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Pinda lidera criação de empregos
com carteira assinada na região
Saulo Fernandes / Vale News

Mais uma vez o Caged - Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados, aponta Pindamonhangaba como líder na
criação de postos de trabalho
com carteira assinada em toda
a região.
Para o prefeito João Ribeiro,

o fato, que vem se repetindo ao
longo dos últimos anos, se deve
a diversidade do parque industrial da cidade e também o trabalho de modernização e agilização na atração de investimentos
para o município.
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O hipermercado Extra vai gerar 300 empregos diretos

Dia do Trânsito:

Alunos participam de ação educativa sobre trânsito nas ruas e na escola. Dia
do Trânsito foi comemorado na terça-feira (25)
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Semana da Saúde
Bucal começa na
segunda-feira
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Jogo da Torcida
da feira
Funvic/Mídia Fone
recebe
pega Vôlei Futuro
estrutura
em casa
metálica

Esportes 15

As obras da nova cobertura
da feira da praça Liberdade, seguem dentro do previsto.
Além da cobertura, as obras
passarão pelo piso, rampas de
acesso e outras melhorias.
Com as estruturas sendo montadas, a nova cobertura começa a ganhar forma
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previsão
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Chuvas
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TEMP. MÍNIMA 9ºC
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Conﬁra os trabalhos da
Câmara Municipal no
Informativo Legislativo
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Editorial

Reciclagem do óleo

Mudanças
É natural que o homem se acostume com o que é
bom, visto que se acostuma até com o que é ruim.
Na cidade não é diferente. O que era um grande anseio, depois de conquistado passa a ser natural, passa
despercebido pela maioria das pessoas, antes ansiosas
pela chegada da benfeitoria ou serviço.
A atual administração de Pindamonhangaba é responsável por uma série de mudanças que deram nova vida à
cidade, e que hoje grande parte da população, acostumada com tais mudanças, deixa de percebê-las.
Por isso é importante registrar tais ações, relembrando
ao caro leitor, algumas grandes conquistas que tornaram
a vida na cidade muito melhor.
Começando pelo setor de serviços: Saúde e Educação vivenciaram grandes transformações.
O Centro de Especialidades Médicas, no centro da
cidade, um dos equipamentos mais utilizados pela população, teve sua capacidade de atendimento mais que
duplicada com a construção de um novo prédio anexo ao
antigo. Em Moreira César foi construído o Cisas. Hoje ambos, totalmente integrados a paisagem e ao dia-a-dia da
população, já não chamam mais a atenção.
Quem tinha problemas odontológicos mais complicados e não dispunha de um plano de saúde ou de dinheiro
para pagar o tratamento na rede particular, sofria um bocado antes, de em geral, conseguir fora de Pinda o tratamento necessário.
Agora, não só o Centro de Especialidades Odontológicas realiza procedimentos especializados em milhares de
pessoas, como as Unidades de Saúde da Família contam
com atendimento odontológico. O número de consultas,
exames e medicamentos distribuídos dobrou, triplicou, em
alguns casos quadruplicou.
Na Educação, o cuidado com o transporte de alunos,
principalmente na zona rural, é apenas um exemplo dos
muitos avanços, que chegam inclusive à utilização, por
todos os alunos da rede, de computadores portáteis na
sala de aula. Merenda de qualidade e aperfeiçoamento
contínuo de professores, gestores e todos os envolvidos
com os alunos, além da aquisição de material didático de
alta qualidade e da manutenção continua dos prédios, tem
resultado em prêmios de reconhecimento nas esferas estadual e até nacional. Os índices da Educação de Pindamonhangaba estão entre os melhores da região, e alguns
já bateram metas estipuladas para anos vindouros.
As mudanças estruturais como as provocadas pelas
alterações no trânsito, e de locais, como no caso do Carnaval, Sete de Setembro e outros grandes acontecimentos, deram nova roupagem aos eventos da cidade, que
além de mais bonitos, ﬁcaram muito melhores, mais seguros e, quando é o caso, mais rentáveis.
Mudanças que vieram para ﬁcar, para fazer parte da
vida da cidade, e que aos poucos vão mudando a vida
das pessoas, que se acostumam fácil com o que bom.
Acostumam tanto que até se esquecem que um dia as
coisas foram bem diferentes.

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

PRIMAVERA
A Primavera iniciou-se às
11h49 do dia 22 de setembro de
2012. Com a chegada da nova
estação, há uma mudança no regime de chuvas e temperaturas na
maior parte do Brasil. Nas Regiões
Centro-Oeste e Sudeste, as chuvas passam a ser mais intensas
e freqüentes, marcando o período
de transição entre a estação seca
e a estação chuvosa. Durante a
primavera, iniciam-se as pancadas de chuva no ﬁnal da tarde ou
noite, devido ao aumento do calor
e da umidade que se intensiﬁcam
gradativamente no decorrer desta
estação. Em algumas ocasiões,
podem ocorrer raios, ventos fortes
e queda de granizo. Na Região
Sul, ocorrem poucas alterações
nos totais mensais de chuva, sendo o regime praticamente uniforme
ao longo de todo o ano. Contudo,
aumenta a ocorrência de raios e de
“complexos convectivos”, sistemas
que provocam grande quantidade
de chuva em períodos relativamen-

te curtos. No trimestre, setembro,
outubro e novembro, a maior parte
da Região Nordeste encontra-se
na sua estação seca, exceto no sul
dos Estados do Piauí, Maranhão e
no oeste da Bahia. No centro-sul
da Região Norte, o período chuvoso inicia-se nos meses de outubro
e novembro, com o aumento gradativo das pancadas de chuva e
trovoadas. Na primavera, as tem
peraturas aumentam gradativamente nas Regiões Sul, Sudeste
e Centro-Oeste. No Brasil Central,
as temperaturas máximas podem
atingir valores muito elevados em
função da forte radiação solar e
da maior freqüência de dias com
céu claro. Contudo, neste período,
ainda podem ocorrer incursões de
massas de ar frio intensas e que
podem causar declínio acentuado
da temperatura no centro-sul do
País. Nas Regiões Norte e Nordeste do Brasil, há pouca variação de
temperatura ao longo do ano.
Fonte: Inpe

Você sabia que uma gota de
óleo de cozinha contamina 25 litros
de água?
Imagine isto em proporções
maiores? Nunca tais questões foram tão debatidas, com tamanha
preocupação com o nosso planeta. Nós temos responsabilidades
com a nossa grande casa que é
o planeta Terra. Temos que deixar
um legado importante para nossos
futuros herdeiros, que são as crianças de todo nosso querido planeta
Terra. Se não queremos passar
pelo mesmo processo que nossos
companheiros estão passando por
aí, com enchentes e outras mudanças climáticas, temos que começar
pela nossa própria casa.
A nossa casa é um pequeno
meio ambiente, que bem cuidado
e com muito zelo, será um reﬂexo
para nosso futuro com uma grande qualidade de vida. Comecemos
pelo óleo de cozinha, que é um resíduo que agride a natureza e concomitantemente o homem em toda
sua esfera.
O óleo de cozinha quando descartado ou utilizado inapropriadamente pode prejudicar diretamente
o meio ambiente, ocasionando

O intuito da escola municipal Aníbal Ferreira Lima é a divulgação de informações para incentivar a
reciclagem do óleo de cozinha e preservar o meio ambiente.

transtornos irreversíveis para nosso planeta.
O óleo de cozinha e
o meio ambiente:
O óleo de cozinha é altamente prejudicial ao meio ambiente e
quando jogado na pia (rede de esgoto) causa entupimentos, havendo
a necessidade do uso de produtos
químicos tóxicos para a solução do
problema.
Muitos bares, restaurantes,
hotéis e residências ainda jogam o
óleo utilizado na cozinha na rede de
esgoto, desconhecendo os prejuízos que isso causa.
Jogar o óleo na pia, em terrenos
baldios ou no lixo, acarreta três ﬁns
desastrosos a esse óleo:
- permanece retido no encanamento, causando entupimento das
tubulações se não for separado por
uma estação de tratamento e saneamento básico;
- se não houver um sistema
de tratamento de esgoto, acaba se
espalhando na superfície dos rios
e das represas, causando danos à
fauna aquática;
- ﬁca no solo, impermeabilizando-o e contribuindo com enchentes,
ou entra em decomposição, soltan-

do gás metano, durante esse processo, causa mau cheiro, além de
agravar o efeito estufa.
Hoje, já sofremos alguns desses efeitos. Estamos enfrentando
altas temperaturas que nos fazem
sofrer com o calor excessivo.
Soluções para reciclagem do óleo de cozinha:
Para evitar que o óleo de cozinha usado seja lançado na rede
de esgoto, várias cidades em todo
o Brasil têm criado métodos de
reciclagem. Diversas são as possibilidades de reciclagem do óleo
de fritura, entre outras ﬁnalidades
destacam-se a produção de resina
para tintas, ração para animais e
biodiesel.
Vamos evitar os desastres globais em nosso planeta, tão grande
e belo.
Se colocarmos a mão na consciência, podemos ser uma gota de
solução, e multiplicada por todos,
um mar de soluções e de pessoas
responsáveis pela ecologia do planeta e proteção do meio ambiente.
E com isto a escola Aníbal está de
acordo, e está cada vez mais empenhada neste aspecto, pois o descarte indevido do óleo pode gerar

muitos problemas, além dos impactos ambientais.
Juntos sociedade e escola
podem gerar soluções imediatas
para resolver partes do problema
do óleo de cozinha. Temos a intenção de criar novos hábitos e novos
paradigmas em relação à mudança
comportamental de nossos jovens
e dos pais de nossa comunidade.
Esse projeto tem como meta promover a consciência ambiental desde seus idealizadores, até àqueles
que, de alguma maneira, possam
contribuir doando óleo de cozinha
usado para que este tenha uma
destinação ecologicamente correta.
Participe você também, a escola
Aníbal é um centro de arrecadação,
onde você também pode descartar
todo óleo de cozinha já utilizado em
sua residência. Não espere, faça
sua parte, assim, você estará ajudando a casa maior onde você vive.
Parabéns por sua atitude: a escola
Aníbal agradece. A escola ﬁca no
bairro do Araretama.
Obrigada por sua doação!!
EQUIPE ANÍBAL

Associação Atlética Ferroviária realizou Sipat
A Ferroviária abriu na manhã da
segunda-feira (24), mais uma edição de sua Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho
(Sipat). A abertura oﬁcial aconteceu
com um café da manhã para os funcionários e foi realizada pelo diretor
de Patrimônio do clube, Francisco
Prolungatti; com a presença do diretor de Segurança, Ademar Teixeira; do gerente Alexandre Pió e inú-

meros colaboradores da empresa.
Prolungatti lembrou sobre a união
que todos os funcionários devem
ter para garantir o bem estar do
grupo e dos associados e visitantes
que frequentam o clube.
A Presidente da Cipa, Solange
França falou sobre a importância
de cada um fazer o seu papel e
leu uma história testemunhando
a importância da união quando se

Eleição na Associação
A Associação dos Servidores Públicos Municipais de Pindamonhangaba realiza eleições
para a escolha de sua nova diretoria no domingo (30), das 8 às

16h, na sede da ASPMP, na rua
Marechal Deodoro, 43 – centro.
Para votar, os associados
deverão apresentar a carteirinha ASPMP ou RG.

CHAPA Nº 01 – HONESTIDADE E TRABALHO
PRESIDENTE:
LUIZ CARLOS CARDOSO (CARDOSÃO)
VICE-PRESIDENTE:
MIGUEL VIEIRA MACHADO (ELÉTRICA)
1ª SECRETÁRIA:
MARIA BERENICE DA S. AMARAL (SUBPREFEITURA MOREIRA)
2º SECRETÁRIO:
PAULO ROBERTO MARCÍLIO (MOTORISTA)
1º TESOUREIRO:
OTÁVIO VIEIRA DA SILVA (CADASTRO)
2º TESOUREIRO:
ROBSON DE SOUZA (GUARDA MUNICIPAL)
CHAPA Nº 02 – TRANSPARÊNCIA
PRESIDENTE:
PAULO AUGUSTO ANTUNES (SERVIÇO ADMINISTRATIVO DSM)
VICE-PRESIDENTE:
JUAREZ TEODORO (ENCARREGADO DE SETOR PEDREIRO)
1º SECRETÁRIO:
WALDEMIR ANTÔNIO DOS SANTOS (OFICINA MECÂNICA)
2ª SECRETÁRIA:
MARLI FARIA ANTUNES (AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE)
1º TESOUREIRO:
JOSÉ FERNANDO DA SILVA (AGENTE DE SEGURANÇA)
2º TESOUREIRO:
SILVANA AP. GREGÓRIO DOS SANTOS (ASSIST. SECRETARIA) DSM

trabalha em equipe.
Em seguida o professor Mateus Alexandre Claro realizou uma
palestra falando sobre obesidade,
diabetes, hipertensão e benefícios
das atividades físicas. Para ﬁnalizar sua fala, o professor realizou
uma aula de ginástica laboral com
todos os presentes.
A Sipat, que tem como lema
esse ano a frase “Trabalhador inteligente previne acidente”, aconteceu durante toda a semana com as
seguintes palestras: dia 25, sobre
drogas - Narcóticos Anônimos; dia
26, sobre doenças sexualmente

transmissíveis – entidade Sol Nascente e dia 27, sobre educação no
trânsito – Edutran.
O encerramento da Sipat acontece nessa sexta-feira (28) com
a apresentação do Teatro da
Sabesp para mostrar, de forma
descontraída, o quanto é importante a prevenção de acidentes
no trabalho.
A Cipa é composta por: presidente - Solange França, vice - Ademar Luiz Pereira Júnior, suplente
- Matheus Alexandre Claro dos
Santos e a secretária de Gabriele
Santos Casagrande.

Festa de São Francisco de Assis
Começa nesta quinta-feira (27)
a tradicional festa de São Francisco
de Assis, na Vila Rica.
A abertura será feita pelo padre
Marcelo Silva Emidio, de Taubaté, com a comunidade de NS do
Socorro. Na sexta-feira, o padre
José Andrade dos Santos celebra
a missa, às 19h30. No sábado, a
missa também será às 19h30, com
o padre Luiz Carlos Freitas (Sagrados Corações). Domingo, dia 30, a
missa será às 19 horas e o padre
convidado é Marcelo Silva Emidio,
de Taubaté.Todos os dias da nove-

na haverá quermesse no salão da
igreja com a venda de salgados,
refrigerantes, bingo e outras
atrações.
A novena segue até o dia 6 de
outubro, quando acontece a festa
com a programação: 17 horas,
missa que será celebrada pelo
padre Celso Aloísio Cardoso,
em seguida procissão em louvor a
São Francisco.
A igreja São Francisco de Assis
ﬁca na rua Manoel Ignácio Marcondes Romeiro, 799, Vila Rica e o
telefone é 3643-2898.

Festa de São Vicente de Paulo
O Lar “São Vicente de Paulo”
realiza a tradicional festa em louvor ao santo, no sábado (29), às
18 horas, com a procissão saindo
da capela do Lar, na rua Dr. Fontes Júnior, no bairro Maria Áurea.
Após a procissão, será celebrada
uma missa na capela às 19 horas.

Haverá quermesse com entrada
pela rua dos Bentos. O Lar “São
Vicente de Paulo” é uma instituição ﬁlantrópica que abriga idosos
acima de 60 anos em Pindamonhangaba, proporcionando todo o
cuidado especial que eles necessitam e merecem.

Tira-Dúvidas Eleições 2012

Lista dos candidatos a prefeito de Pindamonhangaba

Nome do Candidato

Nome para urna

CARLOS JOSE RIBEIRO
GUSTAVO OLYMPIO ROMEIRO RAMOS MELLO
PAULO SERGIO TORINO
VITO ARDITO LERARIO

CARLINHOS CASÉ
GUGU MELLO
TORINO
VITO

Número
13
27
15
45

Partido
PT
PSDC
PMDB
PSDB

Coligação
Partido não coligado
Partido não coligado
Pinda pra Frente
Avança Pinda com Experiência

- Informações tiradas do site: http://divulgacand2012.tse.jus.br -
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Pindamonhangaba lidera geração
de empregos no mês e no ano
Cidade é a primeira da região na criação de postos de trabalho com carteira assinada
A nova publicação do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados),
órgão vinculado ao Ministério do Trabalho, mostrou que
Pindamonhangaba continua
sendo a cidade com melhor
desempenho na geração de
empregos com carteira assinada na região.
Das cinco principais economias do Vale do Paraíba, Pindamonhangaba foi a que apresentou melhores resultados no mês
de agosto com 0,83% de variação positiva, contra 0,11% de
São José dos Campos, 0,44%
de Taubaté, 0,31% de Jacareí, e
0,38% de Guaratinguetá.

No ano de 2012, Pindamonhangaba também se
mantém na liderança com
5,10%; São José dos Campos apresenta 0,57%; Taubaté, 2,58%; Jacareí, 2,06%; e
Guaratinguetá, 4,98%.
O prefeito João Ribeiro
atribuiu o bom desempenho
aos setores da construção
civil, extração mineral e serviços. “Pindamonhangaba
vive um grande momento na
geração de empregos. Isto é
fruto de uma série de ações
da Prefeitura, que estimula
a vinda de novas empresas,
cria leis de incentivo e fornece infra-estrutura adequa-

Arquivo TN

da para a chegada de investimentos”.
O prefeito destacou a diversificação das atividades
econômicas no município.
“Temos um mix de empresas, o que garante o bom
posicionamento de Pindamonhangaba. Quando um
determinado segmento atravessa período de crise, sentimos o efeito de maneira
mais amena, pois possuímos
um leque muito grande na
economia da cidade”.
João Ribeiro afirmou que
o setor de serviços deve continuar com bom saldo para os
próximos meses. “O Spani e
Arquivo TN

Reunião entre a equipe da Prefeitura e representantes do Extra Hipermercados

o Extra vão gerar sozinhos
600 empregos diretos, além
de milhares indiretos para
empresas prestadoras de serviços e fornecedores. Isto beneficia toda a cidade”.
O prefeito lembrou que
um dos motivos do setor de
construção civil estar em alta,
é justamente a contratação
no setor industrial. “Embora
nos últimos anos, a indústria
no Brasil tenha apresentado crescimento discreto, em
Pindamonhangaba ela é uma
das responsáveis pela elevação nos postos de trabalho do
setor de construção. Temos
várias empresas em fase de
ampliação e outras de instalação, como a siderúrgica
GV, por exemplo, e elas utilizam a mão de obra do setor
de construção”, avaliou João
Ribeiro, que também enalteceu a edificação de casas e
prédios na cidade.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Álvaro
Staut Neto, lembrou que os
dados referentes à indústria,
que acumulam alta de 2,30%
no ano, devem aumentar. “A
GV deve iniciar o processo
de contratação, bem como
outras empresas que chegaram e as que estão em expansão. Para o fim de 2012 teremos muito mais vagas neste
setor, além da contratação do
comércio para as vendas de
Natal”, finalizou.

Cobertura da Praça Liberdade
recebe estrutura metálica
Área receberá posteriormente cobertura de telhas termoacústicas
A equipe da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria
de Obras e Serviços, está realizando
nesta semana a colocação da estrutura metálica da nova cobertura da
Praça Liberdade. Após isso, será feita a instalação das telhas termoacús-

ticas, que irão cobrir toda a praça. A
área a ser coberta é de aproximadamente 1.700 m².
Além da cobertura, o piso da praça
será todo trocado, serão readaptadas
as rampas de acessibilidade entre outras melhorias que serão feitas no lo-

cal para maior conforto dos feirantes
e das pessoas que passam diariamente pelo local. A obra, cujo projeto foi
desenvolvido pela equipe da Secretaria de Planejamento, foi iniciada em
maio, está prevista para terminar no
final deste ano.
Bruna Pires

Rede Extra chega a Pindamonhangaba em 2013

Prefeitura vai
construir casas
para famílias
em situação
emergencial
Moradias provisórias contarão
com um quarto, sala, banheiro,
cozinha e área de serviço
A Prefeitura de Pindamonhangaba vai construir mais
26 casas para uso provisório
de famílias em situação de
vulnerabilidade. As novas
residências ficarão na rua
Nivaldo Azevedo, no residencial Nova Esperança, no
bairro do Araretama.
De acordo com o secretário de Habitação, Maurício Marcondes, as unidades
serão parecidas com as 17
existentes no Feital. “As moradias possuirão um quarto,
sala, banheiro, cozinha e área
de serviço. O local já possui
ampla infraestrutura para
atender os contemplados”.
O prefeito João Ribeiro destacou que os recursos
para construção das casas,
bem como aquisição dos lotes, são da própria Prefeitura.
João Ribeiro ressaltou
que o processo de triagem
será feito por equipes da assistência social de Pindamonhangaba. “Serão seleciona-

das famílias de baixa renda
e em estado de vulnerabilidade. Elas poderão ficar nas
casas por um período de até
um ano. Além destas casas
que são exclusivamente para
pessoas em situação emergencial, todos podem fazer
cadastro na habitação para
residências definitivas”.
De acordo com o secretário de Habitação, a licitação
deve ser publicada na segunda quinzena de outubro e as
obras devem começar até
o fim de 2012. “O prazo de
conclusão é de seis meses.
Até lá, as equipes da Prefeitura já terão feito o processo
de triagem para definição das
famílias, que podem ou não já
estarem cadastradas nos nossos programas habitacionais”.
Maurício Marcondes lembrou que a Prefeitura está
estudando a construção de
outras 10 casas no Feital para
pessoas em situação emergencial.
Imagem ilustrativa

Praça da Liberdade recebe as estruturas metálicas que sustentarão a cobertura de cerca de 1.700m2
São 26 casas oferecidas para uso provisório
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educativas no Dia do Trânsito
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A escola municipal “André Franco Montoro”, do bairro Crispim, promoveu ações
educativas no Dia do Trânsito, na terça-feira (25), dentro
e fora da escola. Alunos do 3º
ao 5º ano, acompanhados dos
pais, confeccionaram panfletos e distribuíram para os
motoristas que passavam na
rua do local.
O Edutran, projeto de
Educação para o Trânsito da
Prefeitura de Pindamonhangaba, conduziu a palestra e
a blitz com as crianças, expondo a importância de respeitar as leis de trânsito. A
gestora da escola, Marta Bicho, ressaltou o trabalho com
as crianças e lembrou a importância para o futuro delas.
“Foram trabalhos com atitudes responsáveis e seguras
no trânsito, afinal elas são pedestres e no futuro serão motoristas”.
A empresa Honda também participou da ação,
entregando material informativo para os motociclistas e motoristas na blitz do
trânsito.

Saulo Fernandes / Vale News

Momento da ação voltada à educação para o trânsito, realizada na escola municipal do Crispim

Escola comemora o Dia da Árvore
com apresentação artística
Divulgação

Com o apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba através Secretaria de Educação e
Cultura, a Escola Municipal
“Professor Orlando Pires”,
no bairro Bom Sucesso, festejou no dia 21 de setembro
o Dia da Árvore, com a apresentação do Grupo Educando
Cantando.
O evento teve apresentação de músicas, ressaltando
a importância da preservação
e cuidados com o Meio Am-

As apresentações
foram realizadas
na escola do Bom
Sucesso, cerca
de 180 alunos
participaram das
atividades

biente, respeito às árvores e
uso consciente da água, fonte de vida. Cerca de 180 alunos, do pré ao 4º ano, participaram das apresentações.
“O objetivo desse evento
na nossa escola é dar visibilidade e motivação aos nossos alunos, vivência cultural
e informativa, esse é o nosso
dever enquanto profissionais
comprometidos com a qualidade na educação. É notável
o encanto dos alunos durante as apresentações do grupo.
A interação promovida pelos
“artistas” com os alunos, oferece, além de conhecimento,
mudança no comportamento com relação à natureza”,
afirmou a gestora de unidade
da educação básica, Cristina
Miranda.
Divulgação

Pais e responsáveis participam
de palestras sobre hanseníase
A escola municipal Dona Minica, que fica localizada na Cruz Pequena, realizou
nos dias 19 e 20 de setembro,
palestras para os pais e responsáveis dos alunos, em parceria com a Secretaria de Saúde,
através das profissionais da rede do posto médico do bairro.
Nas palestras foram tratados assuntos com o tema hanseníase.
“No evento foi utilizado
um material adequado, de fácil
entendimento, com palavras
claras que propiciaram uma
participação efetiva dos alunos
e pais. Foi um momento especial de muito aprendizado”,
conta a Gestora de Unidade de

Educação Básica, Sandra Maria Monteiro Cândido.
A gestora ainda explica
que os pais que participaram
das palestras ficaram cientes
que a hanseníase é uma doença infecciosa ocasionada
pelo bacilo de Hansen, e que
sua transmissão ocorre a partir do contato direto com pacientes sem tratamento que
eliminam os bacilos por meio
de secreções nasais e gotículas da fala, tosse e espirros.
As profissionais de saúde esclareceram que os principais
sintomas da doença são manchas na pele com alteração na
sensibilidade, que pode che-

gar a comprometer os movimentos de pés e mãos, dificuldade de fechar os olhos e
paralisia do nervo facial.
A informação mais importante da enfermeira Rosana foi que apesar da hanseníase ser altamente contagiosa,
ela tem cura e o tratamento
está disponível na rede pública de saúde (SUS).
A Gestora Sandra Maria
Monteiro Cândido agradeceu
a parceria com as profissionais
de saúde e parabenizou toda
sua equipe pela iniciativa de
envolver a comunidade escolar nesse importante  evento de
responsabilidade pública.

