em maio deste ano e têm previsão para serem encerrados até junho de 2013

Trabalho, sendo realizada 
em conjunto entre a Arvorar 
e a CTAA. Na sequência, a 
terceira etapa, com a coleta 
e análise de dados secundá-
rios, na qual foi realizada a 
coleta, compilação e aná-
lise das informações dis-
poníveis, apresentando ca-
racterísticas detalhadas do 
parque, além da revisão de 
dados com base em artigos 
científicos, teses e publica-
ções técnicas, fotografias 
aéreas, resultando no mape-
amento do uso e ocupação 
do solo do parque e seu en-
torno.

“O entorno do parque é 
também conhecido como zona 
de amortecimento e, conforme 
uma nova determinação do 
Conama - Conselho Nacional 
do Meio Ambiente, a faixa a 
ser estudada é de 3 Km, onde 
são analisados os impactos 
ambientais daquela região”, 
explicou a gerente do Parque, 
Célia Simões.

Agora, em setembro, 
está sendo iniciada a quar-

ta etapa, em que o objetivo 
maior é o reconhecimento 
do “Parque do Trabiju” e seu 
entorno, por meio de diver-
sas reuniões, com o conse-
lho consultivo, funcionários 
do parque, análise do plano 
diretor e do plano de gover-
no ou outros programas em 
andamento, nas esferas mu-
nicipal, estadual e nacional, 
que possam ter relação ou 
interferência sobre o parque. 
Também nesta fase, estão 
sendo identificados poten-
ciais participantes para a ofi-
cina de Diagnostico Rápido 
Participativo, que é realizado 
por amostragem na área pes-
quisada, cada um no enfoque 
pertinente, como fauna, flora, 
rochas, entre outros.

“A equipe da Arvorar está 
encantada com a diversidade 
da fauna encontrada no Tra-
biju”, destacou a gerente Cé-
lia. “Inclusive, descobriram, 
nesta etapa de pesquisa, in-
dícios fortíssimos da presen-
ça de onças no local, que era 
uma das muitas lendas que 

Primeiro dia da 4ª etapa, com os pesquisadores Vivian Baptista Maria 
(especialista em vegetação/flora) e Paulo Rubin (especialista em fauna), com 
o secretário de Governo, eng. Arthur Ferreira dos Santos, a gerente do Parque, 
Célia Simões e guardas ambientais municipais

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Governo/Depar-
tamento de Meio Ambiente, 

realiza diversos trabalhos de 
poda no município.

A poda é realizada de-
vido aos riscos que podem 

ocorrer quando as árvores 
estão danificadas. É necessá-
rio que o trabalho aconteça, 
e que o munícipe contribua 

para diminuir a população 
de erva-de-passarinho, soli-
citando o serviço de poda ao 
Departamento de Meio Am-
biente, via protocolo, que 
deve ser realizado na sede 
da Prefeitura (setor de Aten-
dimento) ou na Subprefeitu-
ra de Moreira César.

A diretora de Meio Am-
biente, eng. agr. Juliana 
Vieira Pires de Andrade 
Monteiro, explica que a er-
va é uma trepadeira, e so-
brevive da árvore em que 
se aloja. O passarinho faz 
o transporte dos ramos que 
se multiplicam. “Devido a 
esse fator, a erva se alastra 
com muita facilidade e po-
de matar a planta, em fun-
ção dos danos causados em 
seu sistema fisiológico. A 
árvore perde o efeito de fo-
tossíntese, sombreamento, 
paisagismo, dentre outros. 
A morte prematura da ár-
vore ocasionada pelo ata-
que da erva-de-passarinho, 
pode ocasionar a queda de 
ramos, galhos e da própria 
árvore”, ressalta ela.

O Departamento de 
Meio Ambiente faz os tra-
balhos onde há solicitação 
via processo, e o muníci-
pe precisa ajudar nesses 
procedimentos, solicitan-
do o serviço onde há o pro-
blema. Para organizar esse 
atendimento, foi criado um 
calendário de podas, que 
pode ser conferido no site 
oficial www.pindamonhan-
gaba.sp.gov.br. Lembran-
do que a programação pode 
sofrer pequenas alterações 
devido à demanda dos ser-
viços em cada bairro, e 
também porque o Departa-
mento de Meio Ambiente 
atende, extra-cronograma, 
aos casos emergenciais, 
atestados por laudos téc-
nicos, realizados pelo pró-
prio departamento. 

O cronograma de aten-

dimento é seguido de for-
ma que todos os bairros te-
nham o serviço realizado. 
“Quando um munícipe en-
tra com processo solicitan-
do a poda em local que a 
equipe já tenha passado, é 
necessário aguardar o pros-
seguimento do cronogra-
ma, para que a equipe re-
torne ao bairro em outra 
ocasião, a não ser que seja 
um caso emergencial, com 
risco de queda da árvore”, 
lembrou a diretora.

Outros serviços
Além do cronograma de 

podas, o Departamento de 
Meio Ambiente também 

realiza os serviços de im-
plantação e manutenção de 
arborização urbana no mu-
nicípio.  Na segunda-feira 
(17), o trabalho foi realiza-
do no anel viário.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba tem a inten-
ção de dar continuidade ao 
procedimento no anel viá-
rio e em diversos bairros 
da cidade. O próximo bair-
ro a receber as melhorias 
será o Santa Cecília, na 
primeira quinzena de ou-
tubro.

Mais informações po-
dem ser solicitadas pelo te-
lefone 3645-1494.

envolviam o parque, mas que 
ainda não tinha confirmação 
científica”, adiantou ela.

Após a 4ª e a 5ª etapas, 
mais nove etapas serão reali-
zadas ao todo, com previsão 

de término definitivo até o 
dia 10 de junho de 2013.

O Parque Natural Mu-
nicipal Trabiju está inseri-
do na pasta da Secretaria de 
Governo da Prefeitura, que 

cuida ainda dos departamen-
tos de Meio Ambiente, de 
Licenciamento Ambiental e 
Urbanismo, dos Parques da 
Juventude e Cidade e do De-
partamento de Comunicação.

Os moradores devem deixar os materiais inservíveis na frente de suas 
casas, para que o caminhão faça o recolhimento

Serviço de poda deve ser solicitado via protocolo
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O vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR), em 
constante luta para melhorar o 
atendimento aos doentes de 
Pindamonhangaba e preo-
cupado com a saúde dos mu-
nícipes, apresentou na Sessão 
da Câmara de Vereadores rea-
lizada no dia 03 de setembro, 
a Indicação de nº 1001/2012, 
que pede ao Senhor Prefeito, 
na forma regimental, estudos 
e providências junto ao de-
partamento competente para 
que seja feita a contratação de 
fisioterapeutas para a realiza-
ção de tratamento domiciliar 
em doentes crônicos. 

Esta indicação foi feita 
para atender aos pedidos de 
cidadãos que relataram ao 
vereador sua difícil tarefa 
de se locomover e, no caso 
de cuidadores, de levar seus 
parentes doentes até os locais 
de tratamento fisioterápico. 

Saúde

Dr. Marcos Aurélio pede 
fisioterapia domiciliar
para doentes crônicos

Vereador dr. Marcos aurélio

Diretoria De ComuniCação/CVP

O vereador Martim Cesar 
(DEM) recebeu em seu gabine-
te reclamações de moradores 
da rua Ana Andrade Vilela, no 
bairro Andrade, reivindicando 
a colocação de uma lombada 
física na referida via, à altura do 
nº 416. Segundo os moradores, 
o Departamento de Obras da 
Prefeitura já havia providen-
ciado a demarcação do ponto 
onde deveria ser construída a 
lombada, porém, tal demarca-
ção até já se apagou devido ao 
longo tempo decorrido.

Segurança

Martim Cesar pede 
urgência na colocação 
de lombada no Andrade

acioná-lo e, ainda, que fosse 
confeccionada faixa de pedes-
tre elevada na avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, nas 
proximidades da rua Dr. Aní-
bal de Jesus Pinto Monteiro, 
no bairro Alto do Cardoso, e 
da rua Ministro José Geraldo 
Rodrigues Alckmin, no bairro 
Jardim Imperial.

Já tendo se passado mais 
de dois meses da referida so-
licitação e sem obter resposta 
por parte da Prefeitura, o ve-
reador reapresentou o pedido, 
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Vereador José alexandre Faria

O vereador Alexandre 
Faria apresentará na próxima 
Sessão Ordinária da Câmara 
Municipal, segunda feira, 17 
de setembro, o projeto de lei 
que cria o “Dia do Motoci-

Comemoração

Alexandre Faria desenvolve 
projeto de lei para criação do 
“Dia do Motociclista”

versário da cidade e será um 
dia de muita atividade envol-
vendo a população, entidades 
públicas e privadas, usuários 
do veículo, simpatizantes 
e comerciantes da região. 

Muitas vezes, não é possível 
o transporte devido aos graves 
problemas físicos e os pacien-
tes interrompem o tratamento, 
o que agrava ainda mais estes 
problemas.

A fisioterapia realizada nos 
domicílios melhorará a qua-
lidade de vida destes doentes 
crônicos que, devido a derra-
mes, fraturas graves e outras 
enfermidades, precisam de 
contínuo tratamento. “Mui-
tos pacientes que precisam 
de fisioterapia apresentam 
problemas graves de locomo-
ção e não conseguem ir até 
o local de tratamento. Com 
o atendimento domiciliar, 
estes moradores terão uma 
melhor qualidade de vida e 
se recuperarão mais rápido. 
A saúde dos pindamonhan-
gabenses continua sendo a 
minha prioridade”, ressaltou 
o Dr. Marcos Aurélio.

Além da im-
plantação do “Bi-
lhete Único” no 
município, o ve-
reador José Car-
los Gomes – Cal 
(PTB) também 
está sugerindo 
para o Executivo 
a implantação do 
“Bilhete Único da 
Educação”. Esse 
é um projeto que 
tem o objetivo 
de oferecer gra-
tuidade para alu-
nos de baixa renda 
no deslocamento 
até a escola ou Uni-
versidade. Essa 

TranSporTe

Cal sugere implantação 
do “Bilhete único
da Educação”

Reservatório de água 
no Araretama
Cal também está feliz 

com uma notícia enviada 
pela Sabesp, que informou a 
instalação de um reservatório 
de água de 750 mil litros de 
capacidade para a população 
do Araretama e região.

Segundo o vereador Cal, 
esse é um grande benefício para 
a população dos bairros Arareta-
ma, Nova Esperança e Arco-Íris, 
que sofrem com o problema da 
falta d’água. 

“Sabemos que a população 
sofre, há tempos, com a falta 
desse recurso tão importante, que 
é a água. A situação se agrava 
ainda mais no período de estia-
gem. Por isso, estamos satisfeitos 
com essa melhoria”, ressalta Cal. 
O vereador ainda lembra que a 
licitação para a instalação será 
no dia 25 de setembro.

