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OBRAS: Calçadas na rua Bicudo Leme
começam a receber novo piso podotátil
Lívia Carla

As obras de revitalização da
rua Bicudo Leme seguem em
ritmo acelerado e as calçadas
do lado direito, sentido matriz,
já começaram a receber o novo
piso podotátil, que facilita a circulação de pessoas portadoras
de deficiência visual.
Com a revitalização, que trará calçadas mais largas dos dois
lados da rua, ciclovia e a reade-

quação das vagas de estacionamento, o trânsito de pedestres
ficará muito mais tranquilo e
seguro, principalmente nos dias
de grande fluxo no comércio do
centro da cidade.
A revitalização acontece simultâneamente na rua Rubião
Júnior, também no centro da
cidade.
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A torcida fez o seu papel, mas vitória sobre o Vôlei Futuro não foi suﬁciente, agora a expectativa é com a Superliga
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Projetos

Editorial
Mudanças
Voltando a tratar do assunto abordado na última
edição, a Tribuna do Norte destaca neste espaço mais
algumas mudanças que vieram para ficar em Pindamonhangaba.
Uma boa parte da população pode ter esquecido,
mas quem era obrigado a usar a Assistência Social da
Prefeitura se lembra muito bem que ela ficava nos “baixos” do viaduto do centro da cidade.
Ali, sem qualquer infraestrutura, é que se procurava
ajudar as pessoas que pelos mais variados problemas,
eram obrigadas a buscar o socorro do poder público.
Hoje a Assistência Social funciona de forma descentralizada e os Cras, Creas e outras ferramentas estão
mais perto da população, nos bairros ou no centro, mas
sempre em imóveis adequados, oferecendo, a princípio,
o conforto e a tranquilidade de um atendimento digno.
E por falar em viaduto, uma boa parte da população
também já se acostumou com a segunda pista do viaduto do Araretama. Antes era necessário parar e esperar
o fluxo de trânsito abrir para o acesso ou a saída do
bairro. Hoje com duas pistas ninguém mais é obrigado
a ficar exposto, torcendo para não ser abordado por alguém com as piores intenções. Talvez, você, caro leitor,
já tenha se esquecido que durante muito tempo a situação ali era muito difícil, mas quem já passou um susto
enquanto aguardava sua vez de passar sobre a linha do
trem não se esqueceu.
Ainda sobre viadutos. E para chegar ao bairro das
Campinas, o caro leitor lembra como é que se fazia?
Caso isso também já tenha sido assimilado e passado a fazer parte da paisagem, sem que a maioria se de
conta de que a mudança ocorrida ali melhorou a vida de
muita gente, é bom relembrar.
Antes havia duas maneiras de chegar á região do
Campinas. Ou se acessava os bairros pela Via Dutra, no
sentido Rio de Janeiro, ou se arriscava num verdadeiro rali pela passagem de água existente sob a mesma
Via Dutra ali na região do Jardim Eloyna. Nas épocas
de chuva a adrenalina aumentava, já que riozinho que
passa por baixo das pistas também crescia de tamanho.
Muita gente morreu fazendo a travessia pelas pistas da
mais movimentada rodovia da região.
Hoje, um belo viaduto trouxe tranquilidade e progresso para aquela região da cidade. Os terrenos se valorizaram, o tempo de viagem diminuiu e agora o bairro
é mais viável do que nunca.
Em todos os casos citados, as reivindicações eram
muito antigas e as mudanças feitas pela atual administração extremamente necessárias. Muito mais que
obras físicas, tais mudanças trouxeram dignidade, conforto, segurança, mais tempo com a família, e a certeza
de que a voz da população é ouvida pelos seus representantes.
O homem se acostuma com o que é bom e se esquece do que passou, mas é sempre bom lembrar que
aquilo que hoje é muito bom, durante muito tempo foi
um grande problema.