A palestra destacou o fato de que a doença, apesar de grave, tem cura
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Defesa Civil realiza palestra
na empresa Expresso Mirassol
A Comissão Municipal
de Defesa Civil de Pindamonhangaba (COMDEC),
ministrou uma palestra na
sexta-feira (21), na empresa
Expresso Mirassol. O objetivo da palestra foi apresentar
à empresa as funções e o funcionamento da Defesa Civil
e qual seu o papel perante a
população.

“Falamos sobre
primeirossocorros,
queimadas e
enchentes, entre
tantos outros
assuntos”
ADALBERTO CARDOSO DO NASCIMENTO,
Coordenador da Defrsa Civil

“A empresa está interessada em uma parceria com
a Defesa Civil e nos convidou para os conversar com

seus funcionários. Durante a
palestra, nós falamos sobre
primeiros-socorros, queimadas e enchentes, entre tantos outros assuntos. Houve
uma grande participação de
todos e um grande interesse
por parte dos funcionários”,
explica o coordenador da Defesa que ministrou a palestra,
Adalberto Cardoso do Nascimento (Dal).
O presidente da Defesa Civil, Sérgio Guimarães,
aﬁrma que todo serviço voluntário, em qualquer aspecto, é muito bem vindo. E para
as ações da Defesa Civil é
de extrema importância essa
parte solidária de quem possa
participar.
A empresa que queira fazer parceria com a Defesa Civil precisa entrar em contato
pelo telefone 3643-1084. A
Defesa ﬁca localizada na rua
Dr. Monteiro de Godoy, 379,
no Bairro do Bosque, na sede
da Secretaria de Obras.
Divulgação

Divulgação Defesa Civil

Momento da palestra da Defesa Civil, realizada sexta-feira (21) na sede da empresa de transportes

Divulgadas as datas de
doação de mudas em outubro
Divulgação

É possível retirar até 14 mudas
MARIA FERNANDA MUNHOZ
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Governo / Departamento de Licenciamento
Ambiental e Urbanismo, divulga as datas das doações de
mudas nativas e nativas frutíferas para o mês de outubro.
De acordo com a diretora
de Licenciamento Ambiental
e Urbanismo, eng. Agr. Maria Nazaré Magno dos Santos, serão realizadas doações
de mudas nos dias 18 e 30
de outubro. Para participar,
basta que o interessado compareça ao Viveiro Municipal
na data escolhida, às 8 horas,
quando começarão a ser distribuídas as senhas. As mudas serão entregues no mesmo dia, até às 10h30.
Cada pessoa pode retirar
até 14 mudas, sendo 12 de
espécies nativas e duas de espécies frutíferas nativas.

A distribuição
gratuita de
mudas será
restrita aos
moradores da
zona rural ou
de chácaras na
zona urbana,
sendo necessário
ao morador
apresentar
comprovante de
endereço

“Importante destacar que
a distribuição de mudas será
realizada somente para moradores da área rural e chácaras
da área urbana. Para nosso
controle, é preciso apresentar
o comprovante de endereço”,
explicou a diretora Nazaré.
Outro ponto destacado
pela diretora é quanto às datas
de retirada das mudas. “Para
que todos sejam beneﬁciados, nossa regra é que a mesma pessoa somente poderá
retirar as mudas novamente
após 60 dias”, destacou. Por
isso, é importante que o munícipe escolha uma das duas
datas oferecidas no mês para
a retirada das espécies.
Em caso de dúvidas, o telefone do Departamento de
Licenciamento Ambiental e
Urbanismo, que ﬁca no mesmo prédio do Departamento
de Meio Ambiente, é o (12)
3645-1494.

Moreira César recebe serviços de limpeza em todo o distrito
O serviço de limpeza urbana é muito importante,
pois mantém o bom aspecto
de ruas e calçadas, deixando-as mais bonitas, além de
ser primordial para a saúde e
bem estar dos cidadãos.
Para isso, a Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Subprefeitura, está realizando a limpeza em diversos
bairros de Moreira César.
Segundo o subprefeito, Sérgio Guimarães são quatro
equipes que estão retirando
plásticos, entulho e outros
materiais, para que o distrito
ﬁque limpo e agradável para
os moradores do local.
“Estamos com quatro

equipes, sendo uma delas a do
Cata-treco, além disso, estamos fazendo também a poda
de árvores. Estamos realizando uma boa limpeza nos bairros para deixar tudo em ordem
para os munícipes”, disse.
Além da limpeza, o subprefeito lembra que foram
colocadas,
recentemente,
várias lixeiras públicas, espalhadas nos mais diferentes
pontos centrais de Moreira
César. “As lixeiras estão em
pontos de fácil acesso e auxiliam as pessoas a destinarem
o lixo no local correto, sem
sujar a cidade e contribuindo
com o bem estar de todos”,
concluiu Sérgio.

Arquivo TN

São quatro as equipes mobilizadas para a limpeza das vias de Moreira César, incluindo a do Cata-treco
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Dr. Marcos Aurélio pede Vereador Martim
Ricardo Piorino
fisioterapia domiciliar
César reivindica melhor aguarda resposta
da Administração
O vereador Dr. Marcos Muitas vezes, não é possí- iluminação na Rodoviária
Aurélio Villardi (PR), em
constante luta para melhorar
o atendimento aos doentes
de Pindamonhangaba e preocupado com a saúde dos
munícipes, apresentou na
Sessão da Câmara de Vereadores realizada no dia 03
de setembro, a Indicação de
nº 1001/2012, que pede ao
Senhor Prefeito, na forma
regimental, estudos e providências junto ao departamento competente para que seja
feita a contratação de fisioterapeutas para a realização
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.

vel o transporte devido aos
graves problemas físicos e
os pacientes interrompem
o tratamento, o que agrava
ainda mais estes problemas.
A fisioterapia realizada nos
domicílios melhorará a qualidade de vida destes doentes
crônicos que, devido a derrames, fraturas graves e outras
enfermidades, precisam de
contínuo tratamento.
“Muitos pacientes que
precisam de fisioterapia
apresentam problemas graves de locomoção 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 pindamonhangabenses
continua sendo a minha
prioridade”, ressaltou o Dr.
Marcos Aurélio.

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Dr. Marcos Aurélio

Diretoria de Comunicação/CVP

“Não podemos aceitar

discriminação entre os bairros”

Vereador Martim Cesar

O vereador Martim Cesar
(DEM) apresentou a Indicação n°1041/2012 por meio
da qual solicita à Prefeitura
Municipal que providencie,
em caráter de urgência, melhor iluminação nos arredores do Terminal Rodoviário
da cidade. “Ocorre que, no
período noturno, o local
fica extremamente ermo e
perigoso, colocando em risco
a segurança daqueles que
por ali trafegam”, justifica
Martim.
Limpeza de terrenos
no Jardim Eloyna
Martim Cesar apresentou também a Indicação n°
1039/2012, por meio da qual
solicita que o departamento
competente da Prefeitura

notifique o proprietário do
terreno localizado na esquina
entre as ruas Jaboticabeira e
Ponciano Pereira, no Jardim
Eloyna, sobre a urgente necessidade do aparo da grama.
Ainda no mesmo bairro,
Martim solicita também uma
notificação ao proprietário
do terreno localizado ao final
da rua Groselha, “cujo mato
encontra-se extremamente
alto e o local está cheio de
lixo”, afirma o vereador. “Foi
apresentada a Indicação de n°
1040/2012, na qual oficializo
este pedido, a fim de que as
devidas providências sejam
tomadas, para evitar maiores
desconfortos aos moradores
e transeuntes do referido
local”, explica.

O Presidente da Câmara
de Vereadores, Ricardo Piorino (PDT) está aguardando
resposta do requerimento nº
1342/2012 para saber que
motivos levaram a Administração privilegiar alguns
setores da cidade, esquecendo
os mais necessitados. “A Administração está executando
o recapeamento do asfalto em
diversas ruas e avenidas da
cidade, porém, não está sendo
justa com os munícipes que
residem em locais que, sequer,
possuem o asfalto, como por
exemplo: Goiabal, Shangri-lá,
Residencial das Palmeiras,
Borba, Trabijú e várias ruas
em total estado de abandono”,
explicou o vereador.

“Estive em Moreira César
e constatei pessoalmente o
abandono da rua Raposo Tavares (Ipê I), que não possui
calçadas, sarjetas e asfalto,
o que representa um total
desprezo às pessoas”. “Não
podemos fazer distinção, todos
são iguais e pagam impostos,
portanto, há a necessidade de
se buscar um equilíbrio na
distribuição das benfeitorias”,
afirmou Piorino.
“Evidente que aprovamos
o recapeamento das ruas e
avenidas que estão danificadas, todavia, é preciso
administrar com responsabilidade, atendendo os
reais anseios da população”,
finalizou o vereador.

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Ricardo Piorino

Segurança Pública

Obras

Abdala tem pedido
de iluminação pública
atendido pelo Prefeito

Toninho da Farmácia
aguarda construção do Centro
de Controle de Zoonoses

O Vice-Presidente da Câmara de Pindamonhangaba,
vereador Abdala Salomão
(PSDB), através de requerimento encaminhado ao Prefeito solicitou urgência na
colocação de braços com
luminárias na Estrada Municipal do Tanque, no trecho
que compreende o início da
estrada até a bifurcação do
Sítio Cantagalo. “Hoje recebi,
em meu gabinete, o ofício nº
277/2012 da Secretaria de
Planejamento informando
que já foi feito o empenho
da verba e já foi solicitado à
Concessionária Bandeirante
Energia a execução do serviço
de implantação de iluminação
pública no local mencionado.
Assim, muito em breve, a
Estrada Municipal do Tanque, receberá esta importante

O Vereador Toninho da
Farmácia (PDT), solicitou
através dos Requerimentos
449/2012 e 1053/2012, informações sobre o andamento
do projeto de construção do
Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).
A Prefeitura Municipal
enviou resposta aos requerimentos, através do Ofício n°
1318/2012, no qual informa
que conforme relatado pela
Secretaria de Relações 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

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador
Abdala
Salomão

Acesse, acompanhe e conheça o trabalho do vereador Abdala.
www.facebook.com/vereadorabdala - www.twitter.com/abdalasalomao
vereadorabdala.blogspot.com - e-mail: abdala@camarapinda.sp.gov.br

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

de obra qualificada, local de
abrigo, canil, gatil e baias para
equinos, além de desenvolver e
executar programas no controle

ORDEM DO DIA
33ª Sessão Ordinária do ano de 2012, a realizar-se no
Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”,
no próximo dia 01de outubro de 2012, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 195/2011, do Poder Executivo, que “Dá nova redação ao art. 3° da
Lei n° 2.939, de 15 de outubro de 1993, que dispõe sobre a Planta de Valores necessária
a determinação dos valores venais dos imóveis urbanos, para cálculo do Imposto Predial

Diretoria de Comunicação/CVP

benfeitoria que proporcionará
mais conforto e segurança a
todos que por ali transitam”,
esclareceu o vereador Abdala.
Praça da Bíblia
Em agosto de 2012,
através do requerimento nº
1.041/2012, o vereador Abdala solicitou providências
com relação a troca das lixeiras colocadas na Praça da
Bíblia, em frente ao Cemitério
Municipal. Todas estavam danificadas e com o material de
aço cortante exposto. “A Secretaria de Obras e Serviços,
em resposta ao requerimento,
informou que as lixeiras antigas já foram substituídas por
novas, tirando assim o risco
de ferimento grave, principalmente nas crianças que
frequentam o local”, explicou
Abdala.

CÂMARA DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA

e Territorial Urbano, e dá outras providências”.
Pindamonhangaba, 26 de setembro de 2012.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos
Senhores Vereadores no livro próprio.
Vereador Toninho

da

Farmácia

de zoonoses, doenças transmitidas por vetores e de agravos
por animais peçonhentos.
Outra função importantíssima do CCZ é na solução do
problema do grande número
de animais abandonados
pela cidade, elaborando uma
coordenação de campanha de
castração gratuita dos animais
nos bairros mais populosos e identificação
de locais com grande
número de animais
abandonados.
“Solicito à prefeitura que todas as exigências 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.

Projetos de Lei em Fase de Tramitação: ANO 2011.
1.Projeto de Lei n° 15/2011, do Vereador Martim Cesar, que “Denomina uma via pública do município, no Loteamento Vitória Vale III, de BENEDICTO CLAUDIANO”.
2.Projeto de Lei n° 39/2011, do Vereador Jair Roma, que “Denomina a Creche do Loteamento de Interesse Social Liberdade, no Distrito de Moreira
César de PROFª ODETE CORRÊA MADUREIRA e dá outras providências”.
3.Projeto de Lei n° 86/2011, do Vereador Alexandre Faria, que “Denomina uma praça pública do município de Pindamonhangaba, localizada na
Avenida Rodrigo da Silva Araújo, no Bairro Santa Cecília”.
4.Projeto de Lei n° 107/2011, do Vereador Janio Ardito Lerario, que “Denomina o Centro Comunitário do Loteamento Mombaça de MARIA
SACRAMENTO DA SILVA”.
5.Projeto de Lei n° 137/2011, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina o Parque da Juventude de LIGIA MARIA FERREIRA DA FONSECA”.
Projetos de Lei em Fase de Tramitação: ANO 2012.
1.Projeto de Lei n° 19/2012, do Vereador Alexandre Faria, que “Denomina Prédio Público localizado entre a Avenida Otaviano Damasceno e Professor
Félix Adib Miguel, no Bairro Vila Verde, neste Município, que abrigará o PSF “Programa de Saúde Família”, no Jardim Bela Vista.
2.Projeto de Lei n° 37/2012, do Poder Executivo, que “Declara os jornais oficiais para publicação dos atos oficiais do Poder Executivo do Município
de Pindamonhangaba”. (Adiado – aguardando parecer do CEPAM)
3.Projeto de Lei n° 57/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a regularização e permissão de uso de bens imóveis correspondentes à área
remanescente de propriedade do Município, localizada na Avenida Teodorico Cavalcante de Souza e Rua João Ribeiro e dá outras providências”.
(Adiado por 15 dias – 02/10/2012)
4.Projeto de Lei n° 71/2012, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a creche localizada na Rua Major José dos Santos Moreira, em
terreno desapropriado do Sindicato Rural de Pindamonhangaba de TEREZINHA MACEDO PEDRO DE ANDRADE”.
5.Projeto de Lei n° 81/2012, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Escola Municipal do Residencial Morumbi, que fica entre a
rua Shiduca Yassuda e a rua Letícia Bononcini Santos, de ESMERALDA SILVA RAMOS”.
6.Projeto de Lei n° 84/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o ingresso e participação de crianças e adolescentes em locais de diversões públicas”.
7.Projeto de Lei n° 90/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre limpeza de imóvel urbano, construção e reforma de calçadas, alambrados e
muros”. (Adiado por 60 dias - 12/10/2012)
8.Projeto de Lei n° 115/2012, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Avenida 02 do Loteamento Industrial e Comercial Jathay
de ODAIR PESSOTI”.
9.Projeto de Lei n° 117/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar”. (Adiado por 15 dias – 09/10/2012).
10.Projeto de Lei n° 131/2012, do Vereador Alexandre Faria, que “Altera a Lei n° 5.314, de 19.12.2011, que Institui a Semana Municipal do Cabeleireiro e dos profissionais da Beleza, a ser comemorada na semana que contiver o dia 03 de novembro”.
11.Projeto de Lei n° 132/2012, do Vereador Antônio Alves da Silva, que “Altera o artigo 1° da Lei Municipal n° 3.926 de 23 de julho de 2002, que
Inclui no calendário municipal homenagem ao idoso”. (Adiado por 30 dias – 03/10/2012)
12.Projeto de Lei n° 134/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar”.
13.Projeto de Lei n° 136/2012, da Vereadora Geni Dias Ramos, que “Denomina a Rua 11 do Loteamento Residencial Comercial Araguaia no Distrito
de Moreira César de JOSÉ IZAEL RIBEIRO (PASTOR IZAEL).
14.Projeto de Lei n° 137/2012, da Vereadora Geni Dias Ramos, que “Denomina a Rua 12 do Loteamento Residencial Comercial Araguaia no Distrito
de Moreira César de MANOEL ELOY (PASTOR ELOY).
15.Projeto de Lei nº 138/2012, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina Rua Particular de LUIZ GREGÓRIO”.
16.Projeto de Lei n° 139/2012, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina uma rotatória do Município, localizada na Rodovia Caio Gomes
Figueiredo, de MARIANA AUGUSTA FERNANDES DE QUEIROZ”.
17.Projeto de Lei n° 141/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar”.
18.Projeto de Lei n° 142/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar”.
19.Projeto de Lei n° 143/2012, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina o Centro Comunitário do Vale das Acácias, de CENTRO
EDUCACIONAL MUNICIPAL RITA BELO BORGES”.

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
Departamento de Comunicação
Diretora de Comunicação:
Natália Lugli Sper
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)
Telefones: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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Segurança

Saúde

Vereadora Dona Geni
faz indicações de obras
e melhorias para bairros

Dr. Isael reivindica
policiamento ostensivo
no bairro Cidade Nova

Dr. Jair Roma insiste no
atendimento odontológico
aos PNEs na Santa Casa

A vereadora Geni Dias
Ramos – Dona Geni (PPS)
realizou diversos pedidos por
meio de indicações, durante
a Sessão Ordinária de 24
de setembro, visando atrair
melhorias para os bairros de
Pindamonhangaba.
Confira os requerimentos
aprovados:
informação referente
à indicação nº592/2012, que
solicita implantação de postes providos com iluminação
pública no final da rua Estado
do Rio Grande do Norte, no
bairro Terra dos Ipês I, Distrito
de Moreira César.
informação sobre a
possibilidade de realizar construção de galerias de águas

pluviais na Travessa Maria
Aparecida Moreira, no bairro
Feital.
informação sobre a
possibilidade de realizar construção de galerias de águas
pluviais na Rua “D-2”, no
bairro Feital.
Outro requerimento da
vereadora diz respeito ao
pedido de informações sobre
o atendimento de dentistas no
bairro do Bonsucesso. A vereadora Dona Geni explica que
“consideramos os relatos dos
próprios moradores da região
que, quando necessitam de
atendimento odontológico tem
que se dirigir até Tremembé
para serem atendidos”.

Diretoria de Comunicação/CVP

Trabalho Legislativo

O vereador Dr. Jair Roma
(PPS), que integra a Comissão de Saúde da Câmara de
Vereadores, volta a questionar novamente sobre o
atendimento odontológico
aos pacientes com necessidades especiais – PNE, no
Centro Cirúrgico da Santa
Casa de Pindamonhangaba. A situação vem sendo
cobrada desde o dia 17 de
dezembro de 2009, através
de reunião realizada com representantes da Secretaria de
Saúde, Santa Casa e Câmara
Municipal. Na oportunidade
a Santa Casa se comprometeu em enviar a Secretaria
de Saúde um protocolo com
todos os procedimentos

pré-estabelecidos para que
a mesma providenciasse os
materiais necessários. Mas,
até a presente data, ainda
não houve o retorno no atendimento desses pacientes.
“Estes munícipes não podem
ficar sem tratamento! É preciso sanar este problema em
nosso município, pois os pacientes continuam sofrendo.
Precisamos de ações a fim
de minimizar estas necessidades. Além disso, o desenvolvimento deste trabalho
é fundamental, pois as boas
condições de Saúde Bucal
contribuem para melhorar a
saúde e a qualidade de vida
destes pacientes”, enfatiza
Dr. Jair Roma.

Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Dr. Isael

Vereadora Dona Geni

Fale com a vereadora Dona Geni
Se você tem alguma sugestão ou quer fazer reivindicações entre em contato
com a vereadora Dona Geni. O blog da vereadora pode ser acessado no endereço:
www.vereadoradonageni.blogspot.com.
O e-mail é donageni@camara pinda.sp.gov.br. Os telefones são (12) 36442255 e 3644-2256.

em plenário na

Câmara

O vereador Dr. Isael (PV)
encaminhou requerimento
aprovado em plenário durante
a 32ª Sessão Ordinária, ao
Comandante da Polícia Militar
de Pindamonhangaba, Capitão
Paulo Henrique Lourusso
Cavalheiro, solicitando policiamento ostensivo na rua
Remefi Arthur de Andrade e
Avenida Princesa do Norte,
no bairro Cidade Nova. “O
policiamento tem sido um dos
principais pedidos da população do bairro, principalmente
à noite e aos finais de semana.

Também solicitamos rondas
ostensivas no Cruz Pequena,
aos finais de semana e feriados”, ressaltou o parlamentar.
Ônibus no
Crispim e Cidade Nova
O vereador Dr. Isael encaminhou também requerimento
à Empresa de Ônibus Viva Pinda, solicitando colocação de
mais carros e implantação de
mais horários para o itinerário
nos bairros Crispim e Cidade
Nova e está aguardando providências da concessionária do
transporte público municipal.

Vereador Dr. Jair Roma

Acompanhe os trabalhos do vereador Dr. Isael pelas redes sociais: www.
facebook.com.br e twitter.com/IsaelDomingues. Encaminhe reivindicações
para o e-mail: vereadorisaeldomingues@gmail.com. Fale também com o
gabinete pelos telefones: (012) 3644-2253 ou 2254.

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

DER

Esportes

Saúde

Vereador Janio contente
com a duplicação da av.
Nsa. Sra. do Bom Sucesso

Cal acompanha início
da construção do salão
de ginástica no CE Zito

Alexandre Faria pede
explicações sobre faltas
de médicos plantonistas

O v eread o r J o s é C arl o s Go m es – C al (P T B )
es t á fel i z co m o i n í ci o
d as o b ras d e co n s t ru ção
d o s al ão d e g i n ás t i ca n o
C E “J o s é E l y M i ran d a Zito”, em Moreira César.
E s s a fo i u m a s o l i ci t ação
fei t a p el o v eread o r C al ,
a p ed i d o d o s u s u ári o s d o
C en t ro E s p o rt i v o , p ara
q u e t i v es s em u m es p aço
d ed i cad o s o m en t e à g in ás t i ca. P o r m ei o d o requerimento nº 371/2011,
o v eread o r s u g eri u q u e
a v erb a u t i l i zad a n es s a
construção poderia ser
proveniente do Superávit
d a P refei t u ra.
“As es t acas p ara d em arcação d a co n s t ru ção
d o s al ão d e g i n ás t i ca j á
foram colocadas. Est am o s ag u ard an d o es s a
obra tão importante, que
vai beneficiar muitas
p es s o as q u e fazem s u as
atividades esportivas
no Zito. No local, serão real i zad as au l as d e
g i n ás t i ca, j u d ô e o u t ras
modalidades que hoje
n ão t êm es p aço ad eq u ad o p ara es s as p rát i cas ”,
s al i en t a C al .
Co rrei o s
Na s es s ão d o d i a 2 4
d e s et em b ro , o v eread o r
C al ap res en t o u req u erimento solicitando, em
c a r á t e r d e u rg ê n c i a , a
en t rad a d e p ro fi s s i o n ai s

O vereador Alexandre
Faria foi informado pela
Secretaria de Saúde e Promoção Social sobre as faltas
dos médicos plantonistas da
rede municipal de saúde de
Moreira César. Segundo o
parlamentar, o número é alto
e os principais motivos das
faltas são de saúde.”Fiquei
surpreso com os resultados,
pois entre os anos de 2009 e
2011, somaram-se 498 faltas
no total. É muito difícil a
cidade ter uma saúde de qualidade sem o envolvimento dos
médicos e com tanta ausência.
O nosso objetivo agora, é ter
acesso aos atestados médicos
e averiguar o por que destas
faltas. Acho importante que o
Legislativo se manifeste pois
a população precisa ter acesso
a estas informações”, afirmou
Alexandre Faria.

entrada principal de nossa
cidade que cresceu muito,
e hoje já somos 150.000
habitantes, e com o grande movimento de veículos
diariamente nessa avenida,
a necessidade de sua duplicação com a construção de
canteiro central é inadiável
visando trazer mais segu-

rança aos usuários”. Além
disso, continuou Le-rario,
“quase todas as cidades
valeparaibanas possuem
grandes avenidas com pista
dupla como acesso principal ao centro das mesmas,
e na terra do Governador
não poderia ser diferente.
Sinto-me com a consciência
do dever cumprido como
homem público, de ter
insistido ao longo dos últimos anos na Câmara onde
exerço o sexto mandato,
graças a Deus, para que a
duplicação da avenida NosDiretoria de Comunicação/CVP

Vereador Janio Lerario

sa Senhora do Bom Sucesso
se tornasse realidade; mais
uma vez, em nome de todos
aqueles que confiam em
nosso trabalho e que temos
a honra de representá-los
no Legislativo, obrigado
Governador”, finalizou
Janio Lerario.

d o s C o rrei o s n as r u a s d o
Residencial Liberdade
p ara fazer a ent r e g a d e
correspondências nas
residências do bairro.
S eg u n d o C al , o s f u n c i o n ári o s d o s C o rr e i o s n ã o
es t ão en t reg an do a s c o rres p o n d ên ci as na s c a s a s
e, q u an d o en t reg a m , n ã o
o fazem corretamente.
“ To d a s a s r u a s d o r e sidencial Liberdade já
estão devidamente denoDiretoria de Comunicação/CVP

Vereador Cal

minadas, sendo que todas
p o s s u em C E P e e s t ã o r e gularizadas. Solicitamos
q u e o s C o rrei o s r e v e j a m
es s a en t reg a p ar a q u e o s
m o rad o res d o L ib e r d a d e
não sejam ainda mais
p rej u d i cad o s , p o i s c o m
a greve dos bancos a
s i t u ação s e ag ra v a a i n d a
m ai s q u an d o fala m o s d e
contas e boletos para
p ag am en t o ”, j u s t i f i c a o
v eread o r C al .