Vereador cal
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Vereador Janio lerario

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

O vereador Janio que 

FunCionaliSmo

Vereador Janio 
Lerario em defesa dos 
servidores municipais

gatoriedade em recepcioná-lo 
ou aceitá-lo”.

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

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

Durante a última sessão de 
Câmara, o vereador Ricardo 
Piorino (PDT) encaminhou 
requerimento à Administra-
ção Municipal, solicitando 
informações acerca dos crité-
rios adotados pela Prefeitura 
nas obras que estão sendo 
realizadas nos últimos dias, 
consistentes no asfaltamento 
de ruas e avenidas da cidade.

Segundo Piorino: “Há ne-
cessidade de recuperação das 
ruas que estão em péssimo 
estado, todavia, os bairros 
que ainda não possuem o 
asfalto têm prioridade no 
assunto”. “Desta forma, 
gostaria que o Sr. Prefeito 

providênCiaS

Ricardo Piorino questiona 
critérios adotados pela 
Administração

“Os bairrOs dO GOiabal, shanGri-lá, 
residencial das Palmeiras, bOrba e 

Trabiju, ainda nãO fOram asfalTadOs”

explicasse quais são os cri-
térios que levaram a Admi-
nistração a tomar tal atitude, 
tendo em vista que todos os 
munícipes pagam impostos 
sem distinção”, pontuou o 
vereador. 

Cruz Pequena
Inconformado com a si-

tuação dos moradores da 
Travessa “Maria Cardoso da 
Silva”, que ainda não possuem 
os postes de iluminação no 
local, o parlamentar cobrou, 
através de requerimento, pro-
vidências imediatas à Empresa 
Bandeirantes Energia S/A e 
Prefeitura para solucionarem 
o desconforto da comunidade.

Vereador ricardo Piorino

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

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

A Prefeitura Municipal res-
pondeu ao vereador Janio que 
“o abono de faltas em virtude 
de atestado de acompanhante 
médico, não existe menção 
na Legislação, tampouco 
manifestação quanto a obri-

a Prefeitura estará estudando 
a possível criação de uma 
regulamentação municipal 
visando solucionar esse as-
sunto. Vamos aguardar, pois, 
o primeiro passo em favor dos 
servidores já foi dado, que 
são os estudos necessários; 
aproveito para agradecer a 
boa vontade da Prefeitura, 
pois os servidores municipais 
merecem mais esse benefí-
cio”, finalizou Lerario.

clista” em Pindamonhangaba. 
Entre as várias justificativas 
para a elaboração deste pro-
jeto, está a preocupação do 
vereador com o crescimento 
dos índices de acidentes en-
volvendo motos, o que torna 
este um bom momento para 
conscientização da popula-
ção, através de palestras e 
exposições. Além disso, o 
projeto viabilizará uma data 
para reunir os motociclistas e 
simpatizantes para discutirem 
sobre o assunto. O evento fará 
parte da comemoração do ani-

“Convido a todos para com-
parecerem na próxima sessão 
da Câmara para prestigiarem 
este momento e comemorar os 
16 anos de fundação do Moto 
Club Esquadrão do Vale, que 
contribui há bastante tempo 
com a  população através de 
ações sociais. Com a aprova-
ção deste projeto poderemos 
alavancar as ações sociais e 
de prevenção a acidentes e 
os encontros com passeios de 
motociclistas da nossa região” 
comentou o vereador Alexan-
dre Faria.

Por esta ra-
zão, o vereador 
apresentou o Re-
querimento nº 
1229/2012, por  
meio do qual soli-
cita informações 
sobre a tomada 
das devidas pro-
vidências. “Os 
moradores e tran-
seuntes dos arre-
dores continuam 
à mercê dos peri-
gos que a via em 
questão tem ofe-
recido com rela-
ção à velocidade 
com que os veículos por ali 
trafegam. Alguma coisa deve 
ser feita e com total urgência”, 
afirmou Martim.

Semáforo e faixa para
 pedestres elevada
Martim Cesar apresentou 

a Indicação nº 772/2012, em 
25 de junho deste ano, soli-
citando a implantação de um 
semáforo para passagem de 
pedestres com dispositivo para 

através do Requerimento nº 
1230/2012, na Sessão Ordi-
nária de 03 de setembro. “É 
grande o fluxo de veículos 
que trafegam por essa avenida, 
dificultando a travessia de pais 
e avós que vão buscar suas 
crianças nas creches e escolas 
dos bairros vizinhos e colo-
cando em risco a segurança 
de todos que transitam pelo 
local”, observa o vereador.

sugestão foi feita por meio de 
requerimento na sessão de 10 
de setembro. “Os moradores 
do Distrito de Moreira César, 
por exemplo, precisam pegar 
dois ônibus para acessarem 
as Universidades  sejam elas 
em Pinda, em Taubaté ou São 
José dos Campos. Essa é uma 
forma de dar estímulo para os 
jovens e diminuir o custo de 
vida dos pais”, enfatiza Cal.

O vereador ainda destaca 
que essas melhorias, como o 
Bilhete Único, o Bilhete Único 
da Educação, o aumento no 
número de abrigos a serem 
instalados na cidade e o es-
tudo de novas rotas e linhas 
de ônibus para melhoria no 
trânsito e no atendimento aos 
usuários já sejam tratadas na 
renovação do contrato com a 
empresa Viva Pinda, que já 
está vencido.
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 CÂMARA DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA

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.

Acompanhe os trabalhos do vereador Dr. Isael pelas redes sociais: www.
facebook.com.br e twitter.com/IsaelDomingues. Encaminhe reivindicações 
para o e-mail: vereadorisaeldomingues@gmail.com. Fale também com o 

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

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

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

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

Vereador Toninho da Farmácia
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O Vereador Toninho da Far-
mácia (PDT), solicitou através 
dos Requerimentos 449/2012 e 
1053/2012, informações sobre o 
andamento do projeto de cons-
trução do Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ).

A Prefeitura Municipal en-
viou resposta aos requerimentos, 
através do Ofício n° 1318/2012, 
no qual informa que conforme 
relatado pela Secretaria de Rela-
ções Institucionais, no momento 
esta sendo procedida licitação, 
através da Carta Convite n° 
002/2012, para a elaboração dos 
projetos elétricos e hidráulicos 
do CCZ. Tal providência atende a 
solicitação da Caixa Econômica 
Federal.

O referido Requerimento 
de Informações foi solicitado 
devido a demora na construção 
do CCZ e na necessidade em 
contar o mais rápido possível 
com um local adequado, mão de 
obra qualificada, local de abrigo, 

Obras

Toninho da Farmácia 
aguarda construção do Centro 
de Controle de Zoonoses

canil, gatil e baias para equinos, 
além de desenvolver e executar 
programas no controle de zoo-
noses, doenças transmitidas por 
vetores e de agravos por animais 

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

Atendendo reivindicações 
da comunidade do Jardim Mo-
rumbi, em setembro de 2009, o 
Vice Presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, vereador 
Abdala Salomão (PSDB) soli-
citou estudos junto à Adminis-
tração Pública para analisar a 
possibilidade de ser construída 
uma escola no bairro. 

Em dezembro do mesmo 
ano, Abdala esteve reunido 
com a Secretaria de Educação, 
Bárbara Zenita França Mace-
do e os líderes comunitários 
Miguel, Francisco, André e 
Correard e na oportunidade 
foram iniciadas as primeiras 
discussões sobre o projeto de 
instalação do prédio escolar. 
De 2009 até a presente data, 
vários contatos foram feitos. O 

EducaçãO

Vereador 
abdala 
Salomão
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Pedido do vereador 
Abdala para construção de 
escola municipal é atendido  

Poder Executivo desapropriou 
o terreno para a construção da 
escola e, dia 04 de agosto, foi 
publicado o Edital de Abertura 
de Concorrência Pública - CP 
009/2012 - para contratação 
de empresa especializada com 
fornecimento de material e 
mão-de-obra para construção 
da REMEFI no bairro do 
Morumbi. 

Abdala complementa que, 
“no momento, a documen-
tação apresentada pelas em-
presas participantes da con-
corrência pública já está em 
fase de análise e julgamento 
e, em breve, poderá então ser 
iniciada a obra de construção 
da escola, que virá ao en-
contro das reivindicações 
de munícipes daquela região”. 

A vereadora Geni Dias 
Ramos – Dona Geni (PPS) 
encaminhou ao Executivo, 
durante a Sessão Ordinária de 
10 de setembro, requerimentos 
por meio dos quais solicita 
serviços e obras de melhoria 
para os bairros Liberdade, em 
Moreira César e Cidade Nova.

Um dos requerimentos trata 
da possibilidade de construção 
de galeria de águas pluviais 
em todo o Loteamento Liber-
dade. “As ruas do Residencial 
Liberdade encontram-se sem 
galeria de águas pluviais, o 
que tem causado transtornos 
aos moradores, motoristas e 
transeuntes pelo acúmulo de 
água”, explicou Dona Geni.

Em outro requerimento, a 
vereadora questiona em que 

sOlicitaçõEs

Dona Geni requer 
melhorias para o
Liberdade

fase encontra-se e quando 
ocorrerá o processo da troca 
dos telhados das casas do Lo-
teamento Liberdade. Hoje, 
estas casas estão cobertas 
com telhas de materiais 
recicláveis, mas conforme 
versa o  contrato do imóvel 
entregue aos proprietários, 
teriam que ser substituídas 
por telhas de barro. “Este 
pedido vem de encontro a 
uma revindicação dos pró-
prios moradores que aguar-
dam ansiosos a resolução 
deste problema, devido a 
precariedade dos telhados, 
desgastados com o tempo, 
além dos constantes pro-
blemas de goteiras”, disse.

Outra  lu ta  da  Dona 
Geni é sobre o processo 
de implantação de serviço 
de entrega de correspon-
dência nas residências dos 
moradores do Lo-teamento 
Liberdade, fase I, II e III 
em Moreira César, consi-
derando que os moradores 
reclamam constantemente 
de não receberem as corres-
pondências em suas próprias 
residências, sendo necessá-
rio retirá-las na agência de 
correio em Moreira César. 
A implantação do serviço 
dos correios irá beneficiar os 
moradores locais, agilizando 
assim o recebimento de suas 
correspondências, evitando o 
extravio das mesmas.

Vereadora dona Geni
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O vereador Dr. Isael (PV) encaminhou requerimento apro-
vado em plenário durante a 31ª Sessão Ordinária à Empresa 
Bandeirante Energia S/A e ao Executivo Municipal, solicitan-
do iluminação no trecho final da Estrada Municipal Eduardo 
Lourenço, antiga Estrada do Bóia, no bairro Mandu. “No local, 
há pelo menos 10 postes, todos instalados no final da estrada 
e sem iluminação. Moradores que ali vivem convivem com 
medo de assaltados, pois o local é totalmente escuro. Por isso, 
solicito urgente a instalação de iluminação pública”, ressaltou 
o vereador Dr. Isael. 