A leitura engloba todo mundo e
ninguém pode ficar de fora.
Existem diversos tipo de escrita, é assim também com a leitura.
Um grande tipo de leitura é o braille.
Através deste método, muitos deficientes visuais podem realizar a
leitura assim como nós.
O Sistema Braille tem sua escrita e leitura baseada em sessenta e

quatro pontos combinados em relevo, dispostos em colunas com três
pontos cada uma. A leitura pode
ser feita com uma ou com as duas
mãos, o sistema é fascinante, principalmente por proporcionar a inclusão
social e educacional de deficientes visuais. O Sistema Braille foi inventado
na França e hoje está presente em
várias partes do mundo.

Se temos um grande projeto,
seja ele social ou educacional, devemos realizar, mesmo que seja
para um pequeno grupo de pessoas, pois não sabemos o grande bem
que isto vai causar e a quantidade
exata de pessoas que serão beneficiadas.
Não busquemos o reconhecimento de nossos projetos benéfi-

Uninter inaugura Brinquedoteca
Divulgação

A Uninter – pólo Pindamonhangaba, atendendo as exigências do
MEC, inaugurou, no último dia 21
de setembro, sua Brinquedoteca,
na rua Doutor Monteiro de Godoy,
25 - Bosque da Princesa.
O evento teve muita interação,
criatividade e aprendizado entre as
alunas do curso de Pedagogia, que
através dos brinquedos apresentados e doados a Brinquedoteca,
foram avaliadas pelos professores,
que escolheram o melhor brinquedo, levando em consideração a
melhor apresentação e trabalho
realizado, seguindo as exigências
presentes da UTA (Unidade Temática de Aprendizagem).
O evento contou com a participação do gestor da Uninter, Carlos
Ricardo de Sordi; da coordenadora,
Antônia Glauciane Alves Moreira;
das tutoras da Pedagogia: Anicia

Ribeiro da Silva e Maura Prado
Vieira. Também prestigiaram a
inauguração as gestoras da Rede

Municipal de Ensino de Pindamonhangaba, Cristina Miranda e Roseleine Campos de Araujo Caldas.

Divulgação

– Transparência, com 51 votos e 1
voto nulo, sendo total de 260 votos.
“Cardosão” agradece a todos
os associados que compareceram

do Pinhal. Na quarta-feira (3) é
celebrante o bispo diocesano de
Taubaté, dom Carmo João Rhoden e será convidada a paróquia
NS de Fátima, do Crispim. Na
quinta-feira (4), é a vez do padre
Marcelo Silva, de Taubaté.

Batizado de capoeira
Cerca de 185 crianças das escolinhas de esportes do Centro Esportivo “João do Pulo” e “Zito” participaram do batizado de capoeira
no domingo (30), no CE “Zito”, em
Moreira César. O evento teve a par-

Nota de
falecimento

Faleceu, na noite da sexta-feira (28/9), José Maria da Silva,
ex-vereador, ex-subprefeito de Moreira César, ex-assessor da Prefeitura (prefeitos Geraldo Alckmin,
João Bosco Nogueira, Vito Ardito e
Chesco). Nos últimos dias ocupava
o cargo de diretor geral da Câmara
Municipal de Pindamonhangaba.
Ele residia na Vila São Benedito
(Moreira César) desde que se mudou para Pindamonhangaba, vindo
da cidade de Lagoinha.
Filho de Benedito Freitas da
Silva e Benedita de Freitas Silva, José Maria era casado com
Aparecida Conceição Jacinto da
Silva Leandro e deixou três filhos
e um neto.
O sepultamento aconteceu na
tarde do sábado (29/9) no Cemitério Municipal, com a presença
de grande número de familiares
e amigos.

Festa de
S. Vicente
de Paulo
e cumpriram com seu dever, e um
agradecimento especial aos que
depositaram a confiança na chapa
Honestidade e Trabalho.