Acompanhe o trabalho do vereador e dê
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com
Siga o vereador no twitter: www.twitter.com/Vereador_Cal

Diretoria de Comunicação/CVP

Desde o ano de 2009,
portanto há três anos, o vereador Janio Ardito Lerario
(PSDB), vem solicitando e
cobrando insistentemente o
Governo do Estado de São
Paulo que também é do
PSDB, através do DER –
Departamento de Estradas
de Rodagem, a duplicação
e modernização da avenida Nossa Senhora do Bom
Sucesso, que na realidade
é um trecho estadual (SPA
099-060), entrada principal
à Pindamonhangaba.
Recentemente o Governador Geraldo Alckmin Filho esteve em nossa
cidade e assinou
o contrato com a
empresa responsável autorizando o
início imediato das
obras que deverão
estar concluídas em
oito meses.
Janio disse: “Estou muito contente
e agradeço ao Governador autorizar
o início dessa importante obra, que
irá desde a rotatória
do “João do Pulo”
até a Via Dutra,

Vereador José Alexandre Faria

Consultas e
exames médicos
Alexandre Faria apresentará em Plenário, na próxima
Sessão Ordinária do dia 1° de
outubro, um requerimento
junto ao Executivo Municipal, solicitando parecer
sobre a Indicação de Projeto
de Lei que dispõe sobre a
obri-gatoriedade da divulgação de listagens de pacientes
que aguardam por consultas
com especialistas, exames e
cirurgias na rede pública de
Pindamonhangaba. “Um dos
problemas que se enfrenta na
saúde de maneira geral, é a
necessidade do usuário permanecer nas filas aguardando
por atendimento. Precisamos
que esse processo seja mais
transparente e rápido para a
população”, comenta o vereador Alexandre Faria.
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TN epecial

Fonte: www.hepatite.org.br
Divulgação

Prefeitura oferece recursos
para tratamento de hepatite
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Saúde e Assistência Social, oferece
nas redes públicas, tratamento para todos os tipos
de hepatite.
A vacinação contra a hepatite B é oferecida
pela rede, sendo indicada para pessoas de zero
a 29 anos e/ou pessoas pertencentes ao grupo
de risco: manicures e podólogos, aqueles que
realizam múltiplas transfusões sanguíneas,
pacientes em uso de hemodiálise, pessoas HIV+
ou imunocomprometidos, doadores regulares de
sangue, policiais civis e militares, pessoas que
trabalham no IML ou funerárias, transplantados,
portadores crônicos do vírus da hepatite C,
coletores de lixo, profissionais do sexo e
população carcerária.
A enfermeira e responsável pela vacinação,
Rosângela Pires, afirma que salões de beleza são
focos importantes de transmissão de hepatite B e
C. “Manicures e clientes correm risco de contrair
o vírus. A vacina contra hepatite B é o ponto
de partida para a prevenção, além de extrema
atenção à limpeza e esterilização dos materiais.
O ‘ideal’ é que cada pessoa leve seu kit com seus
próprios instrumentos”, explica ela.
Em Pindamonhangaba, no período de janeiro
a setembro de 2012, foram registrados 13 casos
de pessoas notificadas com hepatite. Todas já
foram encaminhadas ao especialista e seguem o
tratamento da doença.
Todas as unidades da rede, USF, UBS
e o Centro de Especialidades Médicas de
Pindamonhangaba, estão equipadas para atender
todos os casos de hepatite e encaminhar para o
especialista da área. O diagnóstico precoce é a
melhor defesa dessa doença.

TRATAMENTO
O Interferon é uma injeção subcutânea, de agulha super fina, que deve ser aplicado uma vez por semana. A Ribavirina é uma cartela de cápsulas e a indicação é de aproximadamente quatro comprimidos por dia. A dose varia de pessoa a pessoa, de acordo com o peso e resistência
aos efeitos colaterais que cada um apresenta.

DURAÇÃO DO TRATAMENTO
O protocolo de tratamento prevê uma duração de 6 meses de tratamento para os infectados com os genótipos 2 e 3. Para os de genótipo 1,
a duração é de 1 ano.

EFEITOS COLATERAIS DOS REMÉDIOS
Os remédios têm efeitos colaterais que variam de pessoa a pessoa. O mais forte é o INTERFERON que pode apresentar uma série de efeitos.
O medo dos efeitos colaterais do remédio, principalmente do INTERFERON é o grande fantasma de quem está para iniciar o tratamento.
Divulgação

Diagnóstico

O diagnóstico da hepatite pode ser feito através de
exames de sangue, sorologias ou uma biópsia do fígado.
É urgente que toda a população brasileira faça o
exame, especialmente os que receberam sangue, em
alguma época da vida antes de 1992.
Há 6 milhões de brasileiros infectados com as
hepatites B e C e, dentre esses, apenas alguns milhares
têm consciência disso.
Divulgação

Tipos de Hepatite
- Hepatite A

Transmitida normalmente através de alimentos ou contato pessoal. Vem e dura aproximadamente 1 mês. É uma infecção leve e cura sozinha.

- Hepatite B

Transmitida principalmente através de relações sexuais e contato sanguíneo. Existe vacina. Age surdamente no fígado por até 20, 30 anos. Leva
à cirrose, ao câncer de fígado e à morte. Há tratamento. As curas totais são raras, mas é possível conviver com a doença, tratando-a por períodos
de tempo variáveis.

- Hepatite C

O transplante de fígado

Há duas espécies de transplantes – uma onde
somente parte do fígado é removida e receberá parte do
fígado de um doador, que se acrescentará ao órgão do
receptor, compondo com esse.
Na segunda modalidade, é realizada a total remoção
do órgão e substituição pelo órgão doado. Esta é a mais
comumente realizada nos dias de hoje.
Divulgação

A maior epidemia da humanidade hoje, superior à AIDS/HIV em 5 vezes. A transmissão é por contato sanguíneo, via transfusões, dentistas, seringas
compartidas, etc. Não se transmite por sexo (a menos que haja sangramento mútuo) Não tem vacina. Existem subdivisões de seu vírus (o genótipo
1, 2 e 3 e os raros 4, 5 e 6). Existem, no mundo, cerca de 200 milhões de pessoas que carregam o vírus da hepatite C. A hepatite C é a principal
causa de transplantes de fígado, respondendo por 40% dos casos. Pode causar cirrose, câncer de fígado e morte.

Hepatite D

A infecção causada pelo vírus da hepatite D (VHD) ocorre apenas em pacientes infectados pelo vírus da hepatite B. Em pacientes cronicamente
infectados pelo vírus da hepatite B, a infecção concomitante com o VHD acelera a progressão da doença crônica. A vacinação contra a hepatite B
também protege de uma infecção com a hepatite D.

Hepatite E

É causada pelo vírus da hepatite E (VHE) e transmitida por via digestiva (transmissão fecal-oral), provocando grandes epidemias em certas regiões.
A hepatite E não se torna crônica. Porém, mulheres grávidas que foram infectadas pelo vírus da hepatite E podem apresentar formas mais graves
da doença. Felizmente, hábitos de higiene adequados e um melhor controle da qualidade da água utilizada pelas pessoas podem evitar o contato
com esse vírus.

Hepatite F

Relatos recentes demonstram que não se confirmou a identificação do vírus da hepatite F (VHF), portanto este tipo de hepatite pode ser
desconsiderado.

Hepatite G

O vírus da hepatite G (VHG), também conhecido como GBV-C é transmitido através do sangue, sendo comum entre usuários de drogas endovenosas
e receptores de transfusões. O vírus G também pode ser transmitido durante a gravidez e por via sexual. É frequentemente encontrado em
co-infecção com outros vírus, como o da hepatite C (VHC), da hepatite B (VHB) e da Aids (HIV).

SEGUNDO CADERNO
Pindamonhangaba, sexta-feira, 28 de setembro de 2012

Aiandra Alves Mariano

Pinda apresenta sua cultura
no encerramento do Festival

Revelando São Paulo
O Grupo de Congada São Benedito, de Pindamonhangaba, foi um dos destaques do festival, que também contou com a participação do grupo de moçambique da cidade

Artistas de Pindamonhangaba puderam mostrar, mais uma vez, um pouco da cultura local, durante o
encerramento da edição 2012 do Festival Revelando São Paulo, que terminou no domingo (23), no Parque
do Trote, na capital paulista. O evento é um grande festival da cultura paulista tradicional, promovido pela
Secretaria da Cultura do Estado. O encerramento teve a presença do governador Geraldo Alckmin e do secretário
de Cultura, Marcelo Araújo. Alckmin circulou em meio às barracas - cada uma representando o que de mais
típico tem cada cidade -, conversou com os participantes, comprou quitutes e artesanato, como um brinquedo
de madeira. Durante os dez dias do festival, os visitantes contaram com uma programação extensa, que incluiu
folias de reis, congadas, orquestras de violas, corridas de cavalhadas e festival de bonecos de ruas, dentre outras
atrações. Pindamonhangaba esteve presente com dois estandes, sendo um de artesanato e outro de culinária local.
Além disso, participou do encontro de Congadas e Moçambique com dois grupos folclóricos da cidade.
Gilberto Marques/A2 Fotograﬁa

Cidades mostram
artesanato e
culinária típica
Congos e Moçambiques, Samba Lenço, Império do
Divino, Irmandades, Carreiros, Cavaleiros, Caminheiros
e grupos foclóricos foram os destaques do último
dia do Revelando São Paulo no domingo (23).
Os grupos se concentraram em três pontos de
partida diferentes e se dirigiram ao palco principal do
festival, no Parque do Trote, na Vila Guilherme (SP).
Após a chegada festiva, os grupos de Congos e
Moçambique se apresentaram ao público até às 17h, quando
aconteceu a despedida da Imagem Peregrina de Nossa
Senhora Aparecida, que seguiu para o Santuário Nacional.
Na ocasião também foram coroados os novos rei
e rainha da Congada do Estado de São Paulo.
Gilberto Marques/A2 Fotograﬁa

O governador Geraldo Alckmin prestigiou o encerramento da festa que teve cortejo de grupos folclóricos, comidas típicas e estandes de artesanato
Gilberto Marques/A2 Fotograﬁa

Gilberto Marques/A2 Fotograﬁa

Gilberto Marques/A2 Fotograﬁa
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Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Tudo de ótimo
Feliz aniversário para nosso amigo jornalista Marcos Cuba,
assessor de imprensa da Prefeitura, que comemora mais um
ano de vida no dia 4 de outubro. Seus familiares e amigos
lhe desejam saúde e felicidade. Parabéns!

Arquivo pessoal

Parabéns
Tudo de bom para o
aniversariante do dia 29
de setembro, nosso amigo
jornalista Altair Fernandes.
Seus familiares e amigos da
Tribuna do Norte e Prefeitura
lhe desejam muita felicidade e
saúde.

Feliz aniversário
Muita felicidade para Natália Ferreira, que completa 18
anos no dia 27 de setembro. Recebe os cumprimentos
da mãe, Luciana de Oliveira Ferreira (gestora regional de
Educação), dos avós José Orlando e Eloísa Helena, dos
tios e amigos.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Assoprando velinhas

Parabéns ao aniversariante do dia 29 de setembro,
“Juninho” Vilker Jorge de Oliveira, na foto com sua mãe
Luiza Elena Lemes Jorge. Suas primas Clarissa e Bel
desejam felicidades, juntamente com toda família.

Feliz aniversário
Parabéns para Cecilia Gomes da Silva, que completa mais
uma primavera no dia 28 de outubro. Ela recebe abraços
dos familiares e amigos, em especial, do seu namorado
Irineu (Tribuna), e da sua filhota Vitória. Muita felicidade.

Felicidade
Toda a felicidade para nossa
amiga Mayra Souza, estagiária
de jornalismo da Secretaria de
Governo / Departamento de
Comunicação da Prefeitura.
Ela comemora aniversário no
dia 3 de outubro, recebendo o
carinho dos familiares e amigos.
Abraços de seus colegas de
serviço. Tudo de bom!

Tudo de bom

Divulgação

Felicidade para Miguel
Machado (Prefeitura), que
comemora aniversário no dia
29 de setembro, recebendo
o abraço dos familiares e
amigos.

Arquivo pessoal

Aniversário
Quem comemorou aniversário no dia 26 de setembro foi o gerente de
fiscalização da Prefeitura, Vicente Corrêa, na foto com a filha Pamela e o neto
Kaue Vicente. Seus familiares e amigos lhe desejam muita felicidade.

Cultura 11
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‘Gisele’ participa de
Festival Internacional
A Cia. Cênica de Dança
Mônica Alvarenga apresentou o espetáculo “Giselle”
no I Festival Internacional de
Porto Alegre, no sábado (1).
A apresentação aconteceu no
rol de entrada da sala Álvaro
Moreyra, no centro de Porto
Alegre.
O festival de nível internacional selecionou apenas
uma companhia do Estado
de São Paulo. “Nos sentimos
muito orgulhosos, tanto pelo
reconhecimento de nosso
trabalho como pela responsabilidade em representar não
somente o Vale, mas o Estado inteiro. Ainda mais por ser
um festival internacional,”
lembrou Mônica Alvarenga,
diretora da Cia.
O espetáculo Giselle agrega teatro e dança, sendo que
os bailarinos do espetáculo
são alunos do estúdio cênico
de dança Mônica Alvarenga
que foram selecionados para
permanecer no projeto, transformando um espetáculo de
final de ano em uma produção teatral levada a festivais
e outros eventos.
“O espetáculo está cres-

Divulgação

Dançarinas durante apresentação em Porto Alegre

cendo cada vez mais, já é o
nosso segundo festival, mas o
primeiro de nível internacional, o último onde apresentamos foi o VI Festeatro de Paraibuna, onde recebemos os
prêmios de melhor figurino
e ator revelação para Wesley
Silva” disse a diretora.
Giselle também foi selecionado para o festival de teatro da cidade de São Paulo
que será realizado no teatro
Bibi Ferreira, mas, infelizmente, por falta de patrocínio

não haverá condições para a
participação. “Infelizmente
não contamos com patrocínios, somente ‘paitrocínios’,
ou seja, os pais e responsáveis dos alunos que se disponibilizam em correr atrás
desse sonho. Já tentamos inúmeras vezes, o que sempre
conseguimos é para nosso espetáculo de final de ano, que
já é um grande ganho. Para a
ida a Porto Alegre, cada um
pagou sua passagem aérea
por meio de cachês de apre-

sentações que realizamos”,
explicou Mônica, destacando
a falta de interesse de empresas e empresários em patrocinar ou apoiar o grupo.
A apresentação foi muito
aplaudida pelo público e surpreendeu até a organização
do evento.
Os interessados em patrocinar o espetáculo devem
entrar em contato pelos telefones (12) 9704-2165 ou
9132-0836 ou por e-mail:
monicsdance@yahoo.com.br.

Encerradas oficinas de roteiro de curta-metragem
Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento de Cultura, encerrou, nesta semana, o curso
de roteiros de curta-metragem, realizado em parceria
com o Governo do Estado de
São Paulo – Oficinas Culturais Altino Bondesan. Foram
realizados sete encontros, nos
meses de agosto e setembro,
em duas turmas de 20 alunos,
às quartas e quintas-feiras à
noite, sob coordenação de
Paulo Henrique de Aragão,
no auditório da Prefeitura.
Durante a oficina, os aluAlunos da FAPI
nas escadarias
do Museu

nos aprenderam as técnicas
para a confecção de roteiros,
desde sua criação até a fase
de pré-produção dos curtas,
além de poderem trocar experiências e obter dicas para
seu desenvolvimento profissional. No último dia de encontro, os alunos realizaram
as apresentações das histórias formatadas.
O coordenador da oficina,
Paulo H. de Aragão, ficou bastante satisfeito com a participação dos alunos na oficina e com
a qualidade dos trabalhos apresentados. “Ficamos muito satisfeitos com a procura das pesDivulgação
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aprovou a parceria e anuncia
que uma nova oficina, complementar, está confirmada
para ser realizada na cidade.
Trata-se da “Oficina de Produção de Audio Visual”, que
será coordenada também por
Paulo H. de Aragão. “Serão
quatro encontros intensivos,
aos sábados, durante manhã e tarde. Ofereceremos
somente vinte vagas e não
abriremos turma extra. As
inscrições ainda não estão
abertas, mas a nossa previsão é realizar a oficina no final de novembro e início de
dezembro”, anunciou.

rítica
Literária

Estudantes do curso de
Pedagogia visitam museu
Alunos do 4º semestre do
curso de Pedagogia da FAPI
vivenciaram a experiência de
resgatar a história no Museu
Histórico e Pedagógico Dona
Leopoldina e Dom Pedro I.
A iniciativa foi do professor
Carlos J. Lemes, da disciplina
“Metodologia e Fundamentos
da História”. De acordo ele, os
alunos tiveram uma aula onde
foi explanado como seria a
visita, com regras e objetivos
bem claros que permitiu aos
alunos um entendimento so-

soas, que foi tanta, a ponto de
termos que abrir duas turmas.
Todos foram muito criativos e
participativos, todas as histórias
apresentadas têm capacidade
técnica para serem produzidas,
e realmente espero que sejam.
Só dependerá da persistência
de cada um deles. Mas podemos dizer que a oficina se encerra com boas histórias esperando para serem passadas para
as telas”, concluiu.
Nova oficina vem aí
A diretora de Cultura da
Prefeitura, Nilza Mayer, responsável por ter trazido a
oficina a Pindamonhangaba,

bre o assunto. “O projeto foi
um sucesso e a partir dele os
alunos puderam perceber na
prática como é estar diante de
uma História onde ele faz parte deste contexto”.
Para os alunos a experiência foi muito importante, como relata a aluna Ana
Carolina Aboud Iwamoto:
“Nossa visita foi um resgate da verdadeira história da
cidade. Como educadores é
essencial que conheçamos os
fatos reais”.

Quem acompanha as crônicas de
Danuza Leão sabe que ela é uma apaixonada por viagens, conhecer novos
lugares e pessoas. Por isso não tive
dúvida, ao sair de férias escolhi como
livro de “bagagem” suas memórias.
Em “Quase tudo”, lançado pela
Companhia das letras, Danuza faz
uma brincadeira com o título e conta quase tudo num livro recheado de
boas memórias e fatos que marcaram
sua vida, e uma época. Mas se você
não sabe quem é Danuza, não se desespere. Aos 15 anos, ela frequentava
a casa do pintor Di Cavalcanti, se tornaram grandes amigos. Pouco tempo
depois se tornou a primeira modelo
brasileira a desfilar no exterior. Aos
20 anos casou-se com Samuel Weir,
dono de um importante jornal. Alguns
anos depois, separou-se para viver
um tórrido romance com um cronista
pobre. Por viver inserida em todas as
rodas cariocas, das políticas a cults,
ela conviveu com nomes que hoje são
importantes para nosso imaginário.
Danuza trabalhou em todos os trabalhos que apareciam, foi dona de butique, júri em programa de auditório,

VI Festipoema
homenageia filhos
ilustres de Pinda
em premiação
Maria Fernanda Munhoz
O VI Festipoema homenageará os filhos ilustres de
Pindamonhangaba, com a
entrega dos troféus Baltazar
de Godoy Moreira (categoria adulto), Juó Bananeri
(categoria juvenil) e Bertha
Celeste Homem de Mello
(categoria infantil) aos três
primeiros colocados de cada
categoria. O melhor intérprete receberá o troféu Augusto
César Ribeiro. A premiação
do festival será no dia 16 de
dezembro.
As inscrições para participação no Festipoema deste
ano já podem ser retiradas no
Departamento de Cultura da
Prefeitura e seguem até o dia
20 de novembro. O evento
fará parte das comemorações
do 50º aniversário de fundação da APL – Academia Pindamonhangabense de Letras.
Podem se inscrever os poetas
e poetisas residentes no Esta-

do de São Paulo, com até três
poemas que contenham, no
máximo, 35 versos cada. Os
poemas não podem ter sido
inscritos em outras edições
do festival. O tema é livre.
A categoria adulto contempla pessoas com mais de 18
anos; a categoria juvenil, de
12 a 17 anos; e categoria infantil, menores de 12 anos.
“No Festipoema todos
podem participar. Os poemas
selecionados serão interpretados por atores escolhidos pela
Cootepi, mas também podem
ser interpretados pelo autor da
obra”, explicou Alberto Santiago, idealizador do festival
e organizador. O evento tem
o apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Cultura.
Para mais informações sobre a inscrição, entrar em contato com o Departamento de
Cultura pelos telefones: (12)
3642-1080 ou 3643-2690.

Conheça os homenageados
Divulgação

Baltazar de Godoy
Moreira (1898- 1969).
Poeta, contista, professor,
pedagogo.
Bertha Celeste
Homem de Mello
(1909-1999). Poetisa,
farmacêutica e professora
pindamonhangabense.
Venceu em 1941 um
concurso na Radio Nacional
do Rio de Janeiro para
a composição da letra
em português do “Happy
Birthday to You”, “Parabéns
a Você”.

tornou-se popular no Brasil
por recriar textos literários
consagrados.

Juó Bananere (18921933), Alexandre
Marcondes Machado,
vulgo Juó Bananère,
foi um curioso poeta
pindamonhangabense
que escrevia no patois,
dialeto falado pela colônia
italiana na década de 20.
Notável em sua época pelo
estilo humorístico-satírico,
aclamado pela crítica,

Augusto César
Ribeiro (1928 – 2003),
também conhecido como
Chico Frô, foi um ator
pindamonhangabense que
participou de seis filmes
produzidos e estrelados
por Mazzaroppi, de quem
era muito amigo. Também
foi compositor e poeta,
premiado como declamador
de poesias.

FELIPE BRANDÃO
Felipe Brandão é jornalista formado pela Universidade de Taubaté,
blogueiro e leitor compulsivo.

entrevistadora, produtora de novela,
atriz, cronista, entre outros trabalhos.
Conheceu o mundo com suas viagens,
muita das vezes contando moedinha,
e esteve presente nas mais badaladas
rodas cariocas e internacionais.
Irmã de Nara Leão tornou-se tão
popular quanto à irmã. Namorou astros
de cinema e abandonou tudo quando
sentia que perdia sua liberdade. “Para
manter um mínimo equilíbrio mental,
preciso ficar muitas horas do dia absolutamente só; por isso gosto de viajar
sozinha, por isso prezo tanto minha
liberdade, por isso cheguei à conclusão de que não nasci para ser casada.
Às vezes sinto uma certa solidão, mas
não é assim tão ruim”.
Em “Quase tudo”, ela conta histórias emocionantes, como suas viagens
internacionais; tristes, como a morte
do filho e picantes, como o romance
que teve com o ator francês Daniel
Gélin. Danuza esteve presente em
momentos marcantes de nosso país,
como o surgimento da TV, a inauguração de Brasília e outros fatos que a
fizeram uma mulher culta e bem informada. Ao mesmo tempo em que

o livro é recheado de informações,
Danuza conduz de uma forma leve
e descontraída, como se tivesse contando tudo para um amigo ou analista. “Quase tudo” nos diz muito sobre
ela e nos faz pensar o que exatamente
estamos fazendo de nossas vidas. Um
livro repleto de pérolas, no bom e no
mau sentido.
Divulgação
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TN entrevista

AIANDRA ALVES MARIANO

Judith Ribeiro de Carvalho

Divulgação

“É necessário viver a arte e
permitir que ela faça parte
da própria vida”

Nessa edição a Tribuna do Norte publica entrevista
concedida pela conceituada artista plástica
Judith Ribeiro de Carvalho ao jornal “O Lince”.
Reconhecida nacionalmente, ela mistura estilos e
técnicas e em seu mais recente livro de arte retratou a
essência do povo e da própria Serra da Mantiqueira.
Judith conta na entrevista um pouco da sua trajetória
como artista, e de como encara a arte.
Tela Br. ( Brasil ) - Dimensão - 3,1.50 x 3.60

Tribuna do Norte - Como
e quando se deu sua iniciação à pintura?
Judith Ribeiro de Carvalho - Nasci em São Paulo,
passei minha infância convivendo com obras de arte;
pinturas,esculturas em mármore, bronze etc. Meu avô
Renato Alves Guimarães era
crítico de arte e em sua casa vi
grandes artistas no apogeu de
carreira em 1940: Vitor Meirelles, Almeida Jr., Batista da
Costa, Antonio Rocco etc.
Aos cinco anos de idade,
rabisquei numa ponta de jornal o retrato de uma senhora,
amiga do meu avô, que fora
visitá-lo. Exagerei nos bigodes da dama e minha mãe
ﬁcou muito brava comigo, levei um susto. Depois ela me
pediu perdão e guardou a caricatura rindo muito. Me lembro ainda hoje em detalhes...
TN - Como a senhora
caracterizaria a temática de
suas pinturas?
Judith - A temática depende da emoção e intensidade do
sentir e sendo assim inﬂuenciará o resultado da obra.
TN - Dos prêmios que já

recebeu, quais os que a senhora reputa maior importância?
Judith - Todos os prêmios têm muita importância
para mim... Tanto os prêmios de literatura ou de pintura... Exposições; Museu de
Arte Contemporânea - São
Paulo, Câmara dos Deputados – Brasília, Centre D’art
Contemporain – Paris, SOS
Mata Atlântica - Fundart –
Ubatuba. Um vasto material
biográﬁco consta nos livros
de pinturas e poemas; “Terra, Ar, Fogo & Mar”, “Genética e Arte” e “República
Brasileira da Mantiqueira”.
TN - Para a senhora,
pintar é...
Judith - Sou levada por
sentimentos, procuro inconscientemente não pensar
em resultados nem avaliações
prematuras. Portanto, é extremamente relaxante, não vejo
as horas passarem, não tenho
fome, não tenho sono, não tenho sede. Só tenho paz...
TN - Cor ou forma? O
que predomina em suas telas e por quê?
Judith - A cor é aplica-

da de acordo com a emoção,
com mais ou menos intensidade... A energia da forma
que sugere velocidade é inerente ao meu modo de ser... O
tema é solucionado no mesmo tempo... Sou imediatista
por natureza... Os detalhes eu
deixo para depois...