Lombada
O vereador Dr. Isael encaminhou ainda ao Executivo, Indi-

cação nº 1018/2012, de 10 de setembro de 2012, solicitando a 
construção de redutor de velocidade (lombada) na Rua Araras, 
próximo ao número 226, no bairro Maria Áurea.

sErviçO

Vereador Dr. Isael 
reivindica iluminação 
em estrada no Mandu
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Vereador dr. iSael em plenário

O vereador Dr. Jair Roma 
(PPS) enviou requerimento ao 
Executivo solicitando infor-
mações quanto a possibilidade 
de disponibilizar um funcioná-
rio da Guarda Municipal, nos 
finais de semana, no Centro 
Esportivo do Cidade Nova. 
Devido a falta de segurança, 
o centro esportivo tem sido in-
vadido por indivíduos que estão 
fazendo uso indevido da piscina, 
causando vários transtornos aos 
alunos da natação e hidroginás-
tica. “Fomos procurados por 
alunos que buscam o apoio do 
vereador para resolver a situa-
ção, pois os mesmos querem 
usufruir da piscina sem colocar 
a saúde em risco. Portanto, a 

Dr. Jair Roma solicita 
segurança no bairro
Cidade Nova

presença do Guarda irá inibir a 
invasão de vândalos”, ressalta 
o vereador Dr. Jair.

Feital
Dr. Jair Roma solicitou ao 

Executivo, na última segunda-
feira, dia 10, algumas benfeito-
rias para a  Rua Maria Aparecida 
José de Jesus, no bairro Feital, 
dentre elas: a substituição de 
cinco postes de madeira, por 
postes de concreto, tendo em 
vista que os postes atuais com 
o passar do tempo, apresentam 
sinais de apodrecimento, poden-
do cair e acarretar um acidente. 
Além disso, o vereador pede 
informações quanto a possibi-
lidade do caminhão da coletora 
de lixo adentrar esta rua.

Vereador 
dr. Jair 
roma
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Guarda Municipal

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba vai re-
alizar nesta quarta-feira, dia 19 de setembro, uma Sessão 
Solene destinada à Abertura da Semana de Mobilização 
Social pela Educação. A solenidade será realizada por 
meio da Lei Municipal nº 5.422/12 e do Requerimento nº 
1168/2012, de 20 de agosto de 2012, de autoria da vereadora 
Geni Dias Ramos - Dona Geni.

A oradora oficial da noite será a ilustríssima senhora 
Doris Cardoso Prudente Bertolino, e em nome da Câmara 
de Pindamonhangaba usará a palavra a vereadora Geni Dias 
Ramos - Dona Geni.

Na oportunidade, o Poder Legislativo de Pinda-mo-
nhangaba concederá “Diploma de Honra ao Mérito” as 
seguintes Instituições: Universidade Anhanguera - Uniderp 
Pólo Pindamonhangaba; Escola Estadual “Dr. João Pedro 
Cardoso”; Projeto “A Sociedade do Amanhã” (PASA) da 
Empresa Novelis; Escola Municipal “Padre Zézinho” e 
Faculdade de Pindamonhangaba – FAPI/FUNVIC.

O evento ocorrerá às 19h00, no Palácio Legislativo 
“Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, sito na rua Alcides 
Ramos Nogueira, 860, Loteamento Real Ville, Mombaça.

Solenidade marca abertura 
da Semana de Mobilização 
Social pela Educação 
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peçonhen-tos.
Outra função importantís-

sima do CCZ é na solução do 
problema do grande número de 
animais abandonados pela cida-
de, elaborando uma coordenação 
de campanha de castração gratui-

ta dos animais nos bair-
ros mais populosos e 
identificação de locais 
com grande número de 
animais abandonados.

“Solicito à prefeitu-
ra que todas as exigên-
cias necessárias para o 
inicio das obras do CCZ 
sejam sanadas o mais 
rápido possível pois 
o grande número de 
animais abandonados 
pela cidade pedem que 
alguma providência 
seja tomada o quanto 
antes, providência essa 
que ficará a cargo do 
CCZ”, disse Toninho 
da Farmácia.



 

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

DIVERSOS
Aluguel de brinquedos 
para festas. Tel 3648-
1004 ou 9140-2592
Ar condicionado Sprin-
ger 12500, controle. Tel 
9600-3200
Balcão e paneleiro Ita-
tiaia, novo, R$500, Tel 
3643-1152  /  9167-7277 
Banheira hidromassa-
gem, balcões exposito-
res; estufa para salga-
dos; balança eletrônica, 
morsa com bancada; 
rodas, pneus seminovos; 
várias bicicletas; cama; 
panela de pressão, maq.  
de solda; televisor, an-
dador, celular; fogão; ar-
quivo; jogo de sofá. Tel. 
8213-3965.
Bicicleta Poty, média, 

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

AÇOUGUEIRO
AJUDANTE DE CO-
ZINHA
AJUDANTE DE ELE-
TRICISTA C/ CURSO 
ÁREA DE ELÉTRICA
AUXILIAR ADMINISTRATI-
VO - TESOURARIA
AUXILIAR ADMINISTRATI-
VO DE PESSOAL
AUXILIAR DE ESCRI-
TORIO( VAGA P/ PES-
SOAS COM DEFICIÊN-
CIA LEVE)
AUXILIAR DE TRANS-
PORTES
AUXILIAR DE MANU-
TENÇÃO ELETRICA
CABELEIREIRO
CARPINTEIRO DE OBRAS
CARTAZEIRO
CONFERENTE
COZINHEIRO DE  RES-
TAURANTE
EMPACOTADOR DE 
SUPERMERCADO
ESTAGIÁRIA DE COM. 
OU PUBLICIDADE OU 
RELAÇÕES PÚBLICAS
FISCAL DE LOJA
FUNILEIRO DE AUTO-
MÓVEIS

GARÇOM
LIDER DE DEPARTA-
MENTO PESSOAL
LIDER DE TESOURARIA
LOCUTOR
MANICURE
MARCENEIRO
MONTADOR DE VEÍ-
CULOS
MOTORISTA DE CAMI-
NHÃO COM HABILITA-
ÇÃO  A/D
MOTORISTA DE CAMI-
NHÃO MUNK//GUIN-
DALTO
OPERADOR DE CAIXA 
OPERADOR DE EMPI-
LHADEIRA
OPERADOR DE TELE-
MARKETING - TELE-
VENDAS
REPOSITOR EM SU-
PERMERCADO
SALVA VIDAS
SERRALHEIRO
SOLDADOR
TÉCNICO DE EN-
FERMAGEM
TÉCNICO EM NU-
TRIÇÃO
VENDEDOR INTERNO

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

ClassificadosT   NVENDER - ALUGAR - COMPRAR - TROCAR  - EMPREGOS

pink, 21 marchas, cetinha, 
R$130. Tel 3645-6305
Cabo de aço, 80 m,  
1/2 polegada; 12 blo-
cos de vidro, 20 x 20, 
novos. Tel 9115-9942
Caiaque de fibra, remo 
de alumínio, colete sal-
va vidas. Tel 3643-1250 
ou 9124-5064
Cama elástica (Jump), 
seminova, R$ 150. Tel 
9140-8044
Cama de solteiro, por-
ta de madeira 80 cm, 
pia de cozinha grande. 
Tel 8213-5392
Cama de solteiro, ma-
deira maciça, R$ 100; 
Colchão de mola, R$ 50 
e mesa p/ computador, 
R$ 80. Tel 3642-4094
Cama de solteiro, óti-
mo estado de conserva-
ção; vitraux de alumínio 
anodizado c/ vidro, 60 x 
60, novo. Tel 9115-9942
Cama de solteiro, tubu-
lar, R$ 70. Tel 8839-7211
Carrinho berço Love, 
azul e cinza, seminovo, 
R$ 150. Tel 9757-6730 
Climatizador, Consul, 
novo, R$ 399 vendo 
por R$ 250. Tel 3522-
9582 ou 9114-3566
Colchão de mola 

de casal, R$ 100. Tel 
9105-0366
Conjunto de máquinas 
e ferramentas para re-
tíficas, broqueadora de 
cilindro, mandriladora de 
carcaças do motor VW, 
com bolacha completa e 
cavalete. Tel 3642-2524 
ou 8179-6967
Computador, tela led, 
mesinha e cadeira esto-
fada, cam, microfone, R$ 
500. Tel 9105-0366
Computador, Proces-
sador AMD Phenom 
X4, placa mãe Asus, 2 
Gb memória, HD 500 
Gb. Tel 9104-4537
Doa-se uma gata de 
raça com 4 meses. Tel 
3527-0320
Data-show, aluga-se  e te-
lão p/ festas e eventos. Tel 
3522-5171 / 9753-5171.
Exaustor Continental  
“Massimo”, seminovo. 
Tel 3643-1250
Excursão para Arraial 
do Cabo/RJ, praias, sai-
da 22/11, retorno 25/11. 
Tel 3522-0589 
Fogão, novo, inox, 4 bo-
cas, electolux, Tel 8839-
7211 
Geladeira Consul, semi-
nova, R$ 300. Tel 3643-
1152 ou 9167-7277
Guarda-roupa  mog-
no,  solteiro ; rack, R$ 
250. Tel 3522-4589
Guarda-roupas, R$ 300. 
Tel 8814-6514
Hidráulico de Mecâni-
co, 500 Kg, sem uso, 
para guincho. Tel 3648-
8395 ou 9790-7954. 
Jaqueta de Couro, pre-
to, feminino,  tamanho 
M, R$ 50. Tel 3642-3740
Máquina de costura 
industrial Yamata, zi-
que-zaque, seminova, 
R$ 1 mil. Tel 3645-3119  
Máquina de datilogra-
fia, Olivetti. Tel 3637-
3591 ou 9760-9908
Máquina de lavar rou-
pas Brastemp, R$ 270. 
Tel 3522-5824
Máquina de lavar rou-
pas, Eletrolux 7 kl, R$ 
400 e lavadora enxuta, 
R$100. Tel 9139-2671.
Mesa de som Oneal, 
com 8 canais, semino-
va; video cassete Hi-Fi 
MTS Stereo 4 cabeça 
Sharp. Tel 3642-2427
Moto elétrica infantil. 
Tel 9115-8884
Parabólica, seminova, 
completa, receptor digi-
tal, R$ 150. Tel 3522-34-
38 ou 9124-4483 
Pia de cozinha,  usa-
da, cuba de inox, 2 me-
tros. Tel 3643-1250 
Porta de aço de 3 x 
3m, bom estado de 
conservação, R$ 600. 
Tel 9115-9942
Refrigerador, Consul, 
degelo seco,  branco, 
R$ 400; pia + gabinete, 
R$150; mesa + 4 luga-
res, R$120; impressora 
fiscal térmica, Daruma 
FS700 c/ serrilha preta, 
R$ 1.100. Tel 8877-4220 
ou 9110-6706