Festa de São Francisco de Assis no “Vila Rica”
Prossegue a novena da festa de São Francisco de Assis, do
bairro Vila Rica, com a seguinte
programação: terça-feira (2),
missa às 19 horas e será celebrada pelo padre Edison Carlos Alves, de Santo Antonio

Pedagoga: Fabíola
http://ventaniadosaber.blogspot.com

João Paulo Ouverney

Chapa 1 vence eleição na ASPMP
Realizada domingo, 30 de setembro a eleição da nova diretoria,
para o quadriênio 2013-2016, da
ASPMP – Associação dos Servidores Públicos Municipais de Pindamonhangaba.
Luiz Carlos Cardoso - Cardosão, foi reeleito presidente com
80% dos votos, compõe a chapa
os demais membros: Miguel Vieira
Machado (Elétrica), vice-presidente; Maria Berenice da S. Amaral
(Subprefeitura de Moreira Cesar),
1ª secretária; Paulo Roberto Marcílio (Motorista), 2º secretário; Otávio
Vieira da Silva (Cadastro), 1º tesoureiro e Robson de Souza (Guarda
Municipal), 2º tesoureiro.
Participaram da eleição a
chapa 1 – Honestidade e trabalho, com 208 votos e a chapa 2

cos, pois o grande reconhecimento
deve vir daqueles que são beneficiados por ele. E se o nosso projeto
não for bom o bastante e for aprimorado por alguém, fique feliz, porque
isso se chama trabalho em equipe!

ticipação de mestres da modalidade de outras cidades, que jogaram
capoeira com os alunos. A professora Vera Lúcia Marcondes (mestre
Moranguinho) “coroou” as crianças
com a troca das cordas.

Durante os dias da novena
haverá quermesse com salgados,
refrigerante e outras atrações.
A igreja São Francisco de Assis
fica na rua Manoel Ignácio Marcondes Romeiro, 799, na Vila Rica. O
telefone é 3643-2898.

O Lar São Vicente de Paulo realizou a tradicional Festa em Louvor ao Santo no sábado (29), com
a procissão e missa na capela do
Lar. O Lar preparou uma quermesse nos fundos da capela para agraciar os fieis e os demais moradores
com um show da dupla jovem do
sertanejo de Pindamonhangaba,
Heron e Heitor.
A coordenadora administrativa
do Lar, Márcia Rosa, comemorou
as festividades e agradeceu aos
colaboradores. O Lar São Vicente
de Paulo é uma instituição filantrópica que abriga idosos acima de 60
anos em Pindamonhangaba.

Tira-Dúvidas
Eleições 2012
Quem são os eleitores que
têm preferência para votar?
Primeiramente os candidatos; Depois os juízes eleitorais,
seus auxiliares e servidores da
Justiça Eleitoral; Os promotores
eleitorais; Os policiais militares
em serviço; Os eleitores maiores de 60 anos; Os enfermos;
Os eleitores com deficiência ou
mobilidade reduzida; As mulheres grávidas e lactantes.
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Trecho da calçada da “Bicudo Leme” já recebeu piso podotátil; com a obra, pedestres ganham mais espaço e conforto numa área de grande movimento da cidade

Revitalização: parte da rua
Bicudo Leme já recebeu novo piso
As obras da revitalização
da rua Bicudo Leme estão
avançadas. O serviço foi iniciado no começo de setembro
e parte da calçada do lado esquerdo já foi ampliada e está
com o novo piso podotátil.
Após a finalização desta calçada, a equipe dará continuidade ao trabalho na calçada

do lado direito, que também
será ampliada, receberá novo
piso, iluminação com fiação
subterrânea, readequação das
vagas de estacionamento, ciclovia e outras melhorias.
De acordo com o secretário de Planejamento, Paulo
Amadei, com a ampliação
das calçadas da rua Bicudo