Judith - Comecei copiando os grandes mestres,
para com eles aprender...
perguntei à um artista quando eu conseguiria criar em
vez de copiar... Ele respondeu-me; só com o tempo...
Então, quero ficar velha
logo... (risos)

Judith - O mais importante é criar nas escolas um
ambiente propício para que
os talentos floresçam, valorizando expressões dos
sentimentos humanos...
É amar aquilo que faz...
Pior que fracassar é nunca
tentar...

TN - Qual é o título do
seu terceiro livro?
Judith - O título do meu
terceiro livro é “República
Brasileira da Mantiqueira”.
A República Brasileira da
Mantiqueira contempla o
espírito comum dos habitantes de uma das mais belas regiões que compreende
três unidades federativas
que são o Rio de Janeiro,
Minas Gerais e São Paulo.
Nesta região o comportamento de seus habitantes
se traduz por cordialidade,
cultura regional, manifestações folclóricas ou seja
uma nação dentro de outra
nação.

TN - Como a senhora enxerga a presença do
artista plástico em uma
sociedade sob o ponto de
vista social e político?

TN - Após tantas experiências, que dicas a
senhora deixaria para os
jovens pintores?
Judith - Só talento não

TN - Há algum fato
curioso que tenha marcado sua carreira artística e
que a senhora considera
memorável?

Divulgação

O livro
República da
Mantiqueira
pode ser
encontrado
na Livraria
Nobel, na Rua
dos Andradas,
193 – centro
da cidade

é suficiente... É necessário
viver a arte e permitir que
ela faça parte da própria
vida. É desse modo que o
maior artista, está na razão direta de sua rendição à
arte... Sempre vivi tendo como
alvo, como meta, alcançar um
aperfeiçoamento que te faz ter
a certeza de que, quanto mais
você sabe, mais tem consciência daquilo que ainda não
sabe... É uma eterna busca e a
certeza da onipresença... Quero só ser...

Genética e Arte - pinturas e poemas - ano 2007
Divulgação
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Literatura

Autora de ‘Harry
Potter’ coloca sexo,
drogas e política
em seu novo livro
Divulgação
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“O Palhaço” será representante
brasileiro a uma vaga no Oscar

Divulgação

e a Globo Filmes,
levou 1,4 milhão de
pessoas às salas de
cinema, arrecadando,
no Brasil, R$ 13,4
milhões, segundo
a Imagem Filmes,
empresa responsável
por sua distribuição.
Os bons resultados
comerciais, em um
ﬁlme considerado pela
crítica como autoral,
tiveram peso na
escolha.
A seleção dos cinco
ﬁlmes na lista ﬁnal da
categoria Melhor Filme
Estrangeiro do Oscar
deve ser anunciada
em 10 de janeiro de
2013. A cerimônia
de premiação será
realizada em 24 de
fevereiro, em Los
Angeles, Estados
Unidos.

O ﬁlme O
Palhaço, dirigido por
Selton Mello, será o
representante brasileiro
na disputa a uma
vaga para concorrer
ao prêmio de melhor
ﬁlme estrangeiro do
Oscar 2013, nos Estados
Unidos. A escolha foi
feita nesta semana por
uma comissão especial
que se reuniu na sede do
Ministério da Cultura,
na capital ﬂuminense.
A decisão,
consensual, dos seis
membros presentes da
comissão considerou
critérios artísticos
e da capacidade de
distribuição e promoção
do ﬁlme no exterior.
O ﬁlme, uma coprodução entre a
Bananeira Filmes

Games

“Black Ops II” e “Assassin’s Creed III”
estão entre os primeiros títulos do Wii U
Divulgação

Ambientado em um vilarejo imaginário e cheio de intrigas políticas – muito longe
do mundo mágico de “Harry
Potter” – o primeiro romance
adulto de J.K. Rowling começou a ser vendido nesta
semana no Reino Unido, com
um sucesso comercial garantido pela demanda popular.
O livro que aborda questões como a dependência de
heroína, prostituição, família
monoparental e o desejo adolescente, é uma mudança radical em relação aos seus sete
romances de fantasia sobre

os bruxos adolescente que
enfrentam o malvado Voldemort.
A escritora britânica, que
já vendeu mais de 450 milhões de cópias da saga do
menino bruxo, cujo último volume foi lançado em
2007, pode contar com seus
fãs leais quando “The casual
vacancy” (A vaga acidental)
chegar às livrarias. Os pedidos antecipados ultrapassam um milhão de cópias e
os livreiros britânicos esperam que a ﬁcção se torne a
mais vendida do ano.

O Wii U chega às lojas
norte-americanas em 18 de
novembro e com ele serão
lançados 23 jogos. Wii U é o
novo videogame da Nintendo que inaugura a nova geração de videogames. Tem
como destaque o Gamepad,
um controle que imita um
tablet, apresentando uma
tela sensível ao toque.
A lista dos títulos disponíveis no dia do lançamento
foi divulgada nesta semana
pela Nintendo.
Os primeiros compradores do Wii U poderão escolher
entre games muito aguarda-

dos, como “New Super Mario
Bros. U”, “Call of Duty: Black Ops II”, “Assassin’s Creed
III” e “Zombi U”.
Um dos mais esperados, o game “Call of Duty:
Black Ops II” sai em 13 de
novembro para PC, PS3 e
Xbox 360, e receberá posteriormente uma versão para
Wii U, agendada para 18 de
novembro. O jogo terá dublagem em português.
Distribuido pela NeoPlay,
o jogo custará R$ 199,90 nas
versões PlayStation 3 e Xbox
360 e chega ao Brasil simultaneamente aos EUA.

O que rola no cinema

Sucesso na Rede

Cinemark São José dos Campos
(28/9 a 4/10)

Justin Bieber

Coldplay lançará DVD
ao vivo em novembro
Divulgação

31 Minutos
13h10 - 15h20

Nesta semana, o fenômeno teen Justin Bieber voltou ao topo das visualizações na internet. O vídeo
mostra Bieber se apresentando no Dancing With the
Stars, na terça-feira (25), vestido com calça, top e jaqueta de couro preto.
O pop star cantou seu mais novo single, As Long
As You Love Me, arrancando gritos histéricos dos fãs.
Divulgação

Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros
22h10
As Aventuras de Agamenon, o Repórter
11h10C - 13h00 - 14h50
E a Vida Continua...
19h10 - 21h40
Hotel Transilvânia 3D
16h30C - 18h40C
Looper: Assassinos do Futuro
13h05 - 15h50 - 18h30 - 21h10
Os Mercenários 2
17h30 - 19h50
Resident Evil 5: Retribuição 3D
11h20C - 13h40 - 16h00 - 18h20 - 20h40
Ted
16h40 - 19h20 - 21h50
Tinker Bell: O Segredo das Fadas
11h00C - 12h50 - 15h00 - 17h05
Totalmente Inocentes
12h10C - 14h20 - 16h30D - 18h40D - 20h50

Mais informações no site: http://www.cinemark.com.
br/programacao/sao-jose-dos-campos/center-vale
*Até o fechamento desta edição o Moviecom, cinema
do Taubaté Shopping, ainda não havia atualizado a
programação para o ﬁnal de semana.

A banda inglesa Coldplay
anunciou o lançamento de “Live
2012”, seu primeiro álbum e DVD
ao vivo em nove anos, que trará registros da turnê de Mylo Xyloto.
As ﬁlmagens mostram bastidores
das viagens e performances dos
shows realizados no Stade France
(Paris), Bell Centre (Montreal) e
no Glastonbury (2011).
O novo trabalho foi anunciado nesta semana no site oﬁcial
da banda, com um trailer que
mostra os bastidores e as emoções das coloridas apresentações
de Coldplay.

O álbum será lançado no dia
19 de novembro, mas já está em
pré-venda na loja oﬁcial do grupo e pode ser adquirido em formato físico ou digital.
Quinto álbum do Coldplay,
Mylo Xyloto foi lançado em
outubro do ano passado e deixou evidente uma nova fase da
banda que, em 2008, cogitava
encerrar carreira. Recheado de
canções pops (com a participação de Rihanna) capazes de levantar arenas, os shows de sua
turnê já foram assistidos por
mais de três milhões de pessoas.
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Semana da Saúde Bucal e Congresso Internacional
de Odontologia visam atualização dos proﬁssionais
A Semana da Saúde Bucal, em Pindamonhangaba,
começa na próxima segunda-feira, dia 1º de outubro,
e vai até dia 5. É um evento voltado para atualização
técnica dos especialistas
nessa área. A semana será
realizada juntamente com o
Congresso Internacional de
Odontologia da Faculdade de
Pindamonhangaba, onde está
acontecendo o 4º Simpósio
de Saúde Bucal Coletiva, e a
3ª Jornada de Atualização da
Saúde Bucal da Prefeitura de
Pindamonhangaba.
“Essa atualização vai trazer muitos benefícios para a
população, já que o proﬁssional que se mantém atualizado, como os da rede de saúde
da cidade, tem capacidade
de realizar um atendimento melhor. Ações como essa
são muito importantes para
o bom desenvolvimento dos
proﬁssionais”, ressalta o coordenador de Saúde Bucal de
Pindamonhangaba, Oswaldo
Nakamiti.
Neste ano foi feita a solicitação para o Ministério da
Saúde, de quatro atualizações

www. Fapi.br

Coquetel de encerramento do Congresso Internacional de Odontologia em 2011

Semana Municipal do Idoso
tem grande programação
Divulgação

Momento da Semana do Idoso, no ano passado, no restaurante Colméia

A Prefeitura de Pindamonhangaba por meio da Secretaria de Saúde e Assistência Social
em parceria com o Conselho
Municipal do Idoso, juntamente
com as Associações do Centro
de Convivência para Idosos e
as Instituições de Longa Permanência para Idosos, comemoram a Semana do Idoso até 1º de
outubro de 2012. As atividades
tiveram início no dia 25 de setembro. Várias atividades estão
sendo realizadas envolvendo as
associações, as entidades e o público da 3ª idade em geral.

O principal objetivo da
“Semana Municipal do Idoso” é conscientizar a população em geral e o Poder Público de que os idosos são parte
importante da sociedade e que
demanda cuidados especiais
nas áreas de: saúde, assistência social, habitação, transporte, esportes, cultura e lazer.
No dia 25, a semana começou a todo vapor no Bosque
da Princesa, com a Manhã
de Lazer. Já na quarta-feira
(26), os eventos aconteceram
no CCI Campinas, com dan-

ças e coreograﬁas. E no dia
27, as atividades foram realizadas no CCI Vila Rica, com
o baile dos anos 60. Nesta
sexta (28), as comemorações vão até Moreira César,
no CIMC, das 12 às 17 horas, onde será realizado o almoço dançante; e no sábado
(29), das 9 às 12h acontece a
Manhã da Saúde e exposição
de trabalho e fotos, na Praça
Monsenhor Marcondes.
“O evento é um chamado para toda a população já
que há muitos casos de maus

tratos de idosos e abandono. Estamos chamando para
nossa causa a visão do poder
público para este problema”,
explica o presidente do Conselho Municipal do Idoso,
Adilson Lima da Silva.
O Conselho Municipal do
Idoso propôs à Câmara de
Pindamonhangaba instituir
através de Lei, a “Semana
Municipal do Idoso”, para
que esta data seja incluída no
calendário oﬁcial de eventos
do município a partir do próximo ano.

de equipamentos de consultórios voltados para a saúde
bucal, e o pedido já foi atendido. “Devido aos excelentes
trabalhos que Pinda tem realizado, o Ministério da Saúde
já concedeu esse benefício
para a cidade. As novidades
vão para a UBS do Crispim,
USF do bairro das Campinas,
Goiabal e Cidade Jardim, isso
vem reforçar o bom trabalho
realizado pelas equipes”, ﬁnaliza o coordenador Nakamiti.
Sobre o congresso
O Congresso Odontológico Internacional de Pindamonhangaba contará com a
presença de proﬁssionais e
estudantes da área de Odontologia que participarão de
cursos ministrados por palestrantes conceituados nacional
e internacionalmente.
Para participar da Semana da Saúde Bucal e do
Congresso Internacional de
Odontologia, que é voltado
para especialistas da área, é
necessário fazer a inscrição
pelo site http://www.fapi.br/
coip_2012/. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 3645-5510.

Prefeitura já
recolheu mais de
100 mil pneus
usados
A Prefeitura de
Pindamonhangaba,
por meio do Departamento de Serviços Municipais,
realiza desde 2009
o
recolhimento
de pneus velhos
e em desuso. Ao
todo, já foram recolhidos, desde esta
data até este último mês, cerca de 100 mil pneus.
Este serviço é realizado
pela Reciclanip, empresa que
ganhou a concorrência e que
faz a coleta e a destinação correta de pneus sem utilidade.
De acordo com o diretor
do DSM, Sérgio Guimarães,
os pneus recolhidos das ruas
são cobertos e armazenados
na sede da Regional Leste, localizada no bairro Cidade Nova, até que o caminhão
da entidade venha buscá-los,
a cada 20 dias. Após isso, os
pneus são processados e vendidos para usinas de cimento e asfalto, que os reciclam
ou reutilizam, sem agredir o
meio ambiente.
“Este serviço é importante
tanto por recolher um material em desuso e dar uma destinação útil para ele, quanto
por evitar o acúmulo de lixo
e outros materiais em lugares

impróprios na cidade contribuindo com o meio ambiente”, disse o diretor.
Com isso, são recolhidos
por mês cerca de 3 mil pneus,
o que também representa milhares de focos da dengue
eliminados
periodicamente. “O recolhimento destes
pneus é importante também
por prevenir na cidade a proliferação do mosquito transmissor da dengue, pois os
pneus são um dos objetos em
que a água se acumula”, pontuou Sérgio.
O diretor também informa
que quem quiser entregar algum pneu velho ou que não
utilize mais, é só se dirigir até
a Regional e depositar o objeto. “Entregando os pneus em
local adequado e dando uma
destinação a eles, contribuímos com a saúde e bem estar
de todos, evitando doenças
e ajudando com o nosso meio
ambiente”, concluiu.
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Funvic/Mídia Fone
encara Vôlei Futuro e
quer apoio da torcida
Só a vitória interessa para
o voleibol masculino de Pindamonhangaba, Funvic/MidiaFone, neste sábado (29),
contra o atual vice campeão
da Superliga, Vôlei Futuro,
pelo Campeonato Paulista Divisão Especial. O jogo
será no ginásio Juca Moreira, com um novo horário
estabelecido pela Federação
Paulista de Vôlei: às 19 horas, com entrada gratuita.
A situação do time pindense ficou complicada com
a derrota na quarta-feira (26),
para o BMG São Bernardo,
concorrente direto à vaga
para as semifinais. O jogo
aconteceu no ABC Paulista,
com a vitória do São Bernardo por 3 sets a 1. A Funvic/
Midia Fone começou a partida bem, vencendo o primeiro
set por 27 a 25, no entanto o
adversário acordou na partida, decretando a derrota de
Pindamonhangaba no final.
O jogo contra o Vôlei Fu-
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Apenas dois jogos separam a equipe de Pinda da
classificação para a próxima fase do Estadual

O time de Pinda “pega” o Vôlei Futuro, decidindo uma vaga para as semifinais do Paulista

turo encerra a primeira fase
da competição com o time
de Pindamonhangaba somando 5 vitórias e 7 derrotas em
doze jogos. O adversário deste sábado é considerado um
dos maiores times do Brasil,

Cinquentão e 2ª
Divisão do Amador
têm os primeiros
jogos em Pinda
Os campeonatos Cinquentão e a 2ª divisão do
Amador começaram no
fim de semana com mais
de 20 jogos acontecendo
nos estádios espalhados
pela cidade, organizados pela Liga Pindamonhagabense de Futebol
(LPMF).

Meninas do
voleibol infantil
vencem no Paulista

Este ano, a 2ª divisão
do Amador bateu o recorde de times com 26 equipes brigando pelo acesso
à 1ª divisão em 2013. O
Sapopemba, que foi campeão da 1ª divisão no domingo (23), na temporada
2012, é o atual campeão
da 2ª divisão de 2011.

Próximos jogos
Cinquentão – 2ª rodada
Terra dos Ipês x Ramos (Estádio Raul Correa de Macedo
(Macedão – Terra dos Ipês) – 8h45
Bandeirante x Flamengo (Estádio Tio Nê - Feital) – 8h45
Santa Luzia x Estrela (Estádio João Demetrio Salgado –
Mancrezão) – 8h45
Afizp x Fim de Carreira (Campo do Instituto de Zootecnia –
Haras Paulista) – 8h45
Vila São José x Maricá (Estádio Vicente de Oliveira - Vila São
José) – 8h45
Independente x Campo Alegre (Estádio José Ramiro dos
Santos - Ramirão) – 8h45
2ª Divisão – 2ª rodada
Afizp x 10 de Julho (Campo do Instituto de Zootecnia Haras Paulista) – 10h30
Areião x Universo (Estádio Cardosão - Alto do Cardoso) –
10h30
100 Nome x Unidos Azuis (Estádio Tio Nê - Feital) – 10h30
Bela Vista x Incomisa (Estádio Antonio Pereira - Bairro das
Campinas) – 10h30
Fluminense x Santa Luzia (Estádio José Ramiro dos Santos Ramirão) –10h30
União do Ipês x Mombaça (Estádio Vicente de Oliveira – Vila
São José) – 10h30
Independente x Ponte Nova (Estádio Nuno Maia Veiga Filho
– Maricá) – 10h30
Cidade Jardim x Terra dos Ipês (Estádio José Demetrio
Salgado - Mancrezão) – 10h30
Azeredo x Corinthians (Estádio José Antonio Galvão – Paturi
[Azeredo]) – 10h30
Andrada x Araretama (Estádio Nelson Duque Avelar - Santa
Cecilia) – 10h30
River Junior x Pinheiros (Campo do Jardim Eloyna) – 10h30
Santa Helena x Jardim Eloyna (Estádio João Candido Jardim Rezende) – 10h30.

com jogadores como o Ricardinho, da seleção brasileira.
Após a partida no Campeonato Paulista Divisão
Especial, a próxima competição da Funvic/Midia Fone

será a estréia na Superliga
de Vôlei, a maior competição do Brasil, que começa
no final de outubro e reúne
as maiores equipes do país,
com jogadores de ponta do
cenário mundial.

A equipe infantil feminina de vôlei de Pinda venceu o Santos, na Baixada,
por 3 sets a 1, se aproximando mais um pouco da
classificação para a próxima fase do Campeonato
Estadual. Esta é a primeira
vez que Pindamonhangaba
participa da competição
com a categoria infantil.
Para o time pindense
garantir a classificação,
precisa vencer São Bernardo do Campo no sábado
(29), no ABC Paulista, e

o Americana, dia 2 de outubro, em casa, no ginásio
Juca Moreira, às 18 horas.
Futuros atletas
O Festival Livovali
(Liga de Voleibol do Vale
Paraíba e Litoral Norte) acontece domingo (30), no ginásio
Juca Moreira, em Pindamonhangaba, às 9 horas, com a
participação de dez equipes.
Como acontece em
apenas um dia, as regras
mudam e os sets serão de
15 pontos, com três jogos
por etapa.

Ferroviária e Ramos saem na
frente na semifinal do Sub15
As semifinais do Campeonato de Futebol Sub15
da Liga Pindamonhangabense de Futebol (LPMF)
começaram no sábado
(22), com dois jogos
simultâneos, Independente x Ferroviária e
Ramos x Etna.
O clássico de Moreira
César colocou o Ramos na
frente pela vaga na final da
competição, com o placar
de 1 a 0, jogando em casa.
A derrota obriga o Etna a
vencer por 2 gols de diferença, no próximo jogo,
para garantir a classificação – ou um gol para ir aos
pênaltis.
No outro duelo, no estádio José Demétrio Salgado (Mancrezão) no bairro
Santa Luzia, o Independente perdeu em casa por
1 a 0 para a Ferroviária. A
situação do time do Santa
Luzia é a mesma do Etna:
só a vitória interessa na
próxima rodada.
As quatro equipes voltam a se enfrentar neste
fim de semana para definir
a final do sub 15.

As equipes do
Ferroviária e Ramos
venceram seus jogos
e despontam como
as grandes favoritas
para a final do Sub 15
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Jovem atleta está entre os 15
melhores do mundo no atletismo
Na última semana, Pindamonhangaba entrou para
a história do Atletismo sul-americano, revivendo os
tempos do glorioso João do
Pulo. Os atletas João Gabriel
da Chagas Bento Pedroso e
Júlia Graziela Palma de Oliveira, ambos com 16 anos de
idade, foram à São Paulo para
participar da Seletiva Escolar
que dava acesso as Olimpíadas Escolares Nacional, em
Cuiabá, no dia 27 de novembro. Júlia Graziela ﬁcou na
terceira colocação no salto
triplo com 10,55 metros. João
Gabriel surpreendeu a todos
com o menor tempo já feito
na competição com 13,83
segundo nos 110 metros com
barreira, alcançando o índice
para ir ao Mundial de 2013
na Austrália e a vaga para
Cuiabá.
A Federação Internacional
de Atletismo estipula 13,95
segundos para ter índice para
o Mundial, João Gabriel quebrou a marca e agora precisa conﬁrmar os números no
próximo ano para embarcar

Celso Corrêa/Agoravale

Os atletas João Gabriel da Chagas Bento Pedroso e Júlia Graziela Palma de Oliveira, que foram à São Paulo
para participar da Seletiva Escolar que dá acesso as Olimpíadas Escolares

à Austrália e representar o
Brasil nas Olimpíadas Escolares em 2013. Com o resultado, João Gabriel está entre

Corrida ecológica premia
atletas na Semana da
Árvore de Pinda
A Semana da Árvore foi
comemorada em Pindamonhangaba no domingo (23)
com o 7º Desaﬁo Ecológico,
promovendo a saúde e a qualidade de vida para a população da cidade. O evento foi
dividido em cinco categorias,
de acordo com idade e sexo.
A largada aconteceu na Esco-

la Estadual João Pedro Cardoso, no Campo Alegre.
O percurso do 7º Desaﬁo
Ecológico foi de 31 km com
o trajeto em vários bairros
de Pindamonhangaba, incluindo a Estrada do Borba.
Apenas os corredores acima
de 20 anos ﬁzeram a etapa
completa.

Malha enfrenta São
Caetano na semiﬁnal do
Campeonato Paulista
O adversário de Pinda
na semiﬁnal do Campeonato Paulista foi sorteado na
segunda-feira (24), na Federação Paulista de Malha
(FPM), e a Água Preta/VWM
Transportes enfrenta o time
de São Caetano do Sul. O
primeiro jogo acontece
na casa do adversário, no
próximo domingo (30), às
9 horas. A expectativa dos
atletas e comissão técnica

é de um jogo muito equilibrado, já que São Caetano
possui uns dos melhores
campos de malha do país,
além de um ótimo time.
“Não existe favorito nesse
jogo, apenas sei que estamos muito bem preparados
para esse confronto e com
muita garra e dedicação vamos tentar chegar a grande
ﬁnal paulista”, disse o atleta
da Água Preta, Carlos Barros.

os 15 melhores do mundo na
categoria Menores (15 a 17
anos), sendo o 1º colocado
nos rankings brasileiro e sul-

-americano. Nos dias 29 e
30 de setembro, o atleta irá
participar do Campeonato
Paulista no Ibirapuera, e nos

dias 14 e 15 de outubro João
Gabriel viaja para Maringá (Paraná) para disputar o
Campeonato Brasileiro.