Smartphone HTC, câ-
mera 5 Mg, novo, an-
drad 2.2. Tel 3645-7567
Suporte para teto de 
carro p/ bicicleta; su-
porte de engate para 
Uno; Tel 9115-9942
Tablet importado. Tel 
3643-1250
Teclado Mod PSR 510, 
Yamaha, efeito Ecohotro-
nic Staner. Tel 3642-2427
Tela plana de compu-
tador, seminova; trans-
formador; teclado com 
2 caixas som; microon-
das; fax. Tudo por 250. 
Tel 9156-4167
Topia, desempenadei-
ra, furadeira de banca-
da, lixadeira de banca-
da. Tel 9710-9774 
Televisor 14”, CCE, 
valor a combinar. Tel. 
3648-4890.
Trailler para lanches, 
completo, medida 4 x 2 x 
2,5m de altura,   2 jogos de 
mesas, toldo,baleiro, gela-
deira e tv. Tel 3648-3858 / 
8828-7924 / 9795-3566

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

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

VEÍCULOS
VENDEM-SE

Brasília 79, R$ 3 mil. 
Tel. 3642-2481
Celta 2003, preto, abai-
xo da tabela. Tel 9104-
8554
Corsa Sedan 2008,  
Classic  Life , R$ 1.000 
abaixo da tabela, único 
dono. Tel: 3648-8238
Corsa Sedan GL 1.6, 
97/97, verde, comple-
to, R$ 12.100,00 . Tel 
3643-1612
Corsa Sedan, 2000, 
vidro e trava elétrica, 
precisa fazer o motor, 
R$ 8 mil. Tel 3637-
5918 ou 9120-1790
Corsa Wind 1. 0,  2000/ 
2001, branco, 4 portas. 
Tel 3643-2714
D20, 92, com carroce-
ria de madeira, tabela. 
Tel 3522-7900
Eco Sport XLS 2006, 
completa, único dono, 
R$1.000 abaixo da ta-
bela. Tel 3648-8238 ou 
9163-1205
Escort Hobby 1.0, 94, 
prata. Tel 9110-1180
Fiesta 97, vermelho, 
Tel 8202-0035
Fiorino 1.6, 1990, pi-
ckup, preta, R$ 6,5 
mil. Tel 9134-4771 ou 
8191-6725
Fiorino 2001, pneus 
novos. Tel 8207-6468 
ou 9627-0567
Fox 2008, 4 portas, 
cinza, vidro, trava ele-
trica, R$ 24 mil. Tel 
3641-1172
Fusca 79, 1300, R$ 
3.000.  Tel 3643-4173 
ou 8119-4264
GOL CLI 1.6, 1995/1995, 
bom estado de conser-
ção, doc em dia. Tel.  
8807-9597
Gol 1000i plus, Ano 
1995, Branco, comple-
to, rodas liga leve.  Acei-
to troca por carro mais 
novo. Tel 9148-9926
Gol 90, álcool, branco. 
Tel 3643-1745
Gol 96, trava elétri-
ca, alerme e som. Tel 
3642-1165
Gol CL/MI 1.8, mod. 
97,  Branco, rodas de 
liga leve, limpador tra-
seiro,  R$ 11.300. Tel 
9171-8055
Gol G III 1.0 flex, 2005, 
4 portas, preto, abaixo 
da tabela. Tel 8818-8757 
Kombi 96, preço a com-
binar. Tel. 9782-8115
Kombi ano 2.010,  Tel. 
9746-4352
Logus CL 1.8, 95, vinho, 
R$ 6.200 + R$ 1.200 de 
documentação. Tel 3648-
8395 ou 9790-7954

sendo 1 suite, dem dep, 
gar, R$ 170 mil. Tel 
3642-3740
Campo Alegre, 2 dorm., 
e dem. dep., gar cober-
ta ou troco por terreno, 
aceito financ. Tel 3643-
1770  /  9123-4503
Campo Belo, 2 dorm, 
1 suite, edícula, R$ 
250 mil Tel 8839-7465 / 
8803-4573
Centro, kitnete, mobi-
liada, R$ 650. Tel  3522-
5227 ou 8881-5240
Centro, apartamento de 
cobertura,Edifício Monte 
Verde, largo do Quartel,  
2 suites + 1 dorm, aque-
cimento solar e moveis 
planejados, 2 vagas gar. 
Tel 7850-8810
Centro, 86m², aparta-
mento, entrega mar-
ço/13, entrada + dívida 
com a construtora. Tel 
8829-8547 ou 3341-2404
Centro, apartamento, 
2 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro gar. R$ 
160 mil. Tel 9746-6193
Cidade Nova, com sa-
lão comercial, esquina, 
R$ 220 mil. 3642-3027
Crispim, 240 m², 2 
quartos, dem dep, gar, 
lav, quarto e banh nos 
fundos.Tel 3642-2470
Crispim, 3 quartos, 
edícula e dem. dep, R$ 
190 mil. Tel 8839-7211 
Jardim Aurora, divisa 
com o Campo Belo, 
nova, 2 dorm. (1 suíte), 
dem. dep., gar, Acei-
ta financiamento. Tel 
3643-1770 / 9123-4503
Jardim Aurora, sobra-
do 3 dorm. (1 suite), sala 
2 amb, coz americana, 
ampla área exterma. Tel 
3642-1124 / 9772-5171
Jardim Imperial, apar-
tamento, 2 dorm. e de-
mais  dependências, 
garagem coberta. Tel 
9174-0951 /82 16-6194
Jardim Mariana, novi-
nha, R$ 150.000 mil.  
Tel 3642-3027 
Jardim Regina, 2 
dorm., e dem dep, toda 
muradaantiga, rua 12. 
Tel 3637-6210 
Jardim  Rezende,  sobra-
do, 93m², novo, 2 dorm,  e 
dem dep, 2 banh, gar, R$ 
135.000. Tel 3648-5776 / 
9127-5485
Lessa, 2 dorm (suite) e 
dem. dep. edícula de-
socupada, a/t 675m², 
R$ 270 mil. Tel 9167-
7277 ou 3643-1152
Mombaça, 3 cômodos, 
R$ 78 mil. Tel 9774-4108
Mombaça, apartamen-
to, 2 dorm e dem dep, 
R$150 mil. Tel 3643-
1783 / 9119-1656
Mombaça, seminova,2 
dorm e dem. dep, R$ 
130 mil. Tel 3643-1783 
/ 9119-1656
Moreira César, CDHU 
Ipê II, 1 dorm, dem 
dep, gar, R$ 38.000. 
Tel 9110-1180
Moreira César, CDHU 
Ipê II, 3 dorm, dem 
dep, gar, quitada. Tel 
9173-0682
Moreira César, próximo 
à praça São João, so-
brado, 2 dorm., sendo 1 
suite, e dem dep., com 
ponto comercial, R$ 140 
mil. Tel 9153-7933
Morumbi, 2 dorm, dem 
dep, a/t 250m², R$ 120 
mil. Tel 3643-3138
Ouro Verde, c/ 2 lotes, 
2 dorm, dem dep, pon-
to comercial. aceita-se 
troca. Tel 3527-9498
Parque das Palmei-
ras, 3 dorm, sendo 1 
suite, dem dep, jardim 
de inverno, coz ame-
ricana, gar  2 carros, 
quintal e cerca elétri-
ca, A/T 200 m² -  A/C 
100m². Tel 9107-4318
Pq. São Domingos, 
sobrado, 3 dorm e dem 
dep, 4 banh, ár/ser, quar-
tinho no fundo e gar, rua 
Cap Vitório Basso, R$ 
250.000. Tel 3522-4589

Próximo ao Pão de  
Açúcar, Ed. Juliana, 
apartamento (72 m²) 
2 quartos, sala, coz, 
ban, uma vaga, c/ mó-
veis plan Italinea, R$ 
135.000, condomínio 
R$ 75,00. Tel 9184-7669  
Real Ville, ou aluga-se, 
3 dorm.,2 suites, com 
hidromassagem,pla-
-car solar, banheiro 
social, lavabo, sala de 
estar, sala de TV, co-
zinha, despensa, área 
de lazer, 2 sacadas, 
var, qun, canil, gar co-
berta para 2 carros. Tel 
3642-3740
Santana, 2 quartos e 
demais dependências, 
R$ 80 mil. Tel 9114-0847
Taubaté, sobrado, 2 
suítes + 2 dorm. e dem 
dep., A/T 290m² e A/C 
208m². Aceita imovel 
como parte do pagn-
to. Tel 8146-4313 ou 
8116-7386
Ubatuba,  Apartamen-
to, 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, total-
mente independentes, 
inclusive água e luz.  
Cel. 9154-0918
Vila São João,  suite, 
quarto, banheiro social, 
coz, sala, R$150 mil.  
Tel 9114-0847

ALUGAM-SE 
Centro, aluga-se 4 
salas comerciais; 2 
pontos  comerciais 230 
metros quadrados. Tel. 
9746-6193  
Centro, kitinet mobi-
liada, R$650.Tel 8881-
5240
Rua João Gama, cen-
tro, apartamento com 
68m². Tel 8186-0868
Ubatuba, 1 dorm, a 
30m da Praia Maran-
duba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada,  
mobiliada, a 100 metros 
da praia, reservas com 
antecedência. Tel. 3642-
3740 ou 9736-7019

TROCA-SE
São José dos Campos, 
casa, centro por casa 
em Pinda, na região 
central  ou vendo R$ 170 
mil.Tel 8141-3359

PROCURA -SE
PARA ALUGAR

Casa  Ubatuba/Cara-
guatatuba. Tel 3648-
8395 ou 9790-7954

COMERCIAL
Bar/Restaurante, ven-
de-se, montado a 50 m 
do portão de entrada da 
Basílica Nova - Apareci-
da. Tel (12)8140-9890.
Kitnete, nova, gar. Tel 
9600-3200
kitnetes, 2 dorms, 1 
vaga na garagem. Tel 
9746-6193
Loja de roupas, arti-
gos de couros e aces-
sórios. Tel 3527-1203 
ou 9229-9787
Padaria e confeitaria, 
ótima localização, com 
moradia. Tel 9141-1700 

Ponto comercial, no 
centro, passo parcela-
do e aceito carro. Tel 
9196-7993 / 8838-8225
Ponto comercial, 
Bonsucesso,  R$ 60 
mil. Tel. 9771-2414
Pousada em Uba-
tuba, com 5 kitnets, 
mobiliada, área cen-
tral. R$ 420 mil, aceita 
carro do ano 2011. Tel 
3643-4242
Quartos para moças, 
individual, com banhei-
ro em São José dos 
Campos, R$ 200. Tel 
8141-3359
Sala comercial, Trav.
Rui Barbosa, 34, centro, 
44m². Tel 9707-1591
Salão de beleza, ven-
do, na praça Santa 
Luzia, funcionando há 
2 anos, lugar para 4 
profissionais. Tel 9104-
8071 ou 8207-5158
Salas comerciais,  Bos-
que.  Tel 9765-9995
Salas comerciais, ban 
e sacada, na Vila São 
Benedito. Tel 8112-
5697 ou 9220-1831