Leme, as pessoas que passam por lá diariamente e em
dias de grande movimento
no comércio serão beneficiadas, tendo melhor espaço
para andar e visitar as lojas.
Além disso, o trânsito de veículos e ciclistas também irá
melhorar com a obra. “Estas
melhorias deixarão a rua com

um visual moderno e com
espaço melhor para a circulação de pedestres, ciclistas e
veículos”, disse.
Outro local que também
está recebendo estas melhorias é a rua Rubião Júnior
que, além da troca dos pisos
e ampliação da calçada, receberá baias, semelhantes às

que foram colocadas na praça Barão Homem de Mello,
para a espera de passageiros
que utilizam o transporte público. Serão instaladas também iluminações especiais
nos pontos de ônibus, com
lâmpadas de led.
O secretário pede a compreensão dos munícipes, pois

obras como estas causam
alterações no trânsito e um
pouco de transtorno, mas que
são temporários, para que
a população possa receber
mais este benefício. A previsão para o término da obra na
“Bicudo Leme” e na “Rubião
Júnior” é de seis e três meses,
respectivamente.

Fapi realiza II Congresso Odontológico
Internacional de Pindamonhangaba
Divulgação

A Fapi - Faculdade de Pindamonhangaba - com o apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba, realiza
de 1º a 5 de outubro, o II Congresso
Odontológico Internacional de Pindamonhangaba (Coip).
O evento, voltado para dentistas e estudantes de Odontologia,
terá palestras com renomados profissionais do Brasil e do exterior;
feira comercial com exposição de
produtos; apresentação de trabalhos
científicos, entre outros. Juntamente
com o Coip, acontece também o IV
Simpósio de Saúde Bucal Coletiva e
a III Jornada de Atualização em Saúde Bucal da Prefeitura de Pindamonhangaba.
Entre os palestrantes estão: profa. msc. Antonia Grillo – professora
do programa avançado de Especialização em Prótese e Implante da Associação Odontológica Argentina;
prof. Fernando Marques – Médico
Dentista licenciado pela Faculdade de Medicina da Universidade de
Coimbra; prof. Adj. Manoel Eduardo

de Lima Machado – professor associado da disciplina de Endodontia da
Faculdade de Odontologia da USP,
com Pós-Doutorado pela University
of Harvard School of Dental Medicine; prof. msc. Gilberto Alfredo Pucca Júnior – coordenador nacional de
saúde bucal do Ministério da Saúde e
diretor da Faculdade de Odontologia
da Universidade de Maringá-PR.
Durante o evento serão abordados temas como: Integração do implante ao tecido mole; Uso de novas
tecnologias em endodontia; Traumatologia oral; Tratamento cirúrgico
dos dentes inclusos; Terapêutica medicamentosa; entre outros assuntos.
O II Congresso Odontológico
Internacional de Pindamonhangaba
tem este ano o professor Horácio
Faig Leite como presidente e as alunas Juliana Gadioli e Nayara Barchetta como presidentes acadêmicas.
O Congresso será realizado no Campus I da Fapi (Dutra).
Mais informações no site: www.
fapi.br.

O Congresso será realizado no Campus I da Fapi, próximo à rodovia Presidente Dutra
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Prefeitura combate à dengue na Zona Rural

Dicas de combate à doença:

Os agentes de combate à dengue irão visitar todas as comunidades rurais de Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamonhangaba, através da Secretaria de Saúde, por meio
da equipe de Controle de
Vetores, está iniciando um
trabalho direcionado à Zona
Rural. Todas as comunidades rurais receberão a visita da equipe de controle de
vetores juntamente com os
Agentes Comunitários de
Saúde para orientar a população local sobre o mosquito

da dengue e ratos, além de
localizar possíveis criadouros de mosquitos.
O objetivo desta ação é
analisar o índice de infestação da Zona Rural e prevenir
a população rural sobre os
riscos destas pragas.
“A Zona Rural de Pinda
nunca teve nenhum caso autóctone de dengue e nem a
presença do Aedes aegypti,
esse trabalho é inédito na ci-

dade e nos trará informações
sobre infestação, criadouros
a disposição e o mapeamento de possíveis infestações”,
explica o gerente do controle de população de animais,
engenheiro Ricardo da Costa
Manso.
Segundo o gerente, a
equipe de Controle de Vetores começou, nesta semana,
a visitação às residências
no Ribeirão Grande e to-

dos aglomerados rurais. As
ações acontecem até o final
deste ano.
Vasos de planta, plantas
aquáticas e bromélias, presentes em muitas casas, são
os criadouros onde mais vezes foi encontrado o Aedes
aegypti em Pindamonhangaba. Para o combate ao mosquito é necessário o auxílio
da população em parceria
com as ações da Prefeitura.