Na competição no estado
paranaense, Pinda contará
também com os atletas Letícia Mara (17 anos) nos 1500
metros; Roan (17 anos) nos
400 metros com barreira e
Vanessa Polyana (16 anos)
nos 400 metros com barreira.
Os quatros atletas de Pindamonhangaba estão entre os
10 melhores do Brasil na categoria Menores.
O treinador dos atletas,
Rodrigo Pereira de Souza,
explica que os treinamentos acontecem todos os dias
e a recompensa vem com os
brilhantes resultados. “Nós
temos um atleta entre os 15
melhores do mundo. Tem a
Júlia Graziela que foi para
São Paulo e ficou em terceiro lugar, sem contar os
outros três atletas que configuram entre os 10 melhores do país, representando
Pinda em massa na competição nacional. Os trabalhos
são gratiﬁcantes porque os
resultados mostram o nosso
desempenho”, ressaltou o
treinador.

Projeto da PM premia jovens com medalhas de ouro
O Projeto Parceiros do
Amanhã, do Núcleo de Polícia Comunitária de Pindamonhangaba, participou, no
domingo (23), da 16ª Copa
Valeparaibana de Jiu-jítsu na
cidade de Taubaté. A competição envolveu equipes de
alto nível com representações das academias de São
José dos Campos, Ubatuba,
Lorena, Taubaté e demais
regiões. Os alunos do projeto de Pinda trouxeram cinco
medalhas de ouro.
Os medalhistas pindenses
foram Lucas Vinicius (categoria Infantil B), Cristian
Alvin (categoria Infanto A),
Elder César (categoria Infanto B), Luís Felipe (categoria
Absoluto e Leve 2).

O Capitão da Polícia Militar de Pindamonhangaba
e Coordenador do Projeto,
Paulo Henrique Lourusso
Cavalheiro, elogiou os atletas e se diz orgulhoso dos resultados. “O jiu-jítsu é uma
de nossas disciplinas entre
36 outras e o projeto é um
movimento voluntário de
complemento educacional
que, através de aulas teóricas
e práticas, contribuem para
que estas crianças assumam
e desenvolvam seu próprio
caráter, aprendendo a criar
valores e respeito ao próximo, formando o homem do
amanhã”, frisou.
O Projeto Parceiros do
Amanhã será homenageado
com a “Medalha do Méri-
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O jiu-jitsu está entre as disciplinas do projeto da PM

to Comunitário” na capital
paulista, no dia 28 setembro,
pelo Comandante Geral da

Policia Militar de São Paulo
e demais personalidades civis e militares.

Paixão por Esporte
Talita Leite

www.talitaleitte.blogspot.com

Pinda encara São José dos Campos nessa sexta-feira (28)
Talita Leite

Pindamonhangaba e São José dos Campos já estão
matematicamente classiﬁcadas para a próxima fase do
Campeonato Estadual Sub-20 de Futsal Feminino, mas se
engana quem pensa que o passaporte carimbado diminui a
importância do clássico.
Nessa sexta-feira (28), São José dos Campos e
Pindamonhangaba voltam a medir suas forças e, como de
costume, devem protagonizar um duelo e tanto.
A partida em questão será realizada em São José dos Campos,
às 20h, no Ginásio do Centro Esportivo Mário Weiss.
O embate marca o encerramento da primeira fase do
Campeonato Estadual, pelo menos para as representantes do
Vale do Paraíba.
Pelo primeiro turno dessa competição, a Águia do Vale levou a
melhor em um jogo extremamente tumultuado, realizado na
Associação Atlética Ferroviária. Nessa sexta-feira, na condição
de visitante, Pindamonhangaba pode dar o troco.
Vale destacar que aconteça o que acontecer, as joseenses não
saem da ponta da tabela de classiﬁcação, mesmo assim, a
Princesa do Norte já sabe; vencer um clássico é sempre, muito
importante.
Embaladas – Depois de representar o Vale do Paraíba na
Divisão Especial da Taça Brasil Correios de Futsal Feminino Sub20, Pindamonhangaba recebeu Sertãozinho na tarde da última
quarta-feira (26), no Ginásio do Alto do Tabaú.
A partida marcou a retomada da Princesa do Norte no
Campeonato Estadual Sub20 e como era esperado, acabou com
vitória das donas da casa.
A equipe local aplicou 3 a 2, com direito a três tentos
assinalados pela sempre eﬁciente Taís Andrade. O resultado

Inspiradíssima: Taís faz três gols e determina
vitória de Pindamonhangaba
levou Pinda ao quarto lugar da tabela de classiﬁcação e de
quebra, embalou o grupo para o clássico contra São José dos
Campos.
A última quarta-feira, entretanto, não foi perfeita para
Pindamonhangaba, que terá de lidar com um desfalque
importante. A atleta Carol Nazário foi expulsa de quadra no
confronto contra Sertãozinho, depois de receber dois cartões
amarelos.
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Onde tem Cipasa,
tem valorização.
Além de desenvolver loteamentos,
nossa missão também é valorizar os
espaços, a vida, a harmonia urbana
e suas relações com o meio ambiente.

Isso é ser uma loteadora completa.
Isso é ter foco nas pessoas.

Portal de Bragança - Bragança Paulista (SP)

Urbanizar para transformar

11 4096-0500

www.cipasa.com
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Drª Alexandra Manfredini, biomédica e coordenadora do Núcleo de Diabete do Laboratório Cedlab
Sugestões de temas e dúvidas - alexandra@laboratiocedlab

MENOPAUSA

PRIMAVERA DE SANGUE...
Quinta-feira, manhã ensolarada do dia 27 de setembro
de 2012, aqui estou, pescando ideias para meu texto da
semana. Na Internet os corações sensíveis saúdam o majestoso desabrochar da Primavera, publicando mensagens,
versos e muitas fotos de flores de todas as procedências e
perfumes...
Na área política os candidatos e funcionários de campanha se movimentam. É chegado o momento e todos os esforços envidados ainda serão poucos. A vitória ou a derrota,
tudo é uma questão de detalhes.
No site de viagens um especialista dá dicas de como gastar menos com passagens aéreas e hotéis, ao programarmos
uma viagem.
Mas, de repente, o que vejo me choca profundamente.
Começo a pesquisar e noto que a informação está em todos
os jornais e órgãos informativos eletrônicos:

“CABO BRUNO É ASSASSINADO COM
QUASE VINTE TIROS, NO FINAL DA
NOITE DESTA QUARTA-FEIRA, DIA 26.”
Ele, que obtivera a liberdade
definitiva um mês atrás, após
cumprir quase trinta anos na
penitenciária, e que ficou famoso como “justiceiro”, voltava
de uma igreja (atualmente era
pastor) com a família quando
foi cercado por dois homens ao
aproximar-se da casa onde residia. Obrigaram-no a descer do
carro e o executaram friamente
com muitos tiros, a maioria deles no rosto. Sem molestar os familiares, que a tudo assistiram. Ele era casado com a também pastora Daisy França,
desde 2008, em cerimônia realizada na prisão.
Confesso, em minha ignorância, que nem sabia que o
Cabo Bruno vivia em Pindamonhangaba, embora o presídio onde ele cumpriu pena fique a dez quilômetros daqui.
E mais assustado fiquei ainda, ao ler que o crime aconteceu
na Rua Álvaro Leme Celidônio (segundo o site da Globo.
com), bairro da Quadra Coberta, onde ele estava morando,
há não mais que cem metros de onde moram minha mãe,
um filho, irmãos, sobrinhos, etc, e há trezentos metros de
minha casa.
Cabo Bruno costumava dizer que matava por entender
que bandido não tem recuperação. Seu assassinato, com
claros indícios de vingança, só faz comprovar sua tese. Não
adiantou ele cumprir 27 anos de reclusão. Teria que pagar
com a vida...
Bem, Primavera, você me desculpe, mas eu agora fiquei
pra lá de confuso. Pensava, inicialmente, em concluir meu
texto com algumas trovas sobre flores. No entanto...
A violência se propaga
e, ante o quadro, eu me consterno:
nos presídios não há vaga
e, se abusar... nem no inferno!...
É um quadro que me exaspera
e rouba qualquer suporte:
com tanta luz, primavera,
amor... há quem plante a morte...
(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e
ocupa a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhangabense de Letras) www.
falandodetrova.com.br - (o mais completo portal de trovas na Internet)
________________________________________

(Viva mais feliz: deixe uma Trova falar por você!)

DOZE PASSOS PARA UMA
MENOPAUSA SAUDÁVEL
8 — Faça todos os exames anuais recomendados pelo médico, incluindo controle de glicemia, colesterol, vitamina D e cálcio, bem
como mamografias e exames pélvicos.
Os resultados de uma colonoscopia feita aos 50 anos irão determinar a frequência de colonoscopias futuro.
9 — Não negligencie seus dentes.
Escove-os duas vezes ao dia e use fio dental diariamente para ajudar a prevenir a doença periodontal (inflamação das gengivas) –
ela pode afetar sua saúde cardiovascular.

FALE CONOSCO - 3642-5673

PLENOMED Sistema de Benefícios
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 36.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 18.09.2012.
Às dez horas do dia dezoito de setembro de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para,
em sua sede, realizar a Trigésima Sexta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da
Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 34.ª Sessão Extraordinária, realizada em 18.09.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos:
I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: DEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0167/12 Maria Vitoria Righi Campos, Recurso 1-0168/12 Marcelo Lopes Martinez. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0198/12 Liliane Aparecida de Souza. III – EXPEDIENTE:
Ofício 042/12-JARI encaminhado ao Sr. Alexandre Foroni Simões para providenciar
os documentos solicitados pela JARI, a serem juntados ao Recurso 1-0164/12 por
ele interposto, Ofício 043/12 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito
encaminhando as Atas da JARI para publicação
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 18 de Setembro de 2012.

Homens – Percam a barriga já!
Homens – Vocês já tiveram a curiosidade de pegar uma fita
métrica para medir a barriga? Saberiam dizer qual o tamanho?
A maioria não faz a menor idéia. O pior é que podemos estar
com uma bomba-relógio ‘amarrada’ na cintura. Sim homens,
a obesidade abdominal não é apenas um problema de vaidade,
mas um assunto sério e que traz riscos a saúde.
Com a correria do dia a dia, a falta de atividade física,
alimentação extremamente gordurosa, bebida alcoólica e o
estresse, fazem com que as gordurinhas se localizem nos homens principalmente na região abdominal. Essa gordura localizada na região abdominal chamamos de gordura visceral.
Estudos científicos provam que essa gordura traz grande
risco para a saúde, pois causa a liberação de hormônios que
levam a doenças cardiovasculares como a hipertensão arterial (Pressão Alta) e o Diabetes, diminuindo a quantidade e
qualidade de vida das pessoas que tem esse padrão de distribuição de gordura. Esse tipo de obesidade acomete mais
homens que mulheres e é a famosa “barriguinha de chope”.
A obesidade nunca vem sozinha, é uma doença silenciosa, associada à elevação dos níveis de colesterol, triglicérides
e glicemia. Quando esses fatores juntos estão alterados no
sangue levam ao desenvolvimento da síndrome metabólica,
doença que aumenta em quase três vezes o risco de desenvolver problemas do coração, diabetes tipo 2 e derrames.
Os riscos de doenças coronarianas aumentam drasticamente quando os homens ultrapassam a circunferência
abdominal de 102cm (o limite para homens é 94cm e para
mulheres 88cm).
Portanto, vamos esquecer a idéia da vaidade e levar a
sério essa questão. O corpo agradece. Vamos lá, pegue uma
fita métrica...

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA MULHER

Ata da 35.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 20.09.2012.
Às dez horas do dia vinte de setembro de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para,
em sua sede, realizar a Trigésima Quinta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob
a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos
da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 36.ª Sessão Ordinária, realizada em 18.09.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos:
I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: DEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0170/12 Adriana dos Santos Monteiro; INDEFERIDO, por votação unânime:
Recurso 1-0131/12 Luíz Fernando Claro, Recurso 1-0158/12 Danilo Albano Querino.
II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação
unânime: Recurso 1-0207/12 Valmiro de Carvalho. III – CETRAN: Recebimento dos
Recursos: 1-0327/11 a 1-0331/11 e 1-0333/11 Felipe Pinto Pecego julgados em 2ª
instância.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 20 de Setembro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de registro no CREA ;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 04/10/2012 às 14:30 horas
ENGENHEIRO
7º JOSUÉ BONDIOLI JUNIOR
RUA ENGENHEIRO DURIVAL DE CARVALHO, 293 – CAMPO BELO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-620
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA A 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2012
Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes do CMDM convocadas a comparecerem, na data e local abaixo, para a realização de reunião ordinária, com a
seguinte pauta:
Pauta:
•
•
•
•

Informes
Leitura e aprovação da ata da reunião anterior
Campanha “Em outubro Pense Rosa”
Outros assuntos

Dia: 		
01/10/2012 (segunda-feira)
Horário:
18h (tolerância de 10min)
Duração:
Aproximadamente 2 horas
Local: CIAS – Centro Integrado de Assistência Social, na Sala dos Conselhos.
Na impossibilidade do comparecimento, a conselheira deverá justificar sua ausência
no Setor Executivo e informar a respectiva suplente.
Ana Maria Braz Cavalcante
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Licença de Operação
ROGAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, torna público que requereu na
CETESB Ag. Amb. TTÉ, a renovação da Licença de Operação, sito à Av. Alexandrina
das Chagas Moreira, 964, Distrito Industrial Pindamonhangaba/SP.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Dia 04/10/2012 às 15:00 horas
ÁREA 5
3º FRANCINE DE ANDRADE SOUZA
RUA MOISÉS MOURÃO NETO, 63 – VILA SÃO PAULO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-608
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

COMUNICADO
A Etec João Gomes de Araújo encontra-se com inscrições abertas para o Processo
Seletivo de Docentes para área de Nutrição e Informática. As inscrições serão recebidas no período de 01 a 04/10/2012 e de 08/10 a 09/10/2012, no horário das 8:00
às 11:00 e das 13:30 às 16:30 horas –
Local de inscrições - Etec João Gomes de Araújo
Rua Professor José Benedito Cursino, nº 75 - Boa Vista - Pindamonhangaba.

1º JAIME BRUNA DE BARROS BINDÃO
RUA CHANGUA, 55 – CHÁCARA INGLESA
SÃO PAULO – SP
CEP 04141-070
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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 SERVIDORES 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

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 28 de setembro de 2012

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

EDITAL PARA CITAÇÃO DE DJANIRA REZENDE AMBROGI COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 653/2010 QUE LHE
MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), DJANIRA REZENDE AMBROGI, com endereço incerto e não
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os
autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 653/2010, que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 15/10/2010, conforme
petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 41264. Deu-se á causa o valor de
R$ 1.328,66 em 15/09/2010. Pelo presente edital fica o executado (s), DJANIRA REZENDE AMBROGI, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo
da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado
é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que
o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação
da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus
ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá alegar
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
aos 27 de setembro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO - Juíza de Direito
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EDITAL PARA CITAÇÃO DE TOMAZ VIEIRA DE CARVALHO COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 944/2011 QUE LHE
MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), TOMAZ VIEIRA DE CARVALHO, com endereço incerto e não
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os
autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 944/2011, que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 09/12/2011, conforme
petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 00010273. Deu-se á causa o valor
de R$ 650,45 em 09/12/2011. Pelo presente edital fica o executado (s), TOMAZ VIEIRA DE
CARVALHO, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme
resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido
de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus
ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá alegar
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
aos 27 de setembro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

ENGENHEIRO
8º ANDRÉ CESAR FORGATI
RUA DO CARDOSO, 70 – ALTO DO CARDOSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-080
RICARDO GALEAS PEREIRA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS
Período de Inscrição para Vendedor Ambulante “Finados/2012”
De 15/10/2012 á 19/10/2012
Protocolo da Prefeitura
Das 08:00 as 17:00 horas
Munidas do Xerox do RG, CPF e Comprovante de endereço.
O requerimento deverá ser solicitado pelo próprio interessado.
Só poderá requerer apenas um local para trabalhar.
Vicente Correa da Silva-Gerente da Arrecadação
Eduardo Godoi Cesar - Supervisor da Fiscalização

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ANTONIO JACINTO PEREIRA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 743/2010 QUE LHE
MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), ANTONIO JACINTO PEREIRA, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os
autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 743/2010, que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 15/10/2010, conforme
petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 42295. Deu-se á causa o valor de
R$ 539,00 em 15/10/2010. Pelo presente edital fica o executado (s), ANTONIO JACINTO PEREIRA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo
da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado
é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que
o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação
da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus
ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá alegar
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
aos 27 de setembro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL DE LEILÃO
A Excelentíssima Dr.ª DENISE FERREIRA BARTOLOMUCCI, Juíza Titular da VARA DO TRABALHO
DE PINDAMONHANGABA/SP, FAZ SABER a quantos o presente virem ou dele tiverem conhecimento que no dia 17 (dezessete) de Outubro de 2012, a partir das 13h00min, na sede deste Fórum Trabalhista de PINDAMONHANGABA/SP na Rua Doutor Octávio Oscar Campello de Souza, 85 – Parque
das Nações e/ou pelo endereço eletrônico www.hastapublicasp.com.br, será realizado LEILÃO, ficando nomeados para tanto os Srs. Leiloeiros Oficiais Euclides Maraschi Junior, Matr. 819 e/ou Marcelo
Valland, Matr. 408; no qual serão levados a público pregão de venda e arrematação, nos termos do
art. 888 – CLT, os seguintes bens penhorados nos autos a seguir relacionados:
- Processo nº: 0068700-28.2008.5.15.0059 CartPrec
RECTE: Celso de Jesus Garcia
RECDO: Advanced Manufacturing Systems Ltda.
Valor da Dívida: R$ 8.370,59 (até 30/09/2012)
Depositário: Jorge Szanto de Toledo (Sócio)
Localização do Bem: Campos do Jordão-SP
Bem(ns): 1) LOTE de nº 13 da quadra “E” do loteamento denominado “Vale Feliz, situado no lugar denominado Descansópolis, com área de 1.028,00 m2 com frente para a Avenida Cervantes, onde mede
42,00 metros do lado esquerdo com o lote nº 12, onde mede 42,00 metros do lado direito com o lote nº
14, onde mede 32,00 metros e nos fundos com os lotes nº 17 e 18 por uma linha quebrada, onde mede
32,00 metros + 5,00 metros. Imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Campos do Jordão
conforme R/3 da matrícula nº 2.486 de 26/01.1978 avaliado por R$ 7.000,00 em 28/05/2008;
2) LOTE de nº 14 da quadra “E” do loteamento denominado “Vale Feliz, situado no lugar denominado
Descansópolis, com área de 1.054,00 m2 com frente para a Avenida Cervantes, onde mede 37,00
metros do lado direito confronta com o terreno da vendedora, onde mede 39,00 metros, do lado
esquerdo confronta com o lote nº 13, onde mede 32,00 metros e nos fundos com os lotes nº 16 e 17
onde mede 39,00 metros. Imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Campos do Jordão
conforme R/3 da matrícula nº 2.487 de 26/01.1978 avaliado por R$ 7.000,00 em 28/05/2008;
Total da Avaliação: R$ 14.000,00.(Quatorze mil reais)
- Processo nº: 0208700-83.2005.5.15.0059 Pet
RECTE: Urbanizadora e Incorporadora Santa Rita Ltda.
RECDO: Alexander Augusto Afarelli
Valor da Dívida: R$ 970.188,69 (até 30/09/2012)
Depositário: Alexander Augusto Afarelli
Localização do Bem: Sítio Santa Therezinha – Bairro do Pinhão – Pindamonhangaba-SP
Bem: Um Terreno situado neste município, bairro do Pinhão, denominado “Sítio Santa Therezinha”
com área de dois alqueires e uma quarta de alqueire, ou 5 há. 44a. 5ca. E que divide em sua integridade, de um lado com Alcides de Souza Braga, de outro lado com o Dr. Gabriel Luiz Gonçalves, nos
fundos com Caio Bueno, por um ribeirão e, pela frente com a estrada do Pinhão, devidamente cadastrado no INCRA sob nº 635.120.004.685-3, Objeto da matrícula nº 8.645 – R.7 datada de 23/12/1998
do Cartório de Registro de Imóveis de Pindamonhangaba-SP. No imóvel existem construções e as
instalações do Haras Santo Antônio.
ÔNUS: R.9 – ARRESTO – protocolo 92456 de 29/12/2003 - 1ª Vara Cível local Proc. 1746/2003
movido por Urbanizadora e Incorporadora Santa Rita Ltda.; R.10 – COMPROMISSO DE VENDA E
COMPRA – protocolo 92.724 de 05/02/2004 a DAVID LOPES SCHIMITD e ROSIMEIRE ABREU;
Av.11 – PENHORA – protocolo 136438 de 26/04/2012 em favor de Urbanizadfora e Incorporadora
Santa Rita Ltda.para garantia da presente execução
Total da Avaliação: R$ 500.000,00 (02/02/2011)
- Processo nº: 0114700-91.2005.5.15.0059 CartPrec (Vara Itinerante de Campos do Jordão)
RECTE: Reginaldo Rodrigues de Camargo
RECDO: Horácio Pina do Nascimento - Espólio
Valor da Dívida: R$ 106.087,71 (até 01/10/2012)
Depositário: Adriane Campomar do Nascimento
Localização do Bem: Fazenda Natal – Campos do Jordão-SP.
Bem: Uma gleba de terras com área de 70.000,00 m2 (setenta mil metros quadrados) situada na Fazenda Natal, assim descrita: começa no marco 88-B na confluência das terras de propriedade da Cia.
Brasileira de Colonização com as terras da mesma companhia; deste marco o perímetro segue com os
rumos magnéticos – Junho 1970 – NW 74°59’ com distância de 140,64 metros até o marco 94-B situado
à margem do Córrego Gaiola e desce este córrego com os seguintes rumos e distâncias: NW 26°10’x
marco 95-B; NW 43°x 54,60 metros marco 96-C, deste marco o perímetro abandona o citado córrego
e deflete à direita e segue com NE 8°01’ x240,72 metros até o marco 100-B, situado à margem do
Córrego Barrado e deste marco o perímetro sobre o dito córrego com os seguintes rumos e distâncias:
SE 70°20’x38,03 metros; marco 101-B SE 59°45’x79,75 metros; marco 103-B; NE 80°00’x40,73 metros;
marco 104-B SE B; NE 89°02’x76,92 metros; marco 83-B, deste marco o perímetro deflete à direita e
segue SW 11°34’x290,07 metros até o marco 88-B ponto de partida. DO marco 88-B ao marco 100-B
o perímetro confronta com as terras de propriedade da citada Companhia. Do Marco 100-B ao marco
83-B o perímetro confronta com Petronilha Senne de Carvalho pelo Córrego do Barrado; do marco 83-B
ao marco 88-B o perímetro confronta com terras da mesma Companhia.
ÔNUS: na certidão de matrícula encartada aos autos, consta somente a AV.2/21245 – PENHORA –
referente à presente demanda judicial
Total da Avaliação: R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais) em 05/10/2005
- Processo nº: 0081200-15.1997.5.15.0059 RTOrd
RECTE: Wanderson Dias de Almeida
RECDO: Curtume Pindense Ltda.
Valor da Dívida: R$ 9.422,33 (até 30/09/2012)
Depositário: Chrispim dos Santos Moraes
Localização do Bem: Estrada Municipal do bairro das Campinas
Bem: A PARTE IDEAL correspondente a 50% (cinquenta por cento) do terreno localizado na Estrada
Municipal do bairro das campinas, neste município com área de 2.152,00 m2 onde existe um galpão
com 527,82 m2 de área construída e uma residência com 89,81 m2 de área construída com as se
guintes medidas e confrontações – O perímetro tem início no ponto “A” localizado à margem da Estrada Municipal do bairro das Campinas, junto ao Ribeirão da água preta na divisa da propriedade da
Metalco Construções Metálicas S/A.Deste ponto segue o rumo de 78°00’NE numa extensão de 53,50
metros até encontrar o ponto “B”, confrontando com a Estrada Municipal do Bairro das Campinas ,
deste ponto segue o rumo 12°00’SE numa extensão de 43,40 metros até encontrar o ponto “C”, confrontando com propriedade de Chrispin dos Santos Moraes e Luiz Antonio de Oliveira. Deste ponto
segue o rumo 43°30’SW numa extensão de 30,00 metros até encontrar o ponto “D”, confrontando
com a propriedade de Chrispim dos Santos Moraes e Luiz Antônio de Oliveira. Deste ponto segue o
rumo 37°40’NW numa extensão de 68,00 metros até encontrar o ponto “A” inicial fechando o perímetro margeando o Ribeirão da água preta, confrontando com a propriedade de Metalco Construções
Metálicas S/A. encerrando uma área de 2.152,00 m2, cadastrada na Prefeitura Municipal sob a sigla
nº SE-23-02-10-005-01/02 e objeto da matrícula de nº 26.724 datada de 21/12/1990 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Pindamonhangaba, de propriedade de Chrispim dos Santos
Moraes e sua Mulher Neusa Godoy Moraes e Luiz Antônio de Oliveira e sua Mulher Lenir Marcondes
de Oliveira. Imóvel, reavaliado na sua totalidade por R$ 175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil reais)
em 31/05/2011 E na parte ideal de 50% por R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).
ÔNUS: na certidão de matrícula encartada aos autos, consta somente a R.2M.26724 – PENHORA
de 50% deste imóvel – referente à presente demanda judicial
Total da Avaliação: R$ 85.000,00 (Oitenta e cinco mil reais)
- Processo nº: 0013900-26.2003.5.15.0059 RTOrd(rt)
RECTE: Rogério Ney de Oliveira
RECDO: Roberta Benvenuti de Moraes – ME + 1.
Valor da Dívida: R$ 9.714,51 (até 30/09/2012)
Depositário: Perillo Guimarães de Moraes
Localização do Bem: Rua Prudente de Moraes nº 363 – Pindamonhangaba-SP.
Bem: 01 (uma) Motocicleta da marca HONDA modelo CG150JOB ano de fabricação 2005 ano modelo 2006, chassi nº 9C2KCO8306R800326 placa DNJ-1485, cor vermelha, com 30.000 km rodados,
pequeno rasgo no banco, em bom estado de conservação e em funcionamento avaliada em R$
3.800,00 (Três mil e oitocentos reais) em 19/05/2012.
ÔNUS: veículo alienado segundo informação do Executado.
Total da Avaliação: R$ 3.800,00 (Três mil e oitocentos reais)
- Processo nº: 0134400-19.2006.5.15.0059 RTSum
RECTE: Geovan Silva Rocha
RECDO: Morro Agudo Serviços e Participações Ltda.
Valor da Dívida: R$ 8.561,90 (até 30/09/2012)
Depositário: A Executada
Localização do Bem: Fazenda Morro Agudo.- Pindamonhangaba-SP.
Bem: Área “A” constituída pelo remanescente do Sítio Flamboyant destacada da Gleba maior , situada
neste Município com as seguintes medidas e confrontações: Começa no ponto “A” junto à lateral
esquerda da Estrada Municipal de Ribeirão Grande. Nesse ponto segue cerca por essa lateral no
sentido bairro do Ribeirão Grande –Pinda numa extensão de 406,00 metros até o ponto “B” e dividindo em todo essa extensão com a Estrada Municipal de Ribeirão Grande, nesse ponto deixando
a estrada deflete à direita 70°30’ e segue em linha reta numa extensão de 1.258,00 metros até o
ponto “C”, encontrando nesse ponto a Estrada Municipal de Pinda e dividindo toda a extensão com a
Fazenda Santa Helena, nesse ponto deflete à direita e segue cerca pela lateral da estrada no sentido
Pinda-Bairro do Pinga numa extensão de 320,70 metros até o ponto IX e dividindo em toda essa extensão com a Estrada Municipal do Pinga, nesse ponto deixando a lateral da estrada deflete à direita
e segue cerca em linha reta numa extensão de 119,00 metros até o ponto VIII, nesse ponto deflete à
esquerda e segue cerca em linha reta numa extensão de 26,00 metros até o ponto VII, nesse ponto
deflete à esquerda e segue numa extensão de 111,50 metros até o ponto VI, nesse ponto deflete à
direita e segue cerca numa extensão de 127,80 metros até o ponto III, nesse ponto deflete à esquerda
e segue cerca numa extensão de 90,00 metros até o ponto II e dividindo em todas essas extensões
com as áreas desmembradas denominadas Sítio Nossa Senhora da Conceição, Sítio Santa Maria e
Sítio Santa Tereza, de propriedade de Maria de Lourdes Andrade Basso, nesse ponto deflete à direita
e acompanhando o perímetro originário de 63°45’ (do ponto U ao ponto V) segue cerca em linha reta
numa extensão de 17,00 metros até o ponto V, junto à um Córrego e dividindo nessa extensão com a
propriedade de Maria José Pereira Berthoud, sucessor de Vanderlino Pereira e Outros, nesse ponto
deflete à direita e segue cerca em linha reta numa extensão de 1.300,00 metros até o ponto “A” ponto
inicial de partida e dividindo toda a extensão com á área “B”, denominada Sítio São João da Boa Vista
1 de propriedade de Miguel Andrade Basso e fechando assim o poligonal da área “A” e perfazendo
a área em 694.958,00 m2 ou 28,717 alqueires – Cadastrado no INCRA sob nº 636.029.006.076-0 Área Total (há) 69,5 e registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Pindamonhangaba sob nº
32.142. ABRANGENDO não só o imóvel objeto da presente matrícula , mas também todas as demais
instalações, melhoramentos e benfeitorias , construções e acessões existentes, as quais, uma vez
realizadas, não poderão ser destruídas alteradas ou retiradas sem consentimento prévio e por escrito,
á saber: 1 – Galpão para gado (área de 8.000,00 m2); 2 – escritório principal (área de 210,00 m2);
3 – área administrativa anexa (área de 80,00 m2); 4 – Galpão haras (1.040,00 m2); 5 – Recepção do
Haras (área de 120,00 m2); 6 – Depósito do Haras (área de 180,00 m2); 7- farmácia e selaria (área
de 96,00 m2); 8 – 05 (cinco) casas de funcionários (área de 450,00 m2); 9 – Casa do Gerente (área
de 200,00 m2); 10 – Canil (área de 12,00 m2); 11 – casa principal inacabada (área de 1.000 m2);
12 – Sistema de captação, armazenamento e distribuição de água (3.000 metros); 13 – Sistema de
alimentação Elétrica (3.000 metros); 14 – Arruamento interno (3.000,00 metros); 15 – Urbanização
do fechamento da área (4.100,00 metros). Imóvel avaliado por R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e
quinhentos mil reais) em 18/05/2012. Conforme Av.4.M.32142 – o imóvel passou a denominar-se