CHÁCARA  
VENDEM-SE

Goiabal, 2.200m², de 
esquina. R$ 52 mil. Tel 
3642-3027.
Goiabal, 1.100m², com 
alambrado, R$ 43 mil. 
Aceito troca.Tel 3648-
8395 / 9790-7954
Lagoinha, Santa Rita, 
6 alqueires, formado 
por branquearia, R$ 
120 mil. Tel 9724-4154 
ou 9719-9362
Lagoinha, sítio c/ ca-
sas, 7 alqueires, 7 km 
da cidade R$190.000 
Tel 3645-5896
Mandú, 6 alqueires, 
casas, R$ 300 mil. 
Aceita carro ou casa 
menor valor. Estrada 
Pinda/Piracuama. Tel 
8141-5899
Piracuama, 12.000 m², 
casa, campo de futebol 
e rio, R$ 300 mil. Tel 
3642-3027 
Roseira, Pedro Leme 
3.250m², toda murada, 
R$170 mil. Tel 3643-
4242
Shangri-lá, 2 .100m² . 
Tel 3643-1745

TERRENOS
Bom Sucesso, ótima 
localização. Tel 9734-
2869
Cunha, 12.000m² c/ 
mata, R$ 36 mil. Tratar 
na rua Aracajú, 100 - 
Terra dos Ipês.
Ipê II, com escritura. 
Tel 3637-1494  / 9173-
0682
Mombaça, 250m², 
toda murado, R$ 110 
mil. Tel 3642-9454 / 
9175-6913 
Morumbi, 9m X 5.000, 
em frente a KTL, R$ 
150 mil.  Tel 3643-3138
Santa Cecília, 312m², 
R$ 75 mil. Tel 8111-9118
Shangrí-lá, 700m². R$ 
25mil, aceita caminho-
nete ou pik-up como 
parte de pagamento. 
8119-4264 ou 3643-
4173
Ubatuba, 1440m², 
Praia Ubatumirim, óti-
mo para camping, R$ 
68 mil. Tel 
3643-4242
Yassuda,  250m² todo 
murado. Tel 9111-3609         

Monza SL/E, comple-
to, 91, vinho, c/ kit gás. 
Tel 9136-1500
Palio Fire 2007, bran-
co, R$ 18.000. Tel 
3648-3000 / 9191-6767
Pálio Weekend Tre-
eking 2010, cinza, 
completissima. Tel 9782-
1158 / 9191-3300
Parati, 1.8 CL, ano 95, 
R$ 8.300 mil + R$ 3 mil 
de doc. Tel 3648-8395 
ou 9795-7954
Passat 2.0, 85, álcool, 
branco ar cond, vidro 
elétrico. Tel 9112-1666
Perua Kombi 97, 
bege. Tel 9768-5533
Peugeot 307, 2007, 
flex 1.6, completo, pre-
to, R$ 26 mil. Tel 8818-
8757 ou 9181-1286
Peugeot 206, 1.4, 2008,  
4 portas, trava elétrica. 
Tel 3642-8165
Peugeot 307, Feline 
2003, abaixo da tabela. 
Tel 9781-0235
Renault Clio 2003/ 
2004, prata, 4 portas, 2 
airbag, por R$ 13.900.  
Tel 3642-8311
Renault Clio Hatch, 
4ª geração,  vid. trava 
elét., fim, cd-mp3, cale-
fação, abaixo da tabe-
la ou troco por veículo 
chevrolet (maior valor). 
Tel 9771-1544
Siena 2005, vidros elé-
tricos, dir hidr, alarme,  
tabela. Tel 9179-0817
Siena ELX 1.0, 16V, 
2001, trav vidr elétr., 
dir hidr, R$ 13.800. Tel 
9137-3792
Trator ford 74, 65 CV, 
diesel, com carreta 
basculante, R$ 15 mil. 
Tel 3642-2268
Uno Mille 1997, 4 por-
tas, verde, vidro e tra-
vas elétricas , som e 
alarme. R$ 9.700 mil. 
Tel 3645-7335 
Uno Mille 1.0, 2000, 
todo original, prata. Tel 
9173-0682 / 9709-1715
Uno Mille, ano 95/4 
portas, vinho, R$ 5 mil. 
Tel 9212-2263 

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

MOTOS
CBR 450 SR, 92, azul, 
abaixo da tabela 
8818-8757 / 9181-1286
Green Safari 150 (Ga-
rini), ano 2008. TEl 
8182-8506 / 3642-3679
Honda Biz 100, 2005, 
azul. Tel 9162-1170
Honda Biz, 2012, pre-
ta, alarme, completa. 
Tel 9173-0682
Kansas, 98/99, preta, 
abaixo da tabela, moto. 
Tel 9120-8138
Suzuki Intruder 2007, 
seminova, 6500 km. 
Tel 8115-5196
YBR ED 2007/08, com-
pleta, vermelha, R$ 
3.000 ou troca-se. Tel  
9226-9424

IMÓVEIS 
VENDEM-SE

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
  Ficam convocados os senhores associados para comparecerem para na eleição no dia 30 
de setembro de 2012, das 08:00 às 16:00 horas, na sede da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDO-
RES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PINDAMONHANGABA, rua Mal. Deodoro da Fonseca, 
nº 43, Centro, para eleger a nova diretoria que irá administrar no período de 2013 a 2016.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2012.

LUIZ CARLOS CARDOSO
PRESIDENTE DA ASPMP

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, em determina-

ção no que dispõe a Lei 101/2000, através deste Edital, convida as autoridades e a população 
para comparecerem à Câmara Municipal de Pindamonhangaba, sito a Rua Alcides Ramos 
Nogueira, nº. 860, para realização de Audiência Pública em cumprimento a Lei, para expor 
as Metas Fiscais do Município, do 2º Quadrimestre de 2012, no dia 25 de setembro de 2012, 
às 09 horas.

Pindamonhangaba, 14 de setembro de 2012.

____________________________________________

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

LEI Nº 5.429, DE 28 DE AGOSTO DE 2012.
Institui a Semana Municipal da Saúde Bucal e dá outras providências.
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. l°. Institui a “SEMANA DA SAÚDE BUCAL”, no âmbito do Município de Pindamonhanga-
ba, a ser realizada, anualmente, na semana do dia 25 de outubro, data em que comemora 
o Dia do Cirurgião- Dentista.

Parágrafo Único: O objetivo desta semana a que se refere o caput deste artigo é o de 
conscientizar e orientar à população sobre a importância do cuidado com a higiene bucal 
e de hábitos saudáveis, como meio eficaz de prevenir cárie, doenças periodontais e outros 
problemas associados ao sistema estomatognático, incentivando dessa forma, a criação de 
hábitos que contribuam para a saúde bucal. 
 Art.2º.  Para a execução do disposto nesta Lei, poderá ser elaborado um amplo progra-
ma educativo de orientação e prevenção da saúde bucal, tais como: encontros, palestras, 
campanhas educativas e outras atividades e procedimentos que visem informações sobre:
I- Técnicas corretas de escovação;
II- Uso adequado da escova e do fio dental;
III- Importância da alimentação balanceada e do intervalo entre as refeições;
IV- adequada higiene da gengiva e da língua;
V- periodicidade das consultas ao cirurgião-dentista, além de outras informações sobre pro-
cedimentos que garantam a saúde bucal;
VI- Odontologia para bebê;
VII-Odontopediatria;
VIII- Odontogeriatria;
IX- Prevenção do câncer bucal.
Art. 3°. A programação a ser desenvolvida durante essa semana será definida pela Secreta-
ria Municipal da Saúde, em conjunto com profissionais da rede pública municipal de ensino, 
e se possível, com parcerias com representantes da categoria odontológica (cirurgiões-
-dentistas, estudantes e estagiários da área).
Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 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 28 de agosto de 2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/ CBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

 PORTARIA GERAL Nº 3.911, DE 06 DE SETEMBRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 5.318, de 21.1.2011, 

RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR os senhores abaixo, para constituírem a Comissão de Avaliação, nos 
termos do art. 61 da Lei nº 5.318, de 21 de janeiro de 2011, que “dispõe sobre a organiza-
ção, estruturação, plano de empregos públicos, carreira e remuneração dos profissionais do 
magistério público do Município de Pindamonhangaba”, a saber:

REPRESENTANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO :

1º Titular:  - Deise Nancy Urias Morais
1º Suplente: - Telma Cristina Silvério de Abreu Cupido

2º Titular:  - Shirley de Moura Araújo
2º Suplente: - Cláudia Fadu Souto Saber e Silva

3º Titular:  - Renata Andréa Santos de Campos e Mello
3º Suplente: - Soraia Silva de Paula

4º Titular:  - Érika Fernanda Cândido Pinto
4º Suplente: - Ivone de Jesus Marques Cinachi

5º Titular:  - Joara Aparecida Ribeiro Schran Gil
5º Suplente: - Cláudia Aparecida da Silva Galvão de França

6º Titular:  - Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
6º Suplente: - Neusa Maria Leonel

7º Titular:  - Lucilene Aparecida dos Santos Silva
7º Suplente: - Rosana Lúcia Fernandes

8º Titular:  - Elaine de Abreu Prolungatti
8º Suplente: - Benedito Lobo

9º Titular:  - Tatiane Regina Joana Ferreira dos Santos
9º Suplente: - Luciana Amadei de Souza Fonseca

10º Titular:  - Ana Cristina Ferreira
10º Suplente: - Zeferina Maria dos Santos

11º Titular:  - Patrícia Bastos Alvarenga
11º Suplente: - Percília Jaqueline Plácido de Lima

12º Titular:  - Ana Paula Carreiro
12º Suplente: - Ana Maria Neves Bergamini

13º Titular:  - Arlete França de Brito
13º Suplente: - Cláudia Mara de Macedo

14º Titular:  - Edmere Camargo
14º Suplente: - Elisa Maria de Melo Duque

15º Titular:  - Pérside Guimarães Diana
15º Suplente: - Jane de Souza Bastos

16º Titular:  - Valéria Alves dos Santos
16º Suplente: - Eliana Monteiro

17º Titular:  - Maria Izabel de Moraes
17º Suplente: - Fernanda Helena Silva

18º Titular:  - Priscila Cundari de Melo
18º Suplente: - Marlene Aparecida Faria Santana

REPRESENTANTES DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO :

1º Titular:  - Cláudia Regina Ribeiro Rocha
1º Suplente: - Cláudia dos Santos Bolson