* Pratos de vasos: para
evitar que este utensílio
seja utilizado como criadouro pelo mosquito, faça
pequenos furos nos pratos para água escorrer, ou
preencha com areia até a
borda, ou utilize o prato
bem justo com o vaso. É
necessário limpá-los semanalmente esfregando as
paredes com pano e água
sanitária.
* Plantas aquáticas: se
possível acondicione em
areia grossa e úmida para
evitar água parada, se o

local for grande, coloque
peixinhos (betta, Bbarrigudinhos, etc), troque a
água pelo menos uma vez
por semana esfregando as
bordas do recipiente.
* Bromélias: para evitar que se transforme em
criadouro, deve-se fazer
manutenção semanal, direcionando jatos de água
com mangueira para renovar a água das folhas
e/ou pulverizar inseticidas próprios para plantas vendidos nas lojas do
ramo.

Confira os dados da dengue em Pindamonhangaba
no período de janeiro a setembro de 2012:
Notificações
Números de casos
Autóctones
Importados
Descartados
Resultados

692
68
36
28
622
6

Terapia Comunitária
é realizada em vários
bairros da cidade
A Terapia Comunitária é
um projeto da Prefeitura de
Pindamonhangaba, através
da Secretaria de Saúde e Assistência Social, em parceria
com o FSS - Fundo Social de
Solidariedade. O objetivo das
ações desenvolvidas na terapia é  criar um espaço para
que as pessoas falem e escutem, desenvolvendo a capacidade de falar tudo aquilo que
lhes causa tensão, tristeza e
alegria.
É uma roda de conversa que tem o intuito de estimular autonomia individual e
coletiva. O projeto visa o fortalecimento da comunidade,
autonomia ao individual e ao
coletivo. As rodas trabalham
assuntos de cunho individual
da comunidade local.
“A Roda de Terapia Comunitária é um espaço de fala e escuta e é também um
grande espaço de prevenção
a doenças. Como é um espaço social, favorece a construção de vínculos e a luta por
direitos”, explica a coordenadora de programa social e
responsável pela Terapia Comunitaria, Kátia Villaça.
Presente no município
desde 2009, a Terapia Comunitária é voltada para todo o

público, desde crianças, adolescentes, adultos e idosos.
Os encontros são totalmente
gratuitos e sem necessidade
de encaminhamento.
Segundo a coordenadora,
os terapeutas estão espalhados pelos bairros do município onde acontecem as rodas.
“Nesses três anos de terapia,

nós observamos uma melhora individual muito significativa nas pessoas que frequentam as rodas, elas muitas
vezes levam outras pessoas para se beneficiarem também”, finaliza ela.
Confira os locais onde é
realizado a terapia comunitária:

PROGRAMAÇÃO
CRAS

Araretama

Quarta
feira

09h30min

semanal

PSF

Cidade
Jardim

Terça feira

14h00min

semanal

CRAS/PSF

Castolira

Segunda
feira

08h30min

semanal

Centro
Comunitário
Ramos

Carina
(CRAS
Moreira
César)

Segunda
feira

14h00min

semanal

Terça feira

09h30min

quinzenal

(Melo de
Moraes)

3º sábado
do mês

14h00min

CEPIC
Casa
Transitória
Fabiano de
Cristo
CRAS

Centro

Terça feira

15h00min

semanal

PSF

Bom
Sucesso

Quinta feira 8h00min

semanal

Terça feira

14h00min

quinzenal

CRAS

Cidade
Nova

Sexta feira

13h30min

semanal

PSF

Jardim
Regina

Segunda
feira

13h30min

quinzenal

SOS

Informações: 3644-5809 / 3642-2420

Celso Correa/PindaAgoravale

Diversas atividades foram realizadas para conscientizar a população sobre as
necessidades dos idosos