“FAZENDA MORRO AGUDO”..
Total da Avaliação: R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e qui9nhentos mil reais)
- Processo nº: 0057700-02.2006.5.15.0059 RTOrd
RECTE: Valter de Mendonça
RECDO: Morro Agudo Serviços e Participações Ltda
Valor da Dívida: R$ 55.272,81 (30/09/2012)
Depositário: A Executada
Localização do Bem: Fazenda Morro Agudo.- Pindamonhangaba-SP.
Bem: Área “A” constituída pelo remanescente do Sítio Flamboyant destacada da Gleba maior , situada
neste Município com as seguintes medidas e confrontações: Começa no ponto “A” junto à lateral
esquerda da Estrada Municipal de Ribeirão Grande. Nesse ponto segue cerca por essa lateral no
sentido bairro do Ribeirão Grande –Pinda numa extensão de 406,00 metros até o ponto “B” e dividindo em todo essa extensão com a Estrada Municipal de Ribeirão Grande, nesse ponto deixando
a estrada deflete à direita 70°30’ e segue em linha reta numa extensão de 1.258,00 metros até o
ponto “C”, encontrando nesse ponto a Estrada Municipal de Pinda e dividindo toda a extensão com a
Fazenda Santa Helena, nesse ponto deflete à direita e segue cerca pela lateral da estrada no sentido
Pinda-Bairro do Pinga numa extensão de 320,70 metros até o ponto IX e dividindo em toda essa extensão com a Estrada Municipal do Pinga, nesse ponto deixando a lateral da estrada deflete à direita
e segue cerca em linha reta numa extensão de 119,00 metros até o ponto VIII, nesse ponto deflete à
esquerda e segue cerca em linha reta numa extensão de 26,00 metros até o ponto VII, nesse ponto
deflete à esquerda e segue numa extensão de 111,50 metros até o ponto VI, nesse ponto deflete à
direita e segue cerca numa extensão de 127,80 metros até o ponto III, nesse ponto deflete à esquerda
e segue cerca numa extensão de 90,00 metros até o ponto II e dividindo em todas essas extensões
com as áreas desmembradas denominadas Sítio Nossa Senhora da Conceição, Sítio Santa Maria e
Sítio Santa Tereza, de propriedade de Maria de Lourdes Andrade Basso, nesse ponto deflete à direita
e acompanhando o perímetro originário de 63°45’ (do ponto U ao ponto V) segue cerca em linha reta
numa extensão de 17,00 metros até o ponto V, junto à um Córrego e dividindo nessa extensão com a
propriedade de Maria José Pereira Berthoud, sucessor de Vanderlino Pereira e Outros, nesse ponto
deflete à direita e segue cerca em linha reta numa extensão de 1.300,00 metros até o ponto “A” ponto
inicial de partida e dividindo toda a extensão com á área “B”, denominada Sítio São João da Boa Vista
1 de propriedade de Miguel Andrade Basso e fechando assim o poligonal da área “A” e perfazendo
a área em 694.958,00 m2 ou 28,717 alqueires – Cadastrado no INCRA sob nº 636.029.006.076-0 Área Total (há) 69,5 e registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Pindamonhangaba sob nº
32.142. ABRANGENDO não só o imóvel objeto da presente matrícula , mas também todas as demais
instalações, melhoramentos e benfeitorias , construções e acessões existentes, as quais, uma vez
realizadas, não poderão ser destruídas alteradas ou retiradas sem consentimento prévio e por escrito,
á saber: 1 – Galpão para gado (área de 8.000,00 m2); 2 – escritório principal (área de 210,00 m2);
3 – área administrativa anexa (área de 80,00 m2); 4 – Galpão haras (1.040,00 m2); 5 – Recepção do
Haras (área de 120,00 m2); 6 – Depósito do Haras (área de 180,00 m2); 7- farmácia e selaria (área
de 96,00 m2); 8 – 05 (cinco) casas de funcionários (área de 450,00 m2); 9 – Casa do Gerente (área
de 200,00 m2); 10 – Canil (área de 12,00 m2); 11 – casa principal inacabada (área de 1.000 m2);
12 – Sistema de captação, armazenamento e distribuição de água (3.000 metros); 13 – Sistema de
alimentação Elétrica (3.000 metros); 14 – Arruamento interno (3.000,00 metros); 15 – Urbanização
do fechamento da área (4.100,00 metros). Imóvel avaliado por R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e
quinhentos mil reais) em 18/05/2012. Conforme Av.4.M.32142 – o imóvel passou a denominar-se
“FAZENDA MORRO AGUDO”..
Total da Avaliação: R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e qui9nhentos mil reais)
- Processo nº: 0211900-93.2008.5.15.0059 ExFis
RECTE: U N I Ã O
RECDO: Ivasa Equipamentos Têxteis Industria e Comércio Ltda.
Valor da Dívida: R$ 7.706,74 (até 28/09/2012)
Depositário: Antonio Alves Silva
Localização do Bem: Estrada Municipal Cruz nº 950 – Bairro dos Campinas – Pindamonhangaba-SP
Bem: 01 (uma) Máquina automática de agulhas para fabricação de fitas rígidas com elástico
com largura de 45 a 130 mm, com duas bocas, completa com motor, carreteleira e acessórios
em funcionamento, semi-nova, reavaliada por R$ 7.500,00 Sete mil e quinhentos reais) em
14/06/2011.
Total da Avaliação: R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais)
Quem pretender arrematar ditos bens deverá comparecer no dia, hora e local acima mencionados, e/
ou cadastrar-se previamente no endereço eletrônico www.hastapublicasp.com.br, ficando ciente das
seguintes condições:
Caberá ao leiloeiro:
a) divulgar o leilão ao menos uma vez em jornal de grande circulação, nos termos do art. 686 do
CPC, autorizada a divulgação de duas datas consecutivas, para o caso de não haver licitantes no primeiro
pregão, bem como a dispensa de edital nos casos autorizados por lei;
b) comprovar nos autos até cinco dias antes do leilão a efetiva divulgação e as despesas havidas, juntando
ainda cópia do edital e prova de sua publicação;
c) providenciar a remoção do bem, quando determinada pelo Juiz, arcando a(o) executada(o) com o pagamento das despesas relativas à remoção do bem no depósito;
d) depositar, à disposição do Juízo, em 24 horas, o produto da alienação, se por ele recebido diretamente;
e) lavrar auto de arrematação ou adjudicação, dele constando as ocorrências relevantes e submetendo-o à apreciação do Juízo para que seja assinado, na forma do art. 694 do CPC; em caso de
ausência de ocorrências, lavrar auto negativo;
f) entregar, caso esteja sob sua guarda, o bem ao arrematante, ao adjudicante, ao remitente ou ao
proprietário/executado, mediante a apresentação da respectiva carta de arrematação, de adjudicação
ou de remição, ou, ainda, de mandado de levantamento da penhora.
g) Serão de responsabilidades do executado ou arrematante, os valores de remoção e armazenamento dos bens que se encontram em posse do leiloeiro, sendo os mesmo entregues somente com
a quitação dessas despesas diretamente ao leiloeiro.
Ficam autorizados ao Sr. leiloeiro ou a quem este delegar, devidamente identificados, proceder visitações aos locais de guarda dos bens submetidos à hasta pública, acompanhados ou não de interessados na arrematação, podendo fotografar os bens, independentemente do acompanhamento de
Oficial de Justiça designado pela respectiva Vara, valendo a cópia deste despacho como mandado
judicial para tanto. Em se tratando de imóvel residencial, salvo consentimento do morador, a visitação
somente poderá ocorrer durante o dia, segundo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.
É vedado aos depositários criar embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, sob pena de ofensa
ao art. 14, inciso V, do CPC, ficando desde logo autorizado o uso de força policial, se necessário.
Fica estabelecida a possibilidade de parcelamento do pagamento, consoante previsão contida no art.
690, § 1º, do CPC, sendo certo que deverá ser efetuado o depósito de 30% (trinta por cento) à vista.
Salvo situações excepcionais, que serão decididas após a hasta pública, o parcelamento não poderá
ser superior a 06 parcelas mensais.
No caso de parcelamento, a carta de arrematação será expedida, no momento oportuno, com cláusula de
hipoteca judiciária sobre o bem arrematado.
Se o arrematante desistir da arrematação antes de quitadas todas as parcelas, aquelas pagas reverterse-ão ao exequente, sem direito do arrematante reavê-las, bem como a comissão paga ao leiloeiro judicial.
Nos termos do artigo 888, § 1º, da CLT, terá o exequente preferência para a adjudicação. Havendo licitantes, o pedido de adjudicação deverá ser formulado durante a hasta (e não depois), igualando-se ao maior
lance, o que possibilitará ao interessado, em benefício da execução e no interesse do devedor, majorar a
oferta, até que prevaleça a arrematação ou a adjudicação, Além disso, pagará diretamente ao leiloeiro a
comissão de 5% sobre o valor da arrematação.
No caso de adjudicação após o encerramento da hasta pública e, caso homologado o pedido, as partes
serão intimadas do ato, fluindo o prazo para eventuais embargos da data da notificação aos interessados.
Havendo arrematação, o licitante vencedor deverá depositar à disposição do Juízo o valor total da
arrematação, mediante GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA obtida através do site do
Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (www.trt15.jus.br), no prazo de 24 horas a partir
do encerramento da hasta. Além disso, pagará diretamente ao leiloeiro a comissão de 5% sobre o
valor da venda, sendo que em caso de adjudicação, a referida comissão será paga pela(o) executada(o) nos próprios autos.
Quando o leilão for realizado, estando suspensos os seus efeitos, o arrematante estará dispensado
do depósito do sinal, devendo proceder o depósito integral no prazo de 24 horas, após notificado para
tanto, uma vez resolvidos os incidentes.
Se a(o) executada(o) desejar quitar os valores devidos, na forma do art. 651 do CPC, deverá apresentar, até a data e hora designados para a hasta, comprovante do pagamento da dívida e das demais
despesas processuais, sendo excepcionalmente vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado, arcando igualmente com o pagamento da comissão de 5% sobre o valor da avaliação do bem,
exceto se a comprovação ocorrer antes da publicação do edital da hasta pública.
Caso ocorra composição amigável entre as partes, com a retirada do feito da pauta de hastas públicas, a(o) executada(o) também arcará com a comissão de 5% sobre o valor de avaliação do bem, somente se eximindo do referido pagamento se o acordo for apresentado em juízo antes da publicação
do edital da hasta, sendo excepcionalmente vedada para esse fim a utilização do protocolo integrado.
De acordo com o que dispõe o parágrafo único, do artigo 130, do CTN, ficam os bens imóveis livres
de ônus tributários, ficando caracterizada aquisição originária.
Nos estritos casos do art. 694 do CPC, caso desfeita a arrematação, o leiloeiro será intimado a depositar nos autos o valor recebido a titulo de comissão, no prazo de 10 dias.
O prazo para eventuais embargos à arrematação ou adjudicação passará a fluir da data da hasta pública,
independentemente de nova notificação, salvo se o deferimento ocorrer numa data futura, hipótese em
que passará a fluir após a intimação da parte.
Deverá ser observado que os Embargos à Arrematação não terão efeito suspensivo, nos exatos termos
do art. 694 do CPC, considerando-se perfeita, acabada e irretratável a arrematação ocorrida, ainda que os
Embargos à Arrematação venham a ser julgados procedentes.
Além da comissão e das demais despesas com a hasta pública, a(o) executada(o) arcará ainda com o
pagamento das despesas processuais fixadas no art. 789-A da CLT, no que for aplicável ao caso concreto.
Esclareça-se que, por ocasião do praceamento, após apregoado o bem, caso não haja licitante interessado naquele momento, os trabalhos permanecerão abertos até que se declare estar encerrado o pregão.
No caso de bem imóvel, o credor hipotecário será oportunamente intimado para exercer o seu direito
de preferência sub-rogando-se no preço de eventual arrematação.
A publicação do edital suprirá eventual insucesso nas notificações das partes.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente Edital que será
publicado e afixado no lugar de costume, na sede deste Fórum Trabalhista, na forma da lei.
Pindamonhangaba/SP, aos 10 de Setembro de 2012. Eu, Euclides Maraschi Junior, Leiloeiro Oficial,
Matrícula 819, digitei. Subscreve Elaine Maria dos Santos Neves, Diretora de Secretaria e assina DD.
Juíza Federal do Trabalho Denise Ferreira Bartolomucci.
____________________________________
___
DENISE FERREIRA BARTOLOMUCCI.
Juíza Titular de Vara do Trabalho
___________________________
Elaine Maria dos Santos Neves
Diretora de Secretaria