2º Titular:  - Valdira Morgado
2º Suplente: - Elisabete Gusmão Cardoso

3º Titular:  - Eliane Florêncio Rangel dos Santos
3º Suplente: - Jane da Silva Santos

4º Titular:  - Kamila Castro Monteiro
4º Suplente: - Elizabeth Alckimin Ramos Nogueira

5º Titular:  - Tânia Mara Bento Rodolfo
5º Suplente: - Andréa Fonseca Ribeiro

6º Titular:  - Maria José Cesário Freitas
6º Suplente: - Maria do Carmo Silva de Camargo

7º Titular:  - Melissa Vieira Parussulo
7º Suplente: - Érika Maria de Oliveira Ramos

8º Titular:  - Célia dos Santos Silva de Almeida
8º Suplente: - Maria Cristina Costa de Godói

REPRESENTANTES DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS ESPECIAIS:

1º Titular:  - Auxiliadora Rita de Toledo
1º Suplente: - Ana Maria Costa

2º Titular:  - Cecília Márcia Paiva de Oliveira
2º Suplente: - Maria José Ribeiro Soares

3º Titular:  - Renata Alessandra Pereira
3º Suplente: - Julieta Maria da Silva

REPRESENTANTES DA EQUIPE DE GESTÃO REGIONAL

 Titular:   - Rose Elaine de Oliveira Santos
 Suplente: - Irene Ribeiro de Aguiar Mello

REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME)

Titular:   - Alessandro Nunes Feriotto Pires
Suplente: - Jurema Freire

REPRESENTANTES DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL 
DO FUNDEB (CACS)

Titular:   - Regiane Aparecida Bezerra da Silva de Mata
Suplente: - Nair Rodrigues Moraes

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de 
julho de 2012, nos termos do despacho à folha nº 24, do Processo Interno nº 25.032/2012. 

Pindamonhangaba, 06 de setembro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Bárbara Zenita França Macedo
Secretária de Educação e Cultura 

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 06 de setembro de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL Nº 3.914, DE 10 DE SETEMBRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 4.364, de 20.12.05, Resolve 
DESIGNAR o Sr. LUIZ RICARDO DOS SANTOS, Pedreiro, para substituir o Sr. Be-
nedito Gonçalo dos Santos, Supervisor de Equipe, durante o período em que o mes-
mo encontrar-se em gozo de férias, de 10 de setembro a 29 de setembro de 2012.
Esta portaria entra vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2012.

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

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 10 de setembro 
de 2012.

Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL Nº 3.915, DE 12 DE SETEMBRO 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 21.12.01 e Lei nº 
4.364, de 20.12.05, Resolve DESIGNAR o Sr. ADILSON JOSÉ CUNHA JUNIOR, 
Programador de Computador, para substituir o Sr. Wilson Vittorazo Vasques, Diretor 
do Departamento de Informática, durante o período em que o mesmo encontrar-se 
em gozo de férias, de 10 de setembro de 2012 a 09 de outubro de 2012.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir 
de 10 de setembro de 2012.
Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal 

Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 12 de setembro 
de 2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PORTARIA INTERNA Nº. 9.083, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012. 
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, RESOLVE PRORROGAR por 30 (trinta) dias, contados a 
partir de 06 de fevereiro de 2012, nos termos do Memorando nº. 116/12 – DRH/
Procedimentos Disciplinares, o prazo para conclusão do Processo de Sindicância 
nº 001/2012, comissão constituída pela Portaria Interna nº. 9.073, de 04 de janeiro 
de 2012.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 02 de fevereiro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 02 de fevereiro de 
2012

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PORTARIA INTERNA Nº. 9.178, DE 06 DE SETEMBRO DE 2012. 
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, Retifica a Portaria Interna nº 9.169, de 14 de agosto de 2012, 
que constitui comissão de abertura de Sindicância para que onde se lê “Processo 
Interno nº 18.362/2011”, leia-se “Processo Interno nº 18.362/2010”.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 06 de setembro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 06 de setembro 
de 2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PORTARIA INTERNA Nº. 9.179, DE 10 DE SETEMBRO DE 2012. 
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, RESOLVE PRORROGAR por 30 (trinta) dias, contados a 
partir de 13 de setembro de 2012, nos termos do Memorando nº. 1080/12 – DRH/
Serviço de Procedimentos Disciplinares, o prazo para conclusão do Processo de 
Sindicância nº 015/2012, comissão constituída pela Portaria Interna nº. 9.170, de 14 
de agosto de 2012.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 10 de setembro 
de 2012

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL N.º 3.913, DE 10 DE SETEMBRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com a Portaria Geral nº 3.901, de 20 de agosto 
de 2012, resolve CESSAR, a nomeação da Sra. Luisa Mucci Brandão para exercer 
a função de Diretora do Departamento de Assistência à Saúde de Moreira César, a 
partir de 15 de agosto de 2012.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 
de agosto de 2012.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 10 de setembro de 
2012. 

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

LEI Nº 5.441, DE 10 DE SETEMBRO DE 2012.
Dispõe sobre a celebração de Convênio entre a Câmara de Vereadores de Pindamonhan-
gaba e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a cessão de servidores e es-
tagiários para prestarem serviços junto ao “Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e 
Cidadania- CEJUSC”.
(Projeto de Lei nº 128/2012, de autoria do Vereador Ricardo Piorino).
JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vere-
adores de Pindamonhangaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art.1º. Fica o Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba autorizado a 
celebrar Convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a cessão de ser-
vidores públicos municipais e estagiários para prestarem serviços junto ao “Centro Judiciário 
de Soluções de Conflitos e Cidadania- CEJUSC”.
Art.2º. A cessão de servidores e estagiários pra prestarem serviços junto ao “Centro Ju-
diciário de Soluções de Conflitos e Cidadania- CEJUSC”, sem ônus para este, abrangerá 
somente as Unidades instaladas na Comarca deste Município.
§1º Os servidores da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, concursados ou esta-
tutários, serão designados por Portaria para a prestação do serviço.
§2º Os estagiários serão cedidos mediante requisição do Centro Judiciário e celebração de 
Termo de Compromisso.
§3º A cessão dos servidores, tratada neste artigo, não gera vínculo empregatício com o 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Art.3º. Compete ao Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania a fiscalização 
dos serviços desenvolvidos pelo servidor, que deverá informar prontamente qualquer ocor-
rência à Câmara de Vereadores.
Art.4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 10 de setembro de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo Art. 
1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
GUILHERME  AUGUSTO  CORTEZ  DA  ROCHA,  de  nacionalidade  brasileira, profissão ope-
rador de produção, estado civil solteiro, de 25  anos  de idade, nascido em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no  dia  3  de abril de 1987, residente e domiciliado Rua Alvaro Pinto  
Madureira  nº 185, Jardim Rezende, nesta cidade, filho de MARCO ANTONIO DA  ROCHA  e 
ELIANA APARECIDA CLARO CORTEZ DA ROCHA.             
MARIA FERNANDA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira,  profissão  do lar, estado civil 
solteira, de  26   anos   de   idade,   nascida   em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no  
dia  20  de  maio  de  1986, residente e domiciliada Rua Castro Alves nº  183,  Vila  Prado,  nesta 
cidade, filha de MARCIANO SEBASTIÃO DE ALMEIDA e  MARIA  APARECIDA  DE ALMEIDA. 
Apresentaram os documentos 1,  3  e  4,  do  Art.  1.525,  do Código Civil. Se alguém  souber  de  
algum  impedimento,  oponha-o  na forma da Lei.         
Pindamonhangaba,  13 de setembro de 2012.  

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo Art. 
1.525, do Código Civil Brasileiro:                
PAULO HELENO CHAVES, de nacionalidade brasileira,  profissão  serviços gerais, estado civil  
solteiro,  de  41  anos  de  idade,  nascido  em Antônio Carlos, Estado de Minas Gerais, no dia 4 
de novembro de  1970, residente e domiciliado na Rodovia Dr. Caio Gomes  Figueiredo,  Km  5, 
nº 5, Fazenda Palmeira, Mandú, nesta cidade, filho de GERALDO  BATISTA CHAVES e MARIA 
APARECIDA DE OLIVEIRA.                                 
MARIA GABRIELA DOS  SANTOS   SILVA,   de   nacionalidade   brasileira, profissão ajudante 
geral, estado  civil  divorciada,  de  30  anos  de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, no dia  31  de julho de 1982, residente e  domiciliada  na  Rodovia  Dr.  Caio  Gomes 
Figueiredo, Km 5, nº 5, Fazenda Palmeira, Mandú, nesta  cidade,  filha de JOSÉ CARLOS APA-
RECIDO DA SILVA e MARIA  SANDRA  DOS  SANTOS  SILVA. 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,  14 de setembro de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo Art. 
1.525, do Código Civil Brasileiro:              
TULIO CESAR DO  COUTO   CHIPOLETTI,   de   nacionalidade   brasileira, profissão enge-
nheiro mecânico, estado  civil  viúvo,  de  55  anos  de idade, nascido em Itapetininga, Estado de 
São  Paulo,  no  dia  27  de abril de 1957, residente e domiciliado na  Rua  das  Quaresmeiras,  
nº 460,  Village  Paineiras,  nesta  cidade,  filho  de  JOÃO  CHIPOLETTI SOBRINHO e LENY 
DO COUTO CHIPOLETTI.                           
MARLENE DAS GRAÇAS MARTINS,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão professora de 
educação física, estado civil solteira, de  38  anos  de idade, nascida em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no  dia  9  de junho de 1974, residente e domiciliada na  Rua  das  Quares-
meiras,  nº 460, Village Paineiras, nesta cidade, filha  de  BENEDICTO  MARTINS  e EUCLIDIA 
DE OLIVEIRA MARTINS. 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,  15 de setembro de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo Art. 
1.525, do Código Civil Brasileiro:                
ALEXANDRE PINHO  DA  SILVA,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão operador logistico, 
estado civil divorciado,  de  35  anos  de  idade, nascido em Lorena, Estado de São Paulo, no dia 
26 de  março  de  1977, residente e domiciliado na Avenida Professora Luiza  Chagas,  nº  225, 
Cecap, Lorena SP, filho de JOSÉ  PINHO  DA  SILVA  e  MARIA  AURINEIDE PINHO DA SILVA.                                                         
CAROLINA APARECIDA SALGADO,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão auxiliar de expe-
dição, estado civil solteira, de  33  anos  de  idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, no dia  25  de  julho de 1979, residente e domiciliada na Rua Dr. Rodrigo Romeiro,  nº  
572, Crispim, nesta cidade, filha de BERTINO  SALGADO  e  BENEDITA  NATALIA SALGADO. 
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,  15 de setembro de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo Art. 
1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
MARCO ANTONIO DE ABREU JUNIOR, de nacionalidade brasileira,  profissão contador, esta-
do civil divorciado, de 31 anos  de  idade,  nascido  em Taubaté, Estado  de  São  Paulo,  no  dia  
15  de  setembro  de  1981, residente e domiciliado na Rua  Araras  nº  191,  Maria  Aurea,  nesta 
cidade, filho de MARCO ANTONIO DE ABREU e APARECIDA MARINA  CABRAL  DE ABREU.                                                             
MARILIA GABRIELA FERNANDES DE CARVALHO, de  nacionalidade  brasileira, profissão ci-
rurgiã dentista, estado civil  solteira,  de  30  anos  de idade, nascida em Taubaté, Estado de São 
Paulo, no dia 30 de  novembro de 1981, residente e domiciliada na Rua Araras nº  191,  Maria  
Aurea, nesta  cidade,  filha  de  JORGE  LUIZ  DE  CARVALHO  e  ROSELI  NUNEZ FERNAN-
DES DE CARVALHO. 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,  15 de setembro de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo Art. 
1.525, do Código Civil Brasileiro:             
JOÃO  FABRICIO  DOS  SANTOS  MONTEIRO,  de  nacionalidade  brasileira, profissão es-
tudante, estado civil  solteiro,  de  28  anos  de  idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, no dia 8 de abril  de 1984, residente e domiciliado na Rua Machado de Assis,  nº  
171,  Vila Prado, nesta cidade, filho de JOÃO BOSCO MONTEIRO e MARIA  DE  LOURDES 
DOS SANTOS MONTEIRO.                                                
VANESSA FERREIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade  brasileira,  profissão auxiliar de rh, es-
tado civil solteira, de 26 anos  de  idade,  nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
no dia 6 de  março  de  1986, residente e domiciliada na Rua Bicudo  Leme,  nº  643,  Centro,  
nesta cidade, filha de MARCIO AUGUSTO ALVES DE  OLIVEIRA  e  MARIA  RITA  DE CASSIA 
FERREIRA DE OLIVEIRA. 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,  15 de setembro de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo Art. 
1.525, do Código Civil Brasileiro:            
ROBSON CARLOS  MOREIRA   CALDERARO,   de   nacionalidade   brasileira, profissão 
soldador, estado  civil  solteiro,  de  25  anos  de  idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, no dia 28 de  outubro de 1986, residente e domiciliado na  Rua  Pitangueira  nº  
18,  Jardim Eloyna, nesta cidade, filho de JOSÉ CARLOS CALDERARO  e  MARIA  LEONOR 
MOREIRA CALDERARO.                                                   
ANALICE  DA  COSTA  CORRÊA,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão escriturária I, estado 
civil solteira, de 27 anos  de  idade,  nascida em Lagoinha, Estado de  São  Paulo,  no  dia  30  
de  março  de  1985, residente e domiciliada na Rua Grumixama nº 46, Jardim  Eloyna,  nesta 
cidade, filha de  PEDRO  ALVES  CORRÊA  e  MARIA  APARECIDA  DA  COSTA CORRÊA. 
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,  15 de setembro de 2012.                
                                                            
Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo Art. 
1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
CLAUDIO  MONTEIRO,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão  pintor, estado civil divorciado,   
de   42   anos   de   idade,   nascido   em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 4 de  
dezembro  de  1969, residente e domiciliado Avenida Paraná nº 230, Maricá,  nesta  cidade, filho 
de DIRCEU MONTEIRO e MARIA DO CARMO GONÇALVES.                 
ELISANDRA  RUSSI,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão  do  lar, estado civil solteira, de 30 
anos de idade, nascida em  São  José  dos Campos, Estado de São Paulo, no dia 30 de março 
de 1982,  residente  e domiciliada Rua Jaboticabeira nº 200,  Jardim  Eloyna,  nesta  cidade, filha 
de JANDIRA ROSEMBERG RUSSI. 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,  17 de setembro de 2012.                
                                                         
Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo Art. 
1.525, do Código Civil Brasileiro:             
DENNIS KERUARK GONÇALVES DE   OLIVEIRA   MOREIRA,   de   nacionalidade brasileira, 
profissão eletricista, estado civil solteiro, de  21  anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo,  no  dia  5 de fevereiro de 1991, residente e domiciliado Rua 8 de  maio  nº  
152, Cidade Jardim, nesta cidade,  filho  de  ARIDELSON  MOREIRA  e  ELIANA GONÇALVES 
DE OLIVEIRA.                                                
AMANDA KAROLINE DOS SANTOS   SILVA,   de   nacionalidade   brasileira, profissão estu-
dante, estado civil  solteira,  de  16  anos  de  idade, nascida em São Paulo, Estado de São Paulo, 
no dia 7 de junho de  1996, residente e domiciliada Rua 8 de maio nº  152,  Cidade  Jardim,  
nesta cidade, filha de WILIAM CORDEIRO DA SILVA e LUCIANA ALVES  DOS  SANTOS SILVA. 
Apresentaram os documentos 1, 2, 3  e  4,  do  Art.  1.525,  do Código Civil. Se alguém  souber  
de  algum  impedimento,  oponha-o  na forma da Lei. 
Pindamonhangaba,  17 de setembro de 2012                                     

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Secretaria de Saúde e Assistência Social

Audiência Pública

A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba estará no próximo dia 
27 de setembro de 2012, às 15 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, 
para a Audiência Pública referente ao 2º Quadrimestre de 2012. Todos estão convidados.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 233/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Srª. CLAUDETE ALVES DA 
SILVA, responsável pelo imóvel situado a Rua Benedito Rodrigues de Abreu, Resi-
dencial Vista Alegre, inscrito no município sob a sigla SE24.02.08.091.000, Quadra 
21, Lote 494, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a 
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Maria Perpétua Soares
Diretora do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 234/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. RUBENS FREIRE GON-
ÇALVES, responsável pelo imóvel situado a Rua Hum, Residencial Jardim Yassuda, 
inscrito no município sob a sigla NE12.13.14.012.000, Quadra A, Lote 01, para que 
efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publi-
cação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 
1º item I.

Maria Perpétua Soares
Diretora do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 235/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. GESO VANDERLEI DA 
SILVA, responsável pelo imóvel situado a Rua Candido Mariano da Silva Rondon, 
Residencial Cidade Jardim, inscrito no município sob a sigla NE12.11.01.011.000, 
Quadra 03, Lote 43, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias 
a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Maria Perpétua Soares
Diretora do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 236/12

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. JOSÉ VIEIRA D MELO, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Suécia, Residencial Pasin, inscrito no muni-
cípio sob a sigla NE35.15.12.070.000, Quadra 15, Lote 06, para que efetue a lim-
peza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Maria Perpétua Soares
Diretora do Departamento de Arrecadação.
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A Liga de Malha de Pin-
damonhangaba comemora os 
bons resultados dos times Juve-
nil e Adulto no final de semana 
no Campeonato Paulista. 

Juvenil
No sábado (15), o time 

juvenil de Pinda/Ferroviária 
conquistou a vaga na final do 
Campeonato Paulista Juve-
nil, após derrotar o fortíssimo 
time de São Sebastião. O jogo 
aconteceu na raia de malha 
da Comunidade Mariana, em 
Taubaté. Pinda derrotou o ad-
versário pelo placar de 104 x 
80. Com essa vitória, o time 
de Pinda vai à final com São 
José dos Campos, em data 
ainda a ser confirmada pela 
Federação Paulista de Malha.

Adulto
No domingo (16), foi a 

vez do time da Água Preta/
VWM Transportes viajar até 
a cidade de Avaré e eliminar 
o time do Arandu/Avaré da 
competição em sua casa. O 
time de Pinda conseguiu a 
classificação para a semifi-
nal do Campeonato Paulista 
Adulto. O jogo terminou em-
patado em 144 x 144.

O adversário de Pinda-
monhangaba e a data dos 
jogos só serão conhecidos 
em sorteio na FPM, no dia 
24 de setembro.

O Rugby de Pindamo-
nhangaba, pela categoria 
Onion (15 jogadores), fez um 
amistoso contra a equipe Al-
to do Tietê, Mogi das Cruzes, 
no sábado (15), no “João do 
Pulo” e perdeu por 22 a 0. O 
jogo contou com a participa-
ção do árbitro Luis Maurão, 
considerado o melhor árbitro 
do Brasil, e que vai apitar a fi-
nal do Super10 (Campeonato 
Brasileiro), em outubro.

A categoria Onion é nova 
em Pindamonhangaba, e só 
fez dois jogos amistosos pa-
ra dar ritmo aos atletas, sen-
do o primeiro contra o Resen-
de (RJ), com uma derrota de 
26 a 5. O time do Rio de Ja-
neiro e o Alto do Tietê estão 
nos respectivos campeonatos 
estaduais da segunda divi-
são. O objetivo do time pin-
dense de Rugby na categoria 
Onion é ganhar experiência 
para disputar os campeona-
tos no próximo ano. “Temos 
que ganhar técnica e ritmo de 
jogo, pois nossa meta é par-
ticiparmos do Campeonato 

Paulista em 2013,”, contou o 
treinador Jonathas Pereira de 
Souza.

Pela categoria Seven (7 
jogadores), Pinda já tem uma 
equipe formada há dois anos 
e participa das principais 
competições regionais. No 
sábado (22), Pinda viaja pa-
ra Uberlândia (MG) para dis-
putar o torneio de Sevens por 
dois dias. “É um torneio di-
fícil e terá a participação de 
grandes equipes, como o Ser-
tãozinho, São Carlos, Alfe-
nas, Uberlândia e Brasília”, 
explicou Souza.

A equipe de Rugby de Pin-
da convoca crianças e adoles-
centes para ingressarem nas 
aulas que acontecem no CE 
“Zito”, em Moreira César. As 
aulas acontecem das 19h30 às 
21 horas, nas segundas-feiras; 
e das 19 às 21 horas nas quin-
tas-feiras. Nos sábados tam-
bém há treinamentos das 19 
às 21 horas. No Centro Espor-
tivo “João do Pulo”, as aulas 
são apenas nas terças-feiras, 
das 19 às 21 horas.

Jogando em casa, a Sele-
ção Sub 17 de Pinda iniciou 
a disputa da segunda fase da 
28ª Copa Paulista de Fute-
bol com um empate que te-
ve sabor de derrota, visto que 
a  equipe local dominou to-
talmente a partida, principal-
mente no 2º tempo, quando 
a equipe visitante jogou toda 
recuada com a finalidade de 
garantir o empate. 

A garotada de Pinda criou 
cinco chances claras de gol, 
mas não conseguiu converter 
graças à boa atuação do go-
leiro adversário e erros na fi-
nalização.

O próximo jogo será con-
tra CDC Cleuza Bueno, em 
Campo Limpo Paulista, com 
data a ser definida pela Asso-
ciação Paulista, possivelmen-
te na quarta-feira (19). 

Duas equipes do Distrito 
de Moreira César decidem 
o Campeonato Amador de 
Futebol Masculino, neste do-
mingo (23), em estádio neu-
tro. Os locais e horários se-
rão definidos na quarta-feira 
(19), durante reunião da LPF 
– Liga Pindamonhangabense 
de Futebol.