Pinda encerra
Semana do Idoso
Em comemoração ao
(1º/10), o Dia do Idoso, a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de
Saúde e Assistência Social,
em parceria com o Conselho
Municipal do Idoso, realizou
diversas atividades para o público da terceira idade.
O principal objetivo da
Semana Municipal do Idoso foi conscientizar a população e o poder público de que
os idosos são parte importante da sociedade e que demandam cuidados especiais.
“Conseguimos bater nossas metas e o nosso objetivo

de sensibilizar a população
e esperamos conseguir atingir também o poder público”, ressalta o presidente do
Conselho Municipal do Idoso, Adilson Lima da Silva.
No dia 29 de setembro,
aconteceu a Manhã da Saúde e exposição de trabalhos
e fotos, na praça Monsenhor
Marcondes, onde vários trabalhos feitos pelos idosos foram expostos. O presidente
do Conselho do Idoso conta
que orientações foram dadas à
população que passou no local no dia do evento e a divulgação do trabalho, que é feito

com o idoso, foi um sucesso!
As atividades da Semana
do Idoso findaram na segunda-feira, (1º/10) com um almoço,
para 150 idosos das entidades
que estão dentro do Conselho.
Mais informações sobre
o bem estar do idoso e qualquer problema de maus tratos e abandonos, a pessoa da
3ª idade, procurar o Creas Centro de Referência de Assistência Social que fica localizado na rua Cônego José
Luis Pereira Ribeiro, nº157,
São Benedito. Os telefones
do Creas são: 3642-6403 e
3642-6856.
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Brasil começa
Campanha de
Doação de Órgãos
Brasil aumenta em 12,7% a realização de transplantes
Para ser
doador é
preciso:
• Ter identiﬁcação e
registro hospitalar;
• Ter a causa do coma
estabelecida e conhecida;
• Não apresentar
hipotermia (temperatura
do corpo inferior a 35ºC),
hipotensão arterial ou
estar sob efeitos de drogas
depressoras do Sistema
Nervoso Central;
• Passar por dois exames
neurológicos que avaliem o
estado do tronco cerebral.
Esses exames devem ser
realizados por dois médicos
não participantes das
equipes de captação e de
transplante;
• Submeter o paciente
a exame complementar
que demonstre morte
encefálica, caracterizada
pela ausência de ﬂuxo
sangüíneo em quantidade
necessária no cérebro, além
de inatividade elétrica e
metabólica cerebral;
• Estar comprovada
a morte encefálica.
Situação bem diferente
do coma, quando as
células do cérebro estão
vivas, respirando e se
alimentando, mesmo que
com diﬁculdade ou um
pouco debilitadas.
OBSERVAÇÃO: Após
diagnosticada a morte
encefálica, o médico do
paciente, da Unidade de
Terapia Intensiva ou da
equipe de captação de
órgãos deve informar de
forma clara e objetiva que
a pessoa está morta e que,
nesta situação, os órgãos
podem ser doados para
transplante.

Quem não
pode doar?
• Pacientes portadores de
doenças que comprometam
o funcionamento dos órgãos
e tecidos doados, como
insuﬁciência renal, hepática,
cardíaca, pulmonar,
pancreática e medular;
Ilustração

Doador não pode sofrer
de doença de Chagas,
transmitida pelo “barbeiro”
• Portadores de doenças
contagiosas transmissíveis
por transplante, como
soropositivos para HIV,
doença de Chagas, hepatite
B e C, além de todas as
demais contraindicações
utilizadas para a doação de
sangue e hemoderivados;
• Pacientes com
infecção generalizada ou
insuﬁciência de múltiplos
órgãos e sistemas;
• Pessoas com tumores
malignos - com exceção
daqueles restritos ao
sistema nervoso central,
carcinoma basocelular e
câncer de útero - e doenças
degenerativas crônicas.