EDITAL PARA CITAÇÃO DE MONICA DE LIMA GUEDELHA BONAPARTE COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 954/2011 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), MONICA DE LIMA GUEDELHA BONAPARTE, com
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE
EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo
nº 954/2011, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 09/12/2011, conforme petição inicial, referente a
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 00011103. Deu-se á causa o valor de R$ 839,20
em 09/12/2011. Pelo presente edital fica o executado (s), MONICA DE LIMA GUEDELHA BONAPARTE, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que
o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º
dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento
de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se
realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores
termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não
poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado
na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 27 de setembro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE DRAKAR LOCADORA DE VEÍCULOS S/C LTDA COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 970/2011 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), DRAKAR LOCADORA DE VEÍCULOS S/C LTDA, com
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE
EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo
nº 970/2011, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 09/12/2011, conforme petição inicial, referente a
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 00013173. Deu-se á causa o valor de R$ 895,42
em 06/12/2011. Pelo presente edital fica o executado (s), DRAKAR LOCADORA DE
VEÍCULOS S/C LTDA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que
o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º
dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento
de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se
realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores
termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não
poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado
na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 27 de setembro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE SILVIA ORTIZ BISSOLI COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 973/2011 QUE
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), SILVIA ORTIZ BISSOLI, com endereço incerto e não
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL,
tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 973/2011, que lhe
move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 09/12/2011, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA N° 00013251. Deu-se á causa o valor de R$ 839,20 em 06/12/2011. Pelo
presente edital fica o executado (s), SILVIA ORTIZ BISSOLI, devidamente CITADO
para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial
supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o
de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de
que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar
da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á
os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que
será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e
comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 27 de setembro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ALBERTO RAMALHO DE ALENCAR JUNIOR COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1013/2011 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), ALBERTO RAMALHO DE ALENCAR JUNIOR, com
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE
EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo
nº 1013/2011, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 09/12/2011, conforme petição inicial, referente a
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 000015944. Deu-se á causa o valor de R$ 839,20
em 06/12/2011. Pelo presente edital fica o executado (s), ALBERTO RAMALHO DE
ALENCAR JUNIOR, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que
o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º
dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento
de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se
realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores
termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não
poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado
na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 27 de setembro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE PASTELARIA BOA VISTA LTDA COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº
1113/2011 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), PASTELARIA BOA VISTA LTDA, com endereço incerto
e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1113/2011,
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a
esta serventia em 09/12/2011, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA N° 0000181. Deu-se á causa o valor de R$ 834,71 em 06/12/2011.
Pelo presente edital fica o executado (s), PASTELARIA BOA VISTA LTDA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da
petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta)
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo,
prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os
fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se
o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos
27 de setembro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito
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EDITAL PARA CITAÇÃO DE BASE CONSTRUTORA INCORPORADORA E HOTELARIA S/A COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1243/2011 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), BASE CONSTRUTORA INCORPORADORA E HOTELARIA S/A, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da
SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, processo nº 1243/2011, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 09/12/2011, conforme petição
inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 00007109. Deu-se á causa o
valor de R$ 620,97 em 06/12/2011. Pelo presente edital fica o executado (s), BASE
CONSTRUTORA INCORPORADORA E HOTELARIA S/A, devidamente CITADO
para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial
supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o
de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de
que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar
da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á
os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que
será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e
comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 27 de setembro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE POLYPAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1263/2011 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), POLYPAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE
EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo
nº 1263/2011, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 09/12/2011, conforme petição inicial, referente a
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 00007741. Deu-se á causa o valor de R$ 912,19
em 09/12/2011. Pelo presente edital fica o executado (s), POLYPAS INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que
o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º
dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento
de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se
realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores
termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não
poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado
na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 27 de setembro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE J. DE SOUZA & CIA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1294/2011
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO
SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), J. DE SOUZA & CIA, com endereço incerto e não
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL,
tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1294/2011, que
lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta
serventia em 09/12/2011, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 00007941. Deu-se á causa o valor de R$ 899,62 em 09/12/2011. Pelo
presente edital fica o executado (s), J. DE SOUZA & CIA, devidamente CITADO para
todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra
transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que
o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da
intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que
será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e
comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 27 de setembro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE HELIO GABRIEL DA SILVA COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº
1304/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), HELIO GABRIEL DA SILVA, com endereço incerto e
não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL,
tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1304/2007, que lhe
move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 13/12/2001, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA N° 10322. Deu-se á causa o valor de R$ 1465,83 em 27/09/2001. Pelo presente edital fica o executado (s), HELIO GABRIEL DA SILVA, devidamente CITADO
para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial
supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o
de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de
que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar
da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á
os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que
será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e
comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 27 de setembro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE PEDRO PEREIRA DA SILVA COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº
1153/2011 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), PEDRO PEREIRA DA SILVA, com endereço incerto e
não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL,
tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1153/2011, que lhe
move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 09/12/2011, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA N° 00002127. Deu-se á causa o valor de R$ 847,06 em 06/12/2011. Pelo presente edital fica o executado (s), PEDRO PEREIRA DA SILVA, devidamente CITADO
para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial
supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o
de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de
que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar
da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á
os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que
será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e
comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 27 de setembro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE TAKESHI SUZUKI COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1160/2011 QUE
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), TAKESHI SUZUKI, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1160/2011, que lhe move
a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia
em 09/12/2011, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
N° 0000219. Deu-se á causa o valor de R$ 1.050,83 em 06/12/2011. Pelo presente
edital fica o executado (s), TAKESHI SUZUKI, devidamente CITADO para todos os
atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito
e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias,
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo
para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação
da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do
executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será
publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e
comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 27 de setembro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE IMPERIAL DE ROUPAS LTDA FILIAL COM PRAZO DE
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB
Nº 1154/2011 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), IMPERIAL DE ROUPAS LTDA FILIAL, com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO
FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1154/2011,
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a
esta serventia em 09/12/2011, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA N° 00002141. Deu-se á causa o valor de R$ 952,16 em 06/12/2011.
Pelo presente edital fica o executado (s), IMPERIAL DE ROUPAS LTDA FILIAL, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo
da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta)
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo,
prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os
fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se
o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos
27 de setembro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE SEBASTIÃO PEREIRA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1214/2010
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO
SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), SEBASTIÃO PEREIRA, com endereço incerto e não
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL,
tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1214/2010, que lhe
move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 04/11/2010, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA N° 0134.04.02.002.000. Deu-se á causa o valor de R$ 808,97 em 25/10/2010.
Pelo presente edital fica o executado (s), SEBASTIÃO PEREIRA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda
advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta)
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo,
prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os
fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se
o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos
27 de setembro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE J.B.M. SANTOS & CIA. LTDA COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº
1304/2011 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), J.B.M. SANTOS & CIA. LTDA, com endereço incerto
e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1304/2011,
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a
esta serventia em 09/12/2011, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA N° 00008474. Deu-se á causa o valor de R$ 899,62 em 06/12/2011.
Pelo presente edital fica o executado (s), J.B.M. SANTOS & CIA. LTDA, devidamente
CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda
advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta)
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo,
prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os
fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se
o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos
27 de setembro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE FRANCISCO PAULO MARTINS FREIRE COM PRAZO
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS
SOB Nº 1314/2011 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), FRANCISCO PAULO MARTINS FREIRE, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE
EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo
nº 1314/2011, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 09/12/2011, conforme petição inicial, referente a
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 00018815. Deu-se á causa o valor de R$ 839,20
em 06/12/2011. Pelo presente edital fica o executado (s), FRANCISCO PAULO MARTINS FREIRE, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta,
conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para
pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual
embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos
autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos,
presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art.
319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na
forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 27 de setembro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
LEI Nº 5.444, DE 13 DE SETEMBRO DE 2012.
Dispõe sobre a instituição do Sistema Cicloviário no Município e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 50/2012, de autoria do Vereador Isael Domingues)
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica instituído o Sistema Ciloviário do Município de Pindamonhangaba, como
incentivo ao uso de bicicletas para o transporte, visando contribuir para o desenvolvimento da mobilidade sustentável, com as seguintes diretrizes:
I- aperfeiçoar e ampliar a infraestrutura;
II- implantar as medidas necessárias à inserção da bicicleta no sistema de circulação
viário;
III- promover a melhoria da qualidade ambiental e urbanística do Município;
IV- ampliar a acessibilidade e mobilidade da população, reduzido o uso do transporte
motorizado;
V- promover o desenvolvimento sustentável.
§1º O transporte por bicicletas deve ser incentivado em áreas apropriadas e abordado como modo de transporte para atividades do cotidiano, devendo ser considerado
modal efetivo na mobilidade da população.
§2º Para efeitos desta Lei, são adotadas as seguintes definições:
I- Bicicleta: veículo de transporte individual, não motorizado, não poluente e não
emissor de ruído;
II- ciclista: condutor, sujeito às leis de trânsito vigentes, no que couber.
Parágrafo único: Os triciclos não motorizados equiparam-se às bicicletas, no que
couber.
Art. 2º O Sistema Cicloviário no Município de Pindamonhangaba será formado por:
I-rede viária para o transporte por bicicletas, formadas por ciclovias, ciclofaixas, faixas compartilhadas e rotas operacionais de ciclismo;
II- locais específicos para estacionamento: bicicletários e paraciclos;
II- procedimentos, atividades e sistemas de gerenciamento do tráfego cicloviário inserido no gerenciamento geral do tráfego do Município.
Art. 3º O Sistema Cicloviário do Município de Pindamonhangaba deverá:
I- articular o transporte por bicicleta com o Sistema de transporte público de Passageiros, viabilizando os deslocamentos com segurança, eficiência e conforto para o
ciclista;
II- implementar infraestrutura para o trânsito de bicicletas e introduzir critérios de planejamento para implantação de ciclovias ou ciclofaixas nos trechos de rodovias em
zonas urbanizadas, nas vias públicas, nos terrenos marginais às linhas férreas, nas
margens dos cursos d’água, nos parques e em outros espaços naturais;
III- implantar trajetos cocloviários onde os desejos de viagem sejam expressivos para
a demanda que se pretende atender,
IV- implantar estacionamento de bicicletas nos terminais de ônibus, ou qualquer outro
terminal de transporte coletivo que vier a ser implantado no município, bem como
prédios, vias e logradouros públicos;
V-promover atividades educativas visando à formação de comportamento seguro e
responsável no uso de bicicleta e sobretudo no uso do espaço compartilhado;
VI- promover o lazer ciclístico e a conscientização ecológica.
Art. 4º Caberá ao Executivo, por meio dos órgãos competentes, consolidar o programa de implantação do sistema Cicolviário do Município de Pindamonhangaba.
Art.5º A ciclovia será constituída de pista própria para a circulação de bicicletas, separada fisicamente do tráfego geral e atendendo o seguinte:
I- ser totalmente segregada da pista de rolamento do trafego geral, calçada, acostamento, ilha ou canteiro central,
II- poderão ser implantadas na lateral da faixa de domínio das vias públicas, no
canteiro central, em terrenos marginais às linhas férreas, nas margens dos cursos
d’água, nos parque e em outros locais de interesse,
III- ter traçado e dimensões adequados para segurança do tráfego de bicicletas e
possuindo sinalização de trânsito específica.
Art. 6º A ciclofaixa consistirá numa faixa exclusiva destinada à circulação de bicicletas, delimitada por sinalização específica, utilizando parte da pista.
Parágrafo Único: A ciclofaixa poderá ser adotada quando houver impossibilidade técnica, ou falta de espaço físico para a construção de uma ciclovia.
Art. 7º A faixa compartilhada poderá utilizar parte da via pública, desde que devidamente sinalizada, permitindo a circulação compartilhada de bicicletas com o trânsito de veículos motorizados ou pedestres, conforme previsto no código de Trânsito
Brasileiro.
Parágrafo Único: A faixa compartilhada deve ser utilizada somente em casos especiais para dar continuidade ao sistema cicloviário ou em parques, quando não for
possível a construção de ciclovia ou ciclofaixa.
Art. 8º A elaboração de projetos e construção de praças e parques, incluindo os
parques lineares, com área superior a 4.000 m² (quatro mil metros quadrados), deve
contemplar o tratamento cicloviário nos acessos e no entorno próximo, assim como
paraciclos no seu interior.
Art. 9º O Executivo deverá estimular a implantação de locais reservados para bicicletários, em um raio de até 200 (duzentos) metros terminais de ônibus, ou qualquer
outro meio de transporte público, dando prioridade às estações localizadas nos cruzamentos com vias estruturais.
Parágrafo Único: A segurança do ciclista e do pedestre é condição essencial para a
escolha do local e da implantação de bicicletários e paraciclos.
Art. 10 As novas vias públicas, incluindo pontes, viadutos e túneis, devem prever
espaços destinados ao acesso e circulação de bicicletas, em conformidade com os
estudos de viabilidade.
Art. 11 O Executivo deverá implantar ou incentivar a implantação de ciclovias ou
ciclofaixas nos terrenos marginais às linhas férreas em trechos urbanos, de interesse
turístico, nos acessos às zonas industriais, comerciais e institucionais.
Parágrafo Único: Os projetos dos parques lineares deverão contemplar ciclovias
internas e, quando possível, de acesso aos parques, em conformidade com estudos
de viabilidade aprovados.
Art. 12 A implantação e operação dos bicicletários, em imóveis públicos ou privados,
deverá ter controle de acesso, a ser aprovado pelo Órgão Executivo Município de
Trânsito.
Art. 13 Nas ciclovias, ciclofaixas e locais de trânsito compartilhado poderá ser permitido, de acordo com regulamentação, pelo Órgão Executivo Municipal de Trânsito,
além da circulação de bicicletas:
I- circular com veículos em atendimento a situações de emergência, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro e respeitando-se a segurança dos usuários do
sistema ciocloviário;
II- utilizar patins, patinetes e skates, nas pistas onde sua presença não seja expressamente proibida;
III- circular com o uso de bicicletas, patinetes ou similares elétricos, desde que desempenhem velocidades compatíveis com a segurança do ciclista ou do pedestre
onde exista trânsito partilhado.
Art. 14 O Sistema Cicloviário do Município de Pindamonhangaba promoverá ações:
I- educativas permanentes, com o objetivo de promover padrões de comportamento
seguro e responsáveis dos ciclistas, assim como campanhas educativas e treinamentos, tendo como público alvo os pedestres, ciclistas e condutores de veículos automotores, visando divulgar o uso adequado de espaços compartilhados , o respeito
e a convivência entre os modais de transporte;
II- de conscientização ecológica, da importância do lazer ciclístico e de disseminação
do conceito de desenvolvimento sustentável;
III-de promoção de acessibilidade da bicicleta aos locais de estacionamento;
IV- de aplicação de sinalização vertical, horizontal, semafórica, ou outras sinalizações disponíveis, nas vias onde há trêfego de ciclistas, informando os veícukos automotores sobre o cuidado e respeito com os ciclistas na via;
V- de criação de centro de educação para ciclistas, com o fim de oferecer treinamentos sobre legislação de trânsito, mecânica de bicicleta, sinalização, compartilhamento harmônico de espaços públicos com pedestres, animais, e veículos automotores e
condução segura e defensiva de trânsito;
VI- de estabelecimento de convênios e parcerias com os municípios limítrofes para
criação e implantação de projetos integrados de ciclovias.
Art. 15 Os veículos ciclísticos utilizando via pública, somente poderão ser realizados
em rotas, dias e horários autorizados pelo Órgão Executivo Municipal de Trânsito, a
partir de solicitação expressa formulada pelos organizadores de evento.
Art. 16 Para conduzir a implementação do Sistema Cicloviário do Município de Pindamonhangaba e a formulação de políticas cicloviárias, poderá ser criado o Conselho Municipal de Política Cicloviária –CMPC, cujas atribuições serão definidas em
regulamentação própria.
Art. 17 As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 18 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba,13 de setembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Paulo Amadei Usier - Secretária de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de setembro de
2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FAGNER EDUARDO BORGES GALIANO, de nacionalidade brasileira, profissão
operacional logístico, estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 10 de agosto de 1980, residente e
domiciliado Rua Irmã Maria Dionysia Seidl nº 145, Crispim, nesta cidade, filho de
PAULO ANTONIO GALIANO e MARIA APARECIDA BORGES GALIANO.
BRUNA BUENO DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
de escritório, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 30 de setembro de 1986, residente e
domiciliada Rua Dr. Eugenio Fortes Coelho nº 317, Bosque da Princesa, nesta
cidade, filha de LUIZ CARLOS DE ALMEIDA e JOANA D’ARC DA GLORIA BUENO
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, 25 de setembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RODRIGO WILLIAM LUDUCENA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
de pintor, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em São José dos
Campos, Estado de São Paulo, no dia 7 de junho de 1985, residente e domiciliado
Rua Aristoteles Fernandes de Oliveira nº 97, Araretama, nesta cidade, filho de
ANTONIO CARLOS LUDUCENA e VICENTINA DE FÁTIMA PEREIRA LUDUCENA.
DAYANE CRISTINA LOPES CORREA, de nacionalidade brasileira, profissão atendente, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Tremembé, Estado
de São Paulo, no dia 26 de junho de 1992, residente e domiciliada Rua Aristoteles
Fernandes de Oliveira nº 282, Araretama, nesta cidade, filha de NADIR ALVES
CORREA e TEREZA DE FATIMA LOPES PEREIRA CORREA. 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, 26 de setembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EVALDO JOSÉ SILVA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão guarda
municipal, estado civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, no dia 9 de outubro de 1974, residente e domiciliado Rua Benedito Darcy Monteiro nº 145, C.D.H.U., Araretama, nesta cidade, filho de JOÃO
CELIO RODRIGUES e MARIA ALBERTINA DA SILVA RODRIGUES.
ADRIANA APARECIDA DAVID BATISTA, de nacionalidade brasileira, profissão
autônoma, estado civil solteira, de 40 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 25 de março de 1972, residente e domiciliada
Rua Benedito Darcy Monteiro nº 145, C.D.H.U., Araretama, nesta cidade, filha de
NELSON BAPTISTA e ANNA MARIA DAVID BAPTISTA. 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, 27 de setembro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 3.916, DE 17 DE SETEMBRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, e nos termos da Lei nº 3.870, de 21 de dezembro de 2001,
NOMEIA, a Sra. CARMEM LÚCIA RODRIGUES CONTI, para o emprego de provimento em comissão, de DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DE MOREIRA CÉSAR, a partir de 04 DE SETEMBRO DE 2012.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 04 de setembro de 2012.
Pindamonhangaba,17 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 17 de setembro
de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS –
SAJ Nº 001, DE 25 DE SETEMBRO DE 2012.
Rodolfo Brockhof, Secretário de Assuntos Jurídicos, com fundamento nos incisos I e
V do art. 72 da Lei Orgânica do Município de Pindamonhangaba,
RESOLVE:
Art. 1º. Instituir na Secretaria de Assuntos Jurídicos a Instrução Normativa, para cumprimento do disposto no inciso V do art. 72 da Lei Orgânica Municipal.
Parágrafo único. As Instruções Normativas expedidas pela Secretaria de Assuntos
Jurídicos terão numeração seqüencial e exclusiva.
Art. 2º. Esta instrução normativa entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 25 de setembro de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

LEI Nº 5.443, DE 13 DE SETEMBRO DE 2012
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da
Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no Fundo
Social de Solidariedade, referente ao convênio nº. 251/2012, firmado com o Fundo Social de
Solidariedade do Estado de São Paulo, para desenvolvimento do projeto “Reciclando Vidas”. A
classificação orçamentária será:
02.00
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
02.20
Fundo Social de Solidariedade
1025		
Equipamentos em Geral
08 244 0027.2
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

R$ 15.000,00

Artigo 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pelo
FUSSESP.
Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Bottan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de setembro de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

LEI Nº 5.445, DE 18 DE SETEMBRO DE 2012.
Altera a Lei nº 5.249/2011, que Denomina uma via pública do Município, no Loteamento Reserva dos Lagos, de LUIZ CARLOS CORREIA.
(Projeto de Lei nº 121/2012, de autoria do Vereador Martim César)
JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte
Lei:
Art.1º. O Art. 1º da Lei nº 5.249/2011 passa a ter a seguinte redação:
“Art.1º Fica denominada de Coronel Luiz Carlos Correia, a Rua 02 do Loteamento
Residencial Reserva dos Lagos.”
Art.2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Paulo Amadei Usier
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 18 de setembro de
2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

PORTARIA INTERNA Nº. 9.185, DE 13 DE SETEMBRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, RESOLVE PRORROGAR por 60 (sessenta) dias, contados a
partir de 23 de setembro de 2012, nos termos do Memorando nº. 1112/2012 – DRH/
Procedimentos Disciplinares, o prazo para conclusão do Processo Administrativo
Disciplinar nº 08/2012, comissão constituída pela Portaria Interna nº. 9.157, de 11
de julho de 2012.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 13 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 13 de setembro
de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba/ Memo nº 1112/12-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares

PORTARIA GERAL Nº 3.917, DE 18 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 a Sra. CAMILA BISSOLI DO AMARAL,
Assessora Técnica Legislativo, para substituir a Sra. Ana Paula Pedersoli, Chefe de
Assuntos Jurídicos, durante o período em que a mesma encontrar-se em gozo de
férias, de 10 de setembro de 2012 a 19 de setembro de 2012 e de 05 de novembro
de 2012 a 14 de novembro de 2012.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir
de 10 de setembro de 2012.
Pindamonhangaba, 18 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 18 de setembro
de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
DECRETO, 24 DE SETEMBRO DE 2012.
“Dispõe sobre decretação de Título “Hóspede Oficial do Município”
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, e,
Considerando que o Rotary Club de Pindamonhangaba receberá a visita do Governador do Distrito 4600 do Rotary Internacional
Considerando que Pindamonhangaba será honrada com a presença ilustre do Senhor Governador BENEDICTO FRANCISCO DOS REIS NETO e sua esposa MARIA
APARECIDA DIAS REIS,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 4.889, DE 13 DE SETEMBRO DE 2012.

Equipamentos em Geral
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

R$ 15.000,00

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial.
Artigo 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado
pelo FUSSESP.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e nos termos da Lei nº 5.443, de 13 de setembro de 2012,
DECRETA

D E C R ETA:
Ficam considerados HÓSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO o Sr. BENEDICTO
FRANCISCO DOS REIS NETO, Governador do Distrito 4.600 de Rotary Internacional, e sua esposa MARIA APARECIDA DIAS REIS, no dia 25 de setembro de 2012.
Pindamonhangaba, 24 de setembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 24 de setembro
de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

1025		
08 244 0027.2

Artigo 1º. Fica aberto, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito
adicional especial no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no Fundo Social de Solidariedade, referente ao convênio nº. 251/2012, firmado com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, para desenvolvimento do projeto “Reciclando Vidas”. A
classificação orçamentária será:
02.00 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
02.20 Fundo Social de Solidariedade

Artigo 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Bottan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de setembro de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba/Projeto de Lei nº 135/2012

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 28 de setembro de 2012
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
LEI Nº 5.446, DE 19 DE SETEMBRO DE 2012
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da
Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais),
na Secretaria de Habitação, para adequação orçamentária. A classificação orçamentária será:
15.00
SECRETARIA DE HABITAÇÃO		
		
15.10
Departamento de Habitação		
1025		
Equipamentos em Geral		
16.482.0021.1
4.4.90.52 – equipamentos em geral
R$
125.000,00
2004		
Manutenção da Adm. de Órgãos e Afins		
16.482.0021.1
3.3.90.14 – diárias - civil 		
R$
5.000,00
		
			
Artigo 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a anulação de parte das
seguintes dotações, a saber:
15.00
SECRETARIA DE HABITAÇÃO		
		
15.10
Departamento de Habitação		
2004		
Manutenção da Adm. de Órgãos e Afins		
16.482.0021.1
3.3.90.30 – Material de Consumo (705)
R$ 130.000,00
		
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 19 de setembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Bottan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 19 de setembro de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 4.893, DE 19 DE SETEMBRO DE 2012
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e nos teremos da Lei nº 5.446, de 19 de setembro de 2012,
DECRETA:
Artigo 1º. Fica aberto, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional
especial no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), na Secretaria de Habitação, para
adequação orçamentária. A classificação orçamentária será:
15.00
SECRETARIA DE HABITAÇÃO		
		
15.10
Departamento de Habitação		
1025			
Equipamentos em Geral		
16.482.0021.1		
4.4.90.52 – equipamentos em geral
R$ 125.000,00
2004			
Manutenção da Adm. de Órgãos e Afins		
16.482.0021.1		
3.3.90.14 – diárias - civil 		
R$ 5.000,00
		
Artigo 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a anulação de parte das
seguintes dotações, a saber:
15.00
SECRETARIA DE HABITAÇÃO		
		
15.10
Departamento de Habitação		
2004			
Manutenção da Adm. de Órgãos e Afins		
16.482.0021.1
3.3.90.30 – Material de Consumo (705)
R$ 130.000,00
		
Artigo 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 19 de setembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 19 de setembro de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba

25/09/2012
08:41:54

CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

Exercício de 2012

Controle de Execuçao Orçamentaria
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - ANEXO I - DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LRF, Art. 22; Art. 59, § 1º, Inciso II e IV e § 2º
ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL LIQUIDADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Set/2011

Out/2011

Nov/2011

Dez/2011

Jan/2012

Fev/2012

Mar/2012

Abr/2012

Mai/2012

Jun/2012

Jul/2012

Ago/2012

TOTAL

QUADRIMESTRE
ANTERIOR

01 DESPESAS COM PESSOAL

390.832,41

456.641,18

424.570,75

607.355,01

401.682,05

328.069,52

484.737,31

448.024,14

470.387,76

499.675,27

363.667,51

532.236,60

5.407.879,51

5.098.428,48

02

Despesas com Pessoal Ativo

309.205,95

294.916,01

413.515,06

395.444,94

306.249,16

326.601,37

313.734,13

355.154,97

374.496,74

400.999,57

345.893,05

349.645,85

4.185.856,80

3.970.458,29

03

Mão-de-obra Tercerizada

04
05

Encargos Sociais
Inativos

78.746,70

157.272,49

1.532,59

206.829,43

93.888,37

1.468,15

169.550,83

91.913,68

93.627,64

97.146,17

2.225,63

182.590,75

1.176.792,43

1.099.572,41

06

Pensionistas

07

Salário Família

08

Sentenças Judiciais do Período

09
Outras Despesas com Pessoal(PASEP etc)
10 (-) DEDUÇÕES (§ 1° do art. 19)

2.879,76
2.879,76

4.452,68
4.452,68

9.523,10
9.523,10

5.080,64
5.080,64

1.544,52
1.544,52

1.452,35
1.452,35

955,49
955,49

2.263,38
2.263,38

1.529,53
1.529,53

15.548,83
15.548,83

45.230,28
45.230,28

28.397,78
28.397,78

11

Indenizações por Demissão (inc.I)

2.879,76

4.452,68

9.523,10

5.080,64

1.544,52

1.452,35

955,49

2.263,38

1.529,53

15.548,83

45.230,28

28.397,78

12

Incentivos à Demissão Voluntária (inc.II)

13
14

Decisão Judicial de Compet.Anterior(inc.IV)
Inativos e Pensionistas
387.952,65

452.188,50

415.047,65

602.274,37

400.137,53

483.284,96

447.068,65

468.124,38

498.145,74

348.118,68

5.362.649,23

5.070.030,70

15 DESPESA LÍQUIDAS COM PESSOAL

328.069,52

532.236,60

16
17 DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E
18
19

Despesas com Pessoal Inativo
Despesas com Pensionista

20

Outros Benefícios e Despesas com Inativos

21 (-) DEDUÇÕES
22

Contribuições dos Segurados

23 DESPESA LÍQUIDA COM INATIVOS E

RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO

GERALDO MARINS CAMPOS FILHO
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DECRETO Nº 4.891, DE 18 DE SETEMBRO DE 2012.
Dispõe sobre o Regulamento dos Centros Comunitários do Município.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o art.65, inciso IX da Lei Orgânica do Município, e nos termos da Lei
Municipal nº 5.382, de 08 de maio de 2012,

( Artigos 54 E 55 da LC 101/00 )

PERIODO :

2. QUADRIMESTRE / Ano: 2012

I - COMPARATIVOS
2. QUADRIMESTRE

Exercício Anterior
Receita Corrente Líquida ( * ) - R$:

323.884.230,93

R$
Despesas Totais com Pessoal

327.854.959,39

1,40

19.433.053,86

6%

Limite Prudencial 95% ( par.ún.art.22 )
Limite Legal ( art. 20, inc. I, II, III e paragrafos 1 e 2 )

R$

%

4.535.215,24

%

5.362.649,23

1,64

17.704.167,81

5,4%

19.671.297,56

6%

Excesso a Regularizar
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR ( caso ultrapasse os limites acima ):

III - DEMONSTRATIVOS:
Disponibilidades Financ. em 31/12:

R$

Inscrição de Restos a Pagar:

R$

Caixa

0,00

Processados

0,00

Bancos - C/Movimento

0,00

Não Processados

0,00

Bancos - C/Única
Aplicações Financeiras

Total da Inscrição:

0,00

0,00
0,00

Subtotal

Serviços de Terceiros
art. 72 LC 101/00 )

(-) Deduções:
Valores compromissados a pagar até 31/12

0,00

Exercício anterior

Total das Disponibilidades:

0,00

Exercício atual

RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO

GERALDO MARINS CAMPOS FILHO

PRESIDENTE DA CAMARA
RG : 15.992.893

DIRETOR DE FINANÇAS
CRA : 52015

EDITAL PARA CITAÇÃO DE VICENTE
CAMARGO COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº
1323/2011 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito
da SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, na forma da lei,
etc...
FAZ SABER ao executado(s), VICENTE CAMARGO, com endereço incerto
e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO
FISCAL, tramitam os autos de Ação
de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº
1323/2011, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em
12/12/2011, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
N° 0111.09.05.016.000. Deu-se á causa
o valor de R$ 899,53 em 06/12/2011.
Pelo presente edital fica o executado
(s), VICENTE CAMARGO, devidamente
CITADO para todos os atos e termos da
ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida
de que o prazo para pagamento do valor
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar
do 31º dia da publicação deste, ficando
ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de
30 (trinta) dias, a contar da intimação da
penhora a se realizar nos autos, e que
não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela
exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado e afixado na
forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 27
de setembro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO - Juíza de Direito

% RCL

D E C R ETA
Art. 1º. Fica estabelecida no Município de Pindamonhangaba, através do presente Decreto, a regulamentação geral dos Centros Comunitários instalados em próprios municipais e das atividades
neles desenvolvidas.
Parágrafo Único: A utilização dos próprios municipais para instalação de Centros Comunitários tem
por finalidade promoções das ações sociais relativas ao desenvolvimento comunitário, esportivo,
sócio-educativo e cultural, bem como outras correlatas, necessárias ao desenvolvimento biopsicossocial do cidadão.
Art. 2º. O Poder Executivo poderá, no interesse da Administração Pública, celebrar contrato de permissão de uso, a título precário, dos Centros Comunitários preferencialmente com as Associações
de Amigos de Bairro, da comunidade local.
I. Em caso de inexistência na comunidade de Associação de Amigos de Bairro, legalmente constituída e regular junto à Administração Pública, o Poder Executivo poderá celebrar o contrato de
que trata o caput deste artigo com pessoas jurídicas, sem fins lucrativos, ou na ausência destas
com pessoas físicas.
II. A convocação de interessados dar-se-á mediante publicação de edital de chamamento, em jornal
local, com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência, que preverá as condições para habilitação.
III. Na hipótese prevista no inciso I deste artigo, a permissão a pessoas jurídicas sem fins lucrativos
ou pessoas físicas, somente perdurará enquanto não houver superveniência de uma Associação
de Amigos de Bairros, legalmente constituída, com interesse no Centro Comunitário, objeto de
contrato de permissão.
Art. 3º. Os permissionários dos Centros Comunitários deverão planejar, elaborar e executar o calendário de atividades em prol da comunidade, bem como administrar a locação ou cessão para
eventos promovidos por membros do bairro e prestar contas da administração e dos projetos e
programas desenvolvidos, nos termos deste regulamento.
Art. 4º. No desempenho das suas funções os permissionários dos Centros Comunitários deverão:
I. Observar e fazer cumprir este Regulamento e demais normas estabelecidas para a utilização
dos Centros Comunitários;
II. Autorizar a utilização e a locação, programar, agendar, fiscalizar a utilização, conforme estabelecido no Regulamento devendo o resultado financeiro reverter-se integralmente à finalidade do
Centro Comunitário;
III. Zelar e realizar a conservação e manutenção dos próprios municipais que lhe foram destinados,
inclusive por suas instalações, equipamentos e despesas necessárias ao seu funcionamento;
IV. Elaborar e manter atualizado o inventário dos equipamentos já existentes no Centro Comunitário e os adquiridos posteriormente, responsabilizando-se pelos móveis, máquinas, ferramentas e
utensílios em geral que aparelhem o centro comunitário;
V. Elaborar o Relatório Geral de atividades de balanço financeiro anual, por exercício, até a data
limite de 30 de janeiro, mantendo afixado em quadro de avisos, em local visível e acessível a todos
e deverá o mesmo ser encaminhado à Secretaria de Finanças para aprovação.
VI. Enfatizar o espírito comunitário no estabelecimento das relações entre a Administração Municipal e a população, de modo a imperar a disciplina e a ordem dos trabalhos;
VII. Comunicar a Secretaria de Administração e de Governo sobre quaisquer fatos relevantes ou
irregularidades decorrentes da utilização do próprio municipal;
VIII. Respeitar a lei, a ordem e os bons costumes;
IX. Submeter à apreciação da Secretaria de Administração e Secretaria de Governo e Integração
os casos que requeiram providências que extrapolem a sua área de competência;
X. Manter afixado em quadro de avisos, em local visível e acessível a todos, o presente regulamento bem como outros que vierem a ser estabelecidos pelo Poder Público.
XI. Manter afixado em quadro de avisos, em local visível e acessível a todos, os valores para
locação, previamente estabelecidos pela Associação de Moradores e/ou Comunidade, levando-se em conta a capacidade contributiva de cada comunidade e publicada pelo Poder Executivo
através de Portaria.