O time da Vila São José 
carimbou a vaga para a final 
após vencer o clássico contra 
o Ipê II por 3 a 0 no jogo da 
volta, em casa, no estádio Vi-
cente de Oliveira, no domin-
go (16). Já o Sapopemba fez 
a lição de casa e arrancou um 
empate contra o Jardim Cris-
tina por 2 a 2, beneficiado 
pela vantagem conquistada 
no primeiro jogo, em que o 
time de Moreira César ven-
ceu por 1 a 0 em casa, no es-
tádio José Antonio Galvão.

“Quarentão”
O Comercial Mombaça 

e o Estrela fazem a final do 
Campeonato Sênior 40 (Qua-
rentão), também no domingo 
(23). O Comercial Mombaça 
garantiu a vaga após empatar 
em 0 a 0 com a Vila São José. 
A vitória no primeiro jogo 
por 1 a 0 premiou a equi-
pe com a vaga na final. Já o 
Estrela, que havia perdido 
por 1 a 0 no primeiro jogo 
contra o Bandeirantes, con-
quistou a vaga com uma vitó-
ria por 2 a 0.

O torneio dos futuros atle-
tas de Pindamonhangaba de 
futebol chega a mais uma 
decisão. A Ferroviária chega 
à final pela segunda vez con-
secutiva e encara o Colorado 
no domingo (23), em campo 
neutro. Os locais e horários 
serão definidos na quarta-
-feira (19), durante reunião 
da LPF - Liga Pindamonhan-
gabense de Futebol.

Com a vantagem de seis 
gols obtidos no primeiro jogo 
das semifinais contra o ADC 
Novelis na vitória por 7 a 
1, os meninos da Ferroviá-
ria não precisavam de muito 
esforço para chegar à final. 
Mesmo assim, os atletas do 
sub 11 balançaram a rede 4 
vezes.

O Colorado arriscou a 
vaga ao empatar em 1 a 1 
com o Etna, em casa. A clas-
sificação para a final só foi 

possível porque no primeiro 
jogo o Colorado havia venci-
do o adversário por 1 a 0.

SUB 15
Os quatros semifinalistas 

foram definidos neste domin-
go (16), com a classificação 
da Ferroviária, Etna, Ramos e 
Independente. O maior placar 
da rodada foi da Ferroviária, 
que venceu o Jardim Cristina 
por 4 a 0. No clássico de Mo-
reira César, o Etna goleou o 
Terra dos Ipês por 3 a 0.

Com a derrota por 1 a 0 
contra o Cidade Nova, o Ra-
mos garantiu a vaga por ter 
vencido o primeiro jogo por 4 
a 2. Já o Independente é semi-
finalista após empatar em 1 a 
1 com o Corinthians, tendo 
conquistado a vantagem no 
primeiro jogo, em que o time 
venceu o alvinegro de Pinda 
por 2 a 1.

Malha classifica “juvenis 
e adultos” para finais do 
Campeonato Estadual 

Ferroviária e 
Colorado fazem 
final do Sub 11 

Vila São José e Sapopemba 
duelam pela final do “Amador” 

Na foto acima, o time de juvenil de Pinda/Ferroviária. Abaixo, a equipe da Água 
Preta.  Ambas jogaram nos dias 15 e 16, respectivamente e vão disputar a  final 
do Campeonato Paulista de Malha, em suas categorias

Lance do jogo entre as equipes do Comercial Mombaça e Vila São José 

Celso Correa/AgoraVale

Divulgação

Divulgação

Rugby de Pinda 
faz amistoso contra 
Mogi das Cruzes

Sub 17 inicia 
segunda fase da 
Copa Paulista



Pinda joga fora de casa contra o time de São José,  na reta fi nal do Paulista de Vôlei, Divisão Especial

Talita Leite www.talitaleitte.blogspot.com
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Celso Correa/AgoraVale

Divulgação

Pindamonhangaba está 
fora da Liga de Futsal 
Feminino de 2012. A eli-
minação precoce, cer-
tamente não estava nos 
planos, mas assim é o 
esporte.
Seria muito bom, mas in-
felizmente, não se pode 
vencer sempre. O espor-
te consiste nisso, trata-se 
de uma eterna oscilação, 
entre vitórias e derrotas.
O futsal feminino de Pin-
damonhangaba já pro-
vou e comprovou o seu 
valor. Perder um, dois, 
três ou quinze jogos, não 
mudará nada.
É fato que toda história 
fi ca mais bonita quando 
tem um fi nal feliz, entre-
tanto, é preciso ressaltar 
que esse, está longe de 
ser o fi nal.
Pindamonhangaba caiu 
sim na Liga de Futsal 
Feminino, mas ainda 
há muita coisa boa nos 
aguardando.
Mesmo na condição de 
mandante, a Princesa do 

Caiu de pé: futsal feminino de Pinda está de parabéns

Norte não conseguiu atingir 
o que almejava, porém, um 
único tropeço não pode - e 
nem vai - apagar tantos re-
sultados positivos.
 Por tudo aquilo que já fez 
nessa modalidade, Pinda-
monhangaba cai de pé, e 
principalmente, cai de ca-
beça erguida.
A tristeza é inevitável, afi -
nal de contas, não era o que 

esperávamos. Mas tanto 
quanto inevitável, esse sen-
timento é passageiro.
Já temos outros objetivos 
em mente.
Estamos vivos nas disputas 
dos estaduais: Principal e 
Sub-20, e, além disso, na 
segunda-feira (17), estrea-
mos na Taça Brasil Sub-20.
Pindamonhangaba é a úni-
ca representante do Vale do 

Paraíba na Divisão Espe-
cial da Oitava Taça Brasil 
Correios Sub-20 de Futsal 
Feminino. A competição 
está sendo sediada em 
Guarulhos e mesmo da-
qui, estamos na torcida.
Assim é a vida. Um dia 
perfeito, outro nem tan-
to, e aproveitando o con-
texto esportivo da coisa; 
bola para frente!
Comissão Técnica e elen-
co merecem o reconheci-
mento dos torcedores. 
 Artemiza, Marina Nun-
cio, M.Camila, Dri, Ma-
rina Loures, Francieli, 
Nayara, Priscila, Taís, Jés-
sica, Rafa e Drika, vocês 
estão todas de parabéns, 
afi nal de contas, Pinda-
monhangaba não poderia 
ter sido mais bem repre-
sentada.
 Os resultados teimaram 
em não aparecer, mas de-
dicação e empenho não 
faltaram e todos sabem 
disso. Vocês são guerrei-
ras e ponto fi nal. O resto, 
não passa de detalhe.

GUERREIRAS: Pindamonhangaba luta, mas está fora 
da Liga de Futsal

A equipe de futsal mas-
culino de Pindamonhanga-
ba enfrenta o Suzano nesta 
terça-feira (18), no ginásio 
da Ferroviária, às 18h45, com 
entrada gratuita. O jogo é vá-
lido pelas quartas de fi nal da 
Liga Paulista de Futsal. Na 
primeira partida, Pinda ven-

ceu por 3 a 2 na casa dos ad-
versários.

A vitória fora de casa trou-
xe confi ança para a equipe. 
O assistente técnico do time 
pindense, Adilson Caju, 
enfatizou que o placar po-
sitivo da equipe de Pin-
da foi excelente para dar 

mais confiança no próximo 
jogo. “Foi um jogo difícil, 
a equipe do Suzano é mui-
to forte, mas conseguimos 
vencer com a boa atuação 
da nossa equipe. Precisa-
mos agora da torcida para 
garantir a classificação”, 
comentou.

Os gols no primeiro 
jogo saíram dos pés do jo-
gador Tiago, que balançou 
a rede duas vezes, e do 
atleta Didi.

Se Pinda passar para as 
semifi nais, os adversários po-
dem ser Orlândia, Campinas, 
Guarulhos ou Corinthians.

Pindamonhangaba foi 
sede da Liga de Futsal Femi-
nino, de terça-feira (11), até 
sábado (15), com os jogos da 
Chave “B” da competição. O 
torneio reuniu as melhores 
equipes de futsal do país, com 
jogos eletrizantes e disputas 
até o último minuto. Com um 
empate, uma vitória e duas 
derrotas, as meninas de Pinda 
não conseguiram a classifi ca-
ção para a próxima fase.

A classifi cação poderia 
ser conquistada no último 
jogo contra o Nacional/Uni-
for, do Ceará, porém Pinda 
acabou sendo derrotada por 4 

a 1. Antes do jogo contra as 
cearenses, Pinda havia venci-
do de forma heróica as meni-
nas do Paraná por 5 a 4.

Com o término da Chave 
“B” em Pindamonhangaba, o 
Nacional/Unifor e São José 
dos Campos passaram para a 
fase seguinte.

Pinda agora foca no sub 
20 e retorna à competição 
Estadual, na qual está na 
quinta colocação com 29 
pontos. O próximo jogo 
será no dia 26 de setem-
bro, em casa, no ginásio 
do Alto Tabaú, às 16 horas, 
contra o Sertãozinho.

O voleibol masculino de 
Pindamonhangaba, Funvic/
Mídia Fone, entra na reta 
fi nal do Campeonato Pau-
lista Divisão Especial, nesta 
quarta-feira (19), contra o 
time de São José dos Cam-
pos, na casa dos adversá-
rios. O time pindense está 
na sexta colocação com 10 
pontos, seis a menos que 
o quarto colocado Vôlei 
Futuro. Pinda jogou con-
tra São Caetano, no “Juca 
Moreira”, no sábado (15), e 
perdeu por 3 sets a 2 no tie-
-break.

Com dois jogos em casa 
consecutivos, Pinda não so-
mou nenhum ponto. Após 
a disputa em São José dos 

Campos nesta semana, a 
equipe de Pinda precisa da 
vitória contra o Climed/Ati-
baia. O jogo será no ginásio 
do Juca Moreira, em Pin-
damonhangaba, no sábado 
(22), às 19h30.

Esta é primeira vez que 
o Funvic/Mídia Fone dis-
puta a elite do Campeona-
to Paulista, e as atuações 
no torneio estadual estão 
dando ritmo de jogo para 
a estreia na Superliga em 
outubro. Na maior compe-
tição nacional do esporte, 
Pindamonhangaba tem pela 
frente as maiores equipes 
do Brasil, como o Rio de 
Janeiro, Florianópolis, Sesi 
(SP), Cruzeiro e Minas.

Na reta fi nal do “Paulista de Vôlei”, 
Pinda precisa vencer fora de casa

Futsal masculino tem jogo decisivo nesta terça-feira

Liga de Futsal Feminino 
garante bom público

Celso Correa/AgoraVale

Apesar do esforço das meninas de Pinda, a equipe 
não conseguiu classifi cação para a próxima fase
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