Um novo balanço foi apresentado no Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos, e foi
produzido com base nos dados do
primeiro semestre de 2012 em relação ao mesmo período de 2011.
Os dados do Ministério da
Saúde mostram que foram realizados 12.287 transplantes
no primeiro semestre de 2012,
o que representa aumento de
12,7% em relação ao mesmo período de 2011. O transplante de
pulmão teve aumento de 100%.
O segundo maior avanço percentual foi o de coração, com
29% a mais quando comparado
com os primeiros meses de 2011.
Também aumentou a quantidade de doadores de órgãos, que
passaram de 997, em 2011, para
1.217, em 2012. Também cresceram os transplantes de medula
óssea (17%), rim (14%), córnea
(13%) e fígado (13%).
O ministro da saúde assinou
uma portaria que institui a ati-

vidade de tutoria em doação de
órgãos e transplantes no País.
Essa é uma forma do Ministério
estimular centros de excelência
a capacitar serviços que queiram
melhorar ou iniciar a realização
desse tipo de cirurgia. O objetivo
dessa ação é investir na capacitação e fortalecimento da Rede
Brasileira de Transplantes.
Em 2012, foram adotadas diversas medidas na área de transplantes no Brasil. Uma delas foi
a parceria com o Facebook, com
a criação da funcionalidade que
permite que o usuário da mídia
no Brasil se declare doador de
órgãos. Somente no primeiro
mês após o lançamento da parceria entre o Ministério da Saúde e o Facebook, mais de 80 mil
pessoas se declararam doadoras.
Para expressar no Facebook
o desejo de ser um doador de órgãos, basta ir à “Linha do Tempo” e clicar em “Evento Cotidiano”. Depois é preciso selecionar

a opção saúde e bem estar e clicar em doador de órgãos.
Para estimular a realização
de mais transplantes no SUS, o
Ministério da Saúde criou novos
incentivos ﬁnanceiros para hospitais que realizam cirurgias na
rede pública. Com as novas regras, os hospitais que fazem quatro ou mais tipos de transplantes
podem receber um incentivo de
até 60%.
No Brasil, há poucas equipes
que realizam a retirada do órgão.
E no Vale do Paraíba não é diferente, somente em Taubaté, no
Hospital Regional, se realiza o
procedimento.
A doação é regida pela Lei nº
9.434/97. É ela que deﬁne, por
exemplo, que a retirada de órgãos e tecidos de pessoas mortas
só pode ser realizada se precedida de diagnóstico de morte cerebral constatada por dois médicos
e sob autorização de cônjuge ou
parente.
Fonte: Ministério da Saúde

O transplante
de pulmão teve
aumento de 100%
Também cresceram os
transplantes de:
medula óssea (17%),
rim (14%),
córnea (13%) e
fígado (13%).

Quais órgãos
podem ser doados?
• Coração (retirado do doador antes da
parada cardíaca e mantido fora do corpo
por no máximo seis horas);
• Pulmão (retirados do doador antes da
parada cardíaca e mantidos fora do corpo
por no máximo seis horas);
• Rins (retirados do doador até 30
minutos após a parada cardíaca e
mantidos fora do corpo até 48 horas);
• Fígado (retirado do doador antes da
parada cardíaca e mantido fora do corpo
por no máximo 24 horas);
• Pâncreas (retirado do doador antes da
parada cardíaca e mantido fora do corpo
por no máximo 24 horas);
• Válvulas Cardíacas

Quais tecidos
podem ser doados?
• Córneas (retiradas do doador até
seis horas depois da parada cardíaca e
mantidas fora do corpo por até sete dias);
• Medula óssea (se compatível, feita por
meio de aspiração óssea ou coleta de
sangue);
• Pele (retirados do doador até seis horas
depois da parada cardíaca);
• Cartilagem (retirados do doador até seis
horas depois da parada cardíaca);
• Ossos (retirados do doador até seis
horas depois da parada cardíaca e
mantidos fora do corpo por até cinco
anos);
• Sangue.
Ilustração