XII.Encaminhar à Secretaria de Administração Municipal, a prestação de contas financeira bimestral (inclusive com os comprovantes de pagamento de energia e água), e patrimonial anual, aprovadas pela Secretaria de Finanças, até a data limite de 30 (trinta) dias.
Art. 5º. A Administração Pública, através da Secretaria de Governo e Integração e Secretaria de
Educação e Cultura, participará do desenvolvimento comunitário:
I. Incentivando os Centros Comunitários no necessário ao desenvolvimento das atividades comunitárias;
II. Assinando convênios de interesse social, para obtenção de recursos materiais e financeiros;
III. Fiscalizando os Centros Comunitários juntamente com os representantes da comunidade, podendo valer-se do concurso das demais Secretarias Municipais;
Art. 6º. A Administração Pública, através da Secretaria de Finanças, aprovará ou rejeitará as contas referentes à utilização dos Centros Comunitários, bem como estabelecerá os procedimentos.
§1º Sendo o vício das contas sanável, a Secretaria de Finanças poderá conceder prazo para que
os permissionários corrijam os apontamentos apresentados.
§2º. Sendo o vício insanável ou, ainda que sanável, não tenham os permissionários regularizado no
prazo estabelecido, será rescindido de imediato o contrato de permissão, além das demais cominações legais, caso em que a Administração poderá nomear administrador temporário.
Art. 7º. A utilização do Centro Comunitário dar-se-á para os seguintes fins:
I. atividades a cargo de grupos sociais;
II. atividades educativas, culturais, esportivas e sociais, das comunidades, preferencialmente as
locais, e demais interessados;
III. eventos sociais promovidos por particulares;
IV. demais atividades compatíveis com sua finalidade.
§1º. Fica vedada a utilização de Centros Comunitários para atividades que direta ou indiretamente
contrariem a lei, a ordem e os bons costumes, bem como a sua locação permanente.
§2º. Fica expressamente vedada a utilização ou locação por terceiros para fins lucrativos.
§3º. É vedado o uso das paredes dos prédios e dos muros dos centros comunitários para a propaganda, anúncios ou promoções, até a existência de Lei que expressamente o regulamente.
Art. 8º. Para a utilização dos próprios municipais que abrigam os Centros Comunitários, fica estabelecido o seguinte critério de preferência, que será observado no agendamento cronológico dos
eventos:
I. atividade de interesse público
II. atividade de interesse coletivo
III. atividade de interesse particular
§1º. Os interessados na utilização dos próprios municipais que abrigam os Centros Comunitários,
consoante o caput deste artigo, solicitarão ao permissionário o agendamento com antecedência
mínima de 05 (cinco) dias.
§2º. Para utilização na forma prevista nos incisos II e III, lavrar-se-á Termo de Responsabilidade, no
qual constarão os direitos e obrigações, que será subscrito pelo requerente e pelo permissionário
do respectivo Centro Comunitário.
Art. 9º. A autorização ou locação de uso dos próprios municipais tratados neste Regulamento não
acarretará quaisquer ônus à Municipalidade, responsabilizando o locatário ou cessionário por
eventuais danos materiais aos bens, ou qualquer forma de prejuízo a terceiros.
Art. 10. O horário de funcionamento dos Centros Comunitários será das 07h00m às 23h00m, sendo
proibido ultrapassar o horário fixado.
Art. 11. Os permissionários dos Centros Comunitários serão responsabilizados pelos atos praticados em desconformidade com o Regulamento deste Decreto.
Art. 12. Este Decreto entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 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 18 de setembro de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
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Tribuna do Norte

ClassificadosTN
Pindamonhangaba, sexta-feira, 28 de setembro de 2012

VENDER - ALUGAR - COMPRAR - TROCAR - EMPREGOS

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

AÇOUGUEIRO
AJUDANTE DE COZINHA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
AUXILIAR DE ESCRITORIO( VAGA P/ PESSOAS COM DEFICIÊNCIA LEVE)
AUXILIAR DE JARDINAGEM
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
BABÁ
CABELEIREIRO
CABELEIREIRO ESCOVISTA
CARPINTEIRO DE OBRAS
CARTAZEIRO
CONFERENTE DE MERCADORIAS
COZINHEIRO DE RESTAURANTE
ENCARREGADO
DE
SUPERMERCADO
ESTAGIÁRIA DE COMUNICAÇÃO OU PUBLICIDADE OU RE-

LAÇÕES PÚBLICAS
ESTETICISTA
FISCAL DE LOJA
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS
LOCUTOR COMERCIAL
MANICURE
MARCENEIRO DE MÓVEIS
MONTADOR DE MÓVEIS
MONTADOR DE VEÍCULOS
MOTORISTA DE CAMINHÃO
MUNK//GUINDALTO
MOTORISTA ENTREGADOR C/ HABILITAÇÃO A/D
OPERADOR DE CAIXA
OPERADOR DE EMPILHADEIRAS
REPOSITOR DE MERCADORIAS
SALVA VIDAS
SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
SUPERVISOR DE TESOURARIA
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO
VENDEDOR INTERNO
VIGILANTE C/ ACADEMIA ATUALIZADA

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

CUIDADORES DE PESSOAS

Se você é paciente e tem experiência com idosos,
gestantes, crianças e pessoas com necessidades
especiais, venha fazer parte desta franquia de
cuidadores de pessoas. Envie seu currículo p/:
pindamonhangaba-centro@homeangels-sp.com.br
ou homeangelspinda@hotmail.com
SERVIÇOS
Fazemos Limpeza em
caixas d’água. Tel 82133965
Precisa-se para início
imediato, consultoras de
vendas, para recarga de
celular. Os interessados
em contato pelo email:
llindaflor1@gmail.com
Procura-se, emprego
como acompanhante
de idoso no período
noturno.Tel 9205-5501
DIVERSOS
Aluguel de brinquedos para festas. Tel
3648-1004 ou 91402592
Ar
condicionado
Springer 12500, controle. Tel 9600-3200
Tablet Bak, c/ teclado,
17polegadas, manual
de instruções, verde,
pouco uso, R$ 290. Tel
8201-5175
Bicicleta,
furadeira,
aprelho DVD, celulares, camas, morsa,
botijão de gás, macaco
jacaré, geladeira, balcões, vasilhames. Tel.
8213-3965.
Cabo de aço, 80 m,
1/2 polegada; 12 blocos de vidro, 20 x 20,

novos. Tel 9115-9942
Caiaque de fibra,
remo de alumínio, colete salva vidas. Tel
3643-1250 ou 91245064
Cama elástica (Jump),
seminova, R$ 150. Tel
9140-8044
Cama de solteiro, porta de madeira 80 cm,
pia de cozinha grande.
Tel 8213-5392
Cama de solteiro, madeira maciça, R$ 100;
Colchão de mola, R$ 50
e mesa p/ computador,
R$ 80. Tel 3642-4094
Cama de solteiro, ótimo estado de conservação; vitraux de alumínio
anodizado c/ vidro, 60 x
60, novo. Tel 9115-9942
Cama de solteiro, tubular, R$ 70. Tel 8839-7211
Carrinho berço Love,
azul e cinza, seminovo,
R$ 150. Tel 9757-6730
Climatizador, Consul,
novo, R$ 399 vendo
por R$ 250. Tel 35229582 ou 9114-3566
Colchão de mola
de casal, R$ 100. Tel
9105-0366
Conjunto de máquinas
e ferramentas para 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 estofada, cam, microfone, R$
500. Tel 9105-0366
Computador, Processador AMD Phenom
X4, placa mãe Asus, 2
Gb memória, HD 500
Gb. Tel 9104-4537
Data-show, aluga-se e telão p/ festas e eventos. Tel
3522-5171 / 9753-5171.
Exaustor Continental
“Massimo”, seminovo.
Tel 3643-1250
Excursão para Arraial
do Cabo/RJ, praias, saida 22/11, retorno 25/11.
Tel 3522-0589
Fogão, novo, inox, 4 bocas, electolux, Tel 88397211
Guarda-roupa mogno, solteiro ; rack, R$
250. Tel 3522-4589
Guarda-roupas, R$ 300.
Tel 8814-6514
Hidráulico de Mecânico, 500 Kg, sem uso,
para guincho. Tel 36488395 ou 9790-7954.
Jaqueta de Couro, preto, feminino, tamanho
M, R$ 50. Tel 3642-3740
Máquina de costura
industrial Yamata, zique-zaque, seminova,
R$ 1 mil. Tel 3645-3119
Máquina de datilografia, Olivetti. Tel 36373591 ou 9760-9908
Máquina de lavar roupas Brastemp, R$ 270.
Tel 3522-5824
Máquina de lavar roupas, Eletrolux 7 kl, R$
400 e lavadora enxuta,
R$100. Tel 9139-2671.
Mesa de som Oneal,
com 8 canais, seminova; video cassete Hi-Fi
MTS Stereo 4 cabeça
Sharp. Tel 3642-2427
Moto elétrica infantil.
Tel 9115-8884
Parabólica, seminova,
completa, receptor digital, R$ 150. Tel 3522-3438 ou 9124-4483
Pia de cozinha, usada, cuba de inox, 2 metros. Tel 3643-1250
Porta de aço de 3 x
3m, bom estado de
conservação, R$ 600.
Tel 9115-9942
Refrigerador, Consul,
degelo seco, branco,
R$ 400; pia + gabinete,
R$150; mesa + 4 lugares, R$120; impressora
fiscal térmica, Daruma
FS700 c/ serrilha preta,
R$ 1.100. Tel 8877-4220
ou 9110-6706
Smartphone HTC, câmera 5 Mg, novo, andrad 2.2. Tel 3645-7567
Suporte para teto de
carro p/ bicicleta; suporte de engate para
Uno; Tel 9115-9942
Tablet importado. Tel
3643-1250
Teclado Mod PSR 510,

Yamaha, efeito Ecohotronic Staner. Tel 3642-2427
Tela plana de computador, seminova; transformador; teclado com
2 caixas som; microondas; fax. Tudo por 250.
Tel 9156-4167
Topia, desempenadeira, furadeira de bancada, lixadeira de bancada. Tel 9710-9774
Televisor 14”, CCE,
valor a combinar. Tel.
3648-4890.
Trailler para lanches,
completo, medida 4
x 2 x 2,5m de altura, 2 jogos de mesas,
toldo,baleiro, geladeira
e tv. Tel 3648-3858 /
8828-7924 / 9795-3566
COMPRA-SE
Motor para hidromassagem, vasilhames em
geral. Tel 8213-3965
TROCA-SE
Geladeira 160L, consul
por uma bike de aluminium tratar 3522-4589
VEÍCULOS
VENDEM-SE
Brasília 79, R$ 3 mil.
Tel. 3642-2481
Celta 2003, preto, abaixo da tabela. Tel 91048554
Corsa Sedan 2008,
Classic Life , R$ 1.000
abaixo da tabela, único
dono. Tel: 3648-8238
Corsa Sedan GL 1.6,
97/97, verde, completo, R$ 12.100,00 . Tel
3643-1612
Corsa Sedan, 2000,
vidro e trava elétrica,
precisa fazer o motor,
R$ 8 mil. Tel 36375918 ou 9120-1790
Corsa Wind 1. 0, 2000/
2001, branco, 4 portas.
Tel 3643-2714
D20, 92, com carroceria de madeira, tabela.
Tel 3522-7900
Eco Sport XLS 2006,
completa, único dono,
R$1.000 abaixo da tabela. Tel 3648-8238 ou
9163-1205
Escort Hobby 1.0, 94,
prata. Tel 9110-1180
Fiesta 97, vermelho,
Tel 8202-0035
Fiorino 1.6, 1990, pickup, preta, R$ 6,5
mil. Tel 9134-4771 ou
8191-6725
Fiorino 2001, pneus
novos. Tel 8207-6468
ou 9627-0567
Fox 2008, 4 portas,
cinza, vidro, trava eletrica, R$ 24 mil. Tel
3641-1172
Fusca 79, 1300, R$
3.000. Tel 3643-4173
ou 8119-4264
GOL CLI 1.6, 1995/1995,
bom estado de conserção, doc em dia. Tel.
8807-9597
Gol 1000i plus, Ano
1995, Branco, completo, rodas liga leve. Aceito troca por carro mais
novo. Tel 9148-9926
Gol 90, álcool, branco.
Tel 3643-1745
Gol 96, trava elétrica, alerme e som. Tel
3642-1165
Gol CL/MI 1.8, mod.
97, Branco, rodas de
liga leve, limpador traseiro, R$ 11.300. Tel
9171-8055
Gol G III 1.0 flex, 2005,
4 portas, preto, abaixo
da tabela. Tel 8818-8757
Honda Civic, ano 2007,
completo, automático +
couro. Tel 8146-4313
Kombi 96, preço a combinar. Tel. 9782-8115
Kombi ano 2.010, Tel.
9746-4352
Logus CL 1.8, 95, vinho, R$ 6.200 + R$
1.200 de documentação. Tel 3648-8395 ou
9790-7954
Monza SL/E, completo, 91, vinho, c/ kit gás.
Tel 9136-1500
Palio Fire 2007, branco, R$ 18.000. Tel
3648-3000 / 9191-6767

Pálio Weekend Treeking 2010, cinza,
completissima.
Tel
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, preto, R$ 26 mil. Tel 88188757 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, calefação, abaixo da tabela ou troco por veículo
chevrolet (maior valor).
Tel 9771-1544
Siena 2005, vidros elétricos, dir hidr, alarme,
tabela. Tel 9179-0817
Siena ELX 1.0, 16V,
2001, trav vidr elétr.,
dir hidr, R$ 13.800. Tel
9137-3792
Trator ford 74, 65 CV,
diesel, com carreta
basculante, R$ 15 mil.
Tel 3642-2268
Uno Mille 1997, 4 portas, verde, vidro e travas 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 36458776
MOTOS
CBR 450 SR, 92, azul,
abaixo da tabela
8818-8757 / 9181-1286
Green Safari 150 (Garini), ano 2008. TEl
8182-8506 / 3642-3679
Honda Biz 100, 2005,
azul. Tel 9162-1170
Honda Biz, 2012, preta, alarme, completa.
Tel 9173-0682
Kansas, 98/99, preta,
abaixo da tabela, moto.
Tel 9120-8138
Suzuki Intruder 2007,
seminova, 6500 km.
Tel 8115-5196
YBR ED 2007/08, completa, vermelha, R$
3.000 ou troca-se. Tel
9226-9424
IMÓVEIS
VENDEM-SE
CASAS
Alto do Tabaú, 2 dorm,
close, e dem, dep, gar,
quint, rua Gal Júlio Salgado, 790. Tel 3642-2951
Araretama, 2 dor m, e
dem. dep. Financio. Tel
3642-8084
Avenida Abel C. Guimarães, apart. 2 dorm,
sala 2 ambientes, banh
social. Tel 9775-8200
Bela Vista, 2 dorm, e
dem. dep, 300m², R$
128 mil. Tel 9707-1591
Beta, a/t 250m² com
duas casas, 2dorm,
e dem dep, R$ 80 mil
cada. Tel 8126-7087
Boa Vista, sobrado,
a/c 209m², 4 dorm, na
rua José Alves Paloma,
67. Tel 8112-4379 ou
3642-4379
Bosque, 2 casas independentes, R$ 130 mil,
Tel (13) 9115-8107
Campo Belo, apartamentos, novo, 2 dorm,
sendo 1 suite, dem
dep, gar, R$ 170 mil.
Tel 3642-3740
Campo
Alegre,
2
dorm., e dem. dep., gar

coberta ou troco por terreno, aceito financ. Tel
3643-1770 / 9123-4503
Campo Belo, 2 dorm,
1 suite, edícula, R$
250 mil Tel 8839-7465
/ 8803-4573
Centro, kitnete, mobiliada, R$ 650. Tel 35225227 ou 8881-5240
Centro, apartamento de
cobertura,Edifício Monte
Verde, largo do Quartel,
2 suites + 1 dorm, aquecimento solar e moveis
planejados, 2 vagas gar.
Tel 7850-8810
Centro, 86m², apartamento, entrega março/13, entrada + dívida
com a construtora. Tel
8829-8547 ou 3341-2404
Centro, apartamento,
2 quartos, sala, cozinha, banheiro gar. R$
160 mil. Tel 9746-6193
Cidade Nova, com salão comercial, esquina,
R$ 220 mil. 3642-3027
Crispim, 240 m², 2
quartos, dem dep, gar,
lav, quarto e banh nos
fundos.Tel 3642-2470
Crispim, 3 quartos,
edícula e dem. dep, R$
190 mil. Tel 8839-7211
Jardim Aurora, divisa
com o Campo Belo,
nova, 2 dorm. (1 suíte),
dem. dep., gar, Aceita financiamento. Tel
3643-1770 / 9123-4503
Jardim Aurora, sobrado 3 dorm. (1 suite), sala
2 amb, coz americana,
ampla área exterma. Tel
3642-1124 / 9772-5171
Jardim Imperial, apartamento, 2 dorm. e demais
dependências,
garagem coberta. Tel
9174-0951 /82 16-6194
Jardim Regina, 2
dorm., e dem dep, toda
muradaantiga, rua 12.
Tel 3637-6210
Jardim Rezende, sobrado, 93m², novo, 2 dorm, e
dem dep, 2 banh, gar, R$
135.000. Tel 3648-5776 /
9127-5485
Lessa, 2 dorm (suite) e
dem. dep. edícula desocupada, a/t 675m²,
R$ 270 mil. Tel 91677277 ou 3643-1152
Mombaça, 3 cômodos,
R$ 78 mil. Tel 9774-4108
Mombaça, apartamento, 2 dorm e dem dep,
R$150 mil. Tel 36431783 / 9119-1656
Mombaça, seminova,2
dorm e dem. dep, R$
130 mil. Tel 3643-1783
/ 9119-1656
Moreira César, Terra
dos Ipes, 2 dorm, dem
dep, com ponto comercial inacabado, R$
80.000 . Tel 3642-3027
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, Tel 9173-0682
Moreira César, próximo
à praça São João, sobrado, 2 dorm., sendo 1
suite, e dem dep., com
ponto comercial, R$ 140
mil. Tel 9153-7933
Morumbi, 2 dorm, dem
dep, a/t 250m², R$ 120
mil. Tel 3643-3138
Ouro Verde, c/ 2 lotes,
2 dorm, dem dep, ponto comercial. aceita-se
troca. Tel 3527-9498
Parque das Palmeiras, 3 dorm, sendo 1
suite, dem dep, jardim
de inverno, coz americana, gar 2 carros,
quintal e cerca elétrica, A/T 200 m² - A/C
100m². Tel 9107-4318
Pq. São Domingos,
sobrado, 3 dorm e
dem dep, 4 banh, ár/
ser, quartinho no fundo
e gar, rua Cap Vitório
Basso, R$ 250.000. Tel
3522-4589
Próximo ao Pão de
Açúcar, Ed. Juliana,
apartamento (72 m²)

2 quartos, sala, coz,
ban, uma vaga, c/ móveis plan Italinea, R$
135.000,
condomínio
R$ 75,00. Tel 9184-7669
Real Ville, ou aluga-se,
3 dorm.,2 suites, com
hidromassagem,pla-car solar, banheiro
social, lavabo, sala de
estar, sala de TV, cozinha, despensa, área
de lazer, 2 sacadas,
var, qun, canil, gar coberta para 2 carros. Tel
3642-3740
Santana, 2 quartos e
demais dependências,
R$ 80 mil. Tel 9114-0847
Taubaté, sobrado, 2
suítes + 2 dorm. e dem
dep., A/T 290m² e A/C
208m². Aceita imovel
como parte do pagnto. Tel 8146-4313 ou
8116-7386
Ubatuba, Chalé de
30m², R$ 40 mil. Tel
9768-5533
Vila São Benedito, 2
casas construídas no
mesmo terreno, toda
de laje piso frio, área
de serviço e garagem,
bem localizadas, totalmente independentes,
inclusive água e luz.
Cel. 9154-0918
Vila São João, suite,
quarto, banheiro social,
coz, sala, R$150 mil.
Tel 9114-0847
ALUGAM-SE
Apartamento, 3 dorm,
1 suite, garagem coberta. Tel 8146-4313
Centro, aluga-se 4
salas comerciais; 2
pontos comerciais 230
metros quadrados. Tel.
9746-6193
Centro, kitinet mobiliada, R$650.Tel 88815240
Rua João Gama, centro, apartamento com
68m². Tel 8186-0868
Ubatuba, 1 dorm, a
30m da Praia Maranduba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada,
mobiliada, a 100 metros
da praia, reservas com
antecedência. Tel. 36423740 ou 9736-7019
TROCA-SE
São José dos Campos,
casa, centro por casa
em Pinda, na região
central ou vendo R$ 170
mil.Tel 8141-3359
PROCURA -SE
PARA ALUGAR
Casa Ubatuba/Caraguatatuba. Tel 36488395 ou 9790-7954
COMERCIAL
Bar/Restaurante, vende-se, montado a 50 m
do portão de entrada da
Basílica Nova - Aparecida. Tel (12)8140-9890.
Kitnete, nova, gar. Tel
9600-3200
kitnetes, 2 dorms, 1
vaga na garagem. Tel
9746-6193
Loja de roupas, artigos de couros e acessórios. Tel 3527-1203
ou 9229-9787
Padaria e confeitaria,
ótima localização, com
moradia. Tel 91411700
Ponto comercial, no
centro, passo parcelado e aceito carro. Tel
9196-7993 / 8838-8225
Ponto
comercial,
Bonsucesso, R$ 60
mil. Tel. 9771-2414

Pousada em Ubatuba, com 5 kitnets,
mobiliada, área central. R$ 420 mil, aceita
carro do ano 2011. Tel
3643-4242
Quartos para moças,
individual, com banheiro em São José dos
Campos, R$ 200. Tel
8141-3359
Sala comercial, Trav.
Rui Barbosa, 34, centro,
44m². Tel 9707-1591
Salão de beleza, vendo, na praça Santa
Luzia, funcionando há
2 anos, lugar para 4
profissionais. Tel 91048071 ou 8207-5158
Salas comerciais, Bosque. Tel 9765-9995
Salas comerciais, ban
e sacada, na Vila São
Benedito. Tel 81125697 ou 9220-1831
CHÁCARA
VENDEM-SE
Goiabal, 2.200m², de
esquina. R$ 52 mil. Tel
3642-3027.
Goiabal, 1.100m², com
alambrado, R$ 43 mil.
Aceito troca.Tel 36488395 / 9790-7954
Lagoinha, Santa Rita,
6 alqueires, formado
por branquearia, R$
120 mil. Tel 9724-4154
ou 9719-9362
Lagoinha, sítio c/ casas, 7 alqueires, 7 km
da cidade R$190.000
Tel 3645-5896
Macuco, 5 alqueires,
(27 km do centro), casa
sede e casa de caseiro,
nascente, R$300 mil.
Aceita casa ou carro de
menor valor. Tel81119118
Mandú, 6 alqueires,
casas, R$ 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
Velha,
1000m², com casa de
3 dorm e dem dep,
pomar, R$180 mil. Tel
3643-4242
Shangri-lá, 2 .100m² .
Tel 3643-1745
TERRENOS
Bom Sucesso, ótima
localização. Tel 97342869
Cidade Nova, 330m²,
ótima localização, R$
88 mil. Aceita proposta.
Tel 3643-4242
Cunha, 12.000m² c/
mata, R$ 36 mil. Tratar
na rua Aracajú, 100 Terra dos Ipês.
Ipê II, com escritura.
Tel 3637-1494 / 91730682
Mantiqueira, 475m², R$
120 mil. Aceita proposta. Tel 3643-4242
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 caminhonete ou pik-up como parte de pagamento. 81194264 ou 3643-4173
Yassuda, 250m² todo
murado. Tel 9111-3609