As córneas podem são aproveitáveis
para transplante por até uma semana,
se retiradas em menos de seis horas

Doadores vivos

A doação de órgãos também pode ser feita em vida para algum membro da família
ou amigo, após avaliação clínica da pessoa.
Nesse caso, a compatibilidade sangüínea é
primordial e não pode haver qualquer risco
para o doador. Os órgãos e tecidos que podem ser retirados em vida são rim, pâncreas,
parte do fígado, parte do pulmão, medula óssea e pele. Para doar é necessário:
• Ser um cidadão juridicamente capaz
(maior de 18 anos ou menor de idade
antecipado, com condições de saúde que
não comprometam a manifestação válida
da sua vontade);
• Estar em condições de doar o órgão
ou tecido sem comprometer a saúde e
aptidões vitais;
• Apresentar condições adequadas de
saúde, avaliadas por um médico que
afaste a possibilidade de existir doenças
que comprometam a saúde durante e
após a doação;
• Querer doar um órgão ou tecido que
seja duplo, como o rim, e não impeça
o organismo do doador continuar
funcionando;
• Ter um receptor com indicação
terapêutica indispensável de transplante
• Ser parente de até quarto grau ou
cônjuge. No caso de não parentes,
a doação só poderá ser feita com
autorização judicial.
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Dr. Marcos Aurélio pede Vereador Martim
Ricardo Piorino
César reivindica melhor aguarda resposta
fisioterapia domiciliar
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

TRIBUNA DO NORTE

Pindamonhangaba, terça-feira, 2 de outubro de 2012

7

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.
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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 i n 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 eri mento 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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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, terça-feira, 2 de outubro de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 3.919, DE 21 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. CÉLIA KAZUE DOMOTO NAGAOKA, Arquiteta Sênior, para substituir o Sr. Felipe César Costa Filho, Diretor de
Indústria, durante o período em que o mesmo encontrar-se em gozo de férias, de 17
de setembro a 06 de outubro de 2012.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir
de 17 de setembro de 2012.
Pindamonhangaba, 21 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 21 de setembro
de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 3.918, DE 19 DE SETEMBRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, e com fundamento na Lei Complementar nº 64, de 18.05.90,
artº 1º, incisos VII “a”, c/c art. 1º, c/c art. 1º, II, “l”, e demais disposições aplicáveis,
CONCEDE AFASTAMENTO, de seu cargo/emprego, ao servidor abaixo indicado, a
partir de 06 de setembro de 2012, que concorrerá a cargo público nas eleições de
outubro do ano em curso, dando ampla publicidade, nos 03 (três) meses que antecedem o pleito. O servidor deverá observar e cumprir as disposições constantes da
Legislação supra mencionada sob pena de responsabilidade funcional.
– Germano Silva de Rivera
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à
data de 06 de setembro de 2012.
Pindamonhangaba, 19 de setembro de 2012.
João Antônio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 19 de setembro de
2012.				
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

CMI

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006
CONVOCAÇÃO PARA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2012
Ficam os senhores Conselheiros e Conselheiras, Titulares e Suplentes convocados
a comparecerem à 9ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso, no dia e
local abaixo discriminados:
Dia: 		
04/10/2012 (quinta - feira)
Horário:
14h (tolerância de 10 min);
Duração prevista: aproximadamente, 2 horas.
Local: CCI Vila Rica
Av. Abel Corrêa Guimarães, nº 1451 – Vila Rica

Leitura e aprovação da ata de reunião anterior;
Avaliação da Semana Municipal do Idoso
Política Municipal do Idoso;
Avisos e encerramento.

Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço:
gmail.com ou conselhospinda@gmail.com

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.

Pauta:
I.
II.
III.
IV.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

cmipinda@

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.

Adilson Lima da Silva
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
CONVOCAÇÃO

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.

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 Inscrição no Conselho de Classe;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 09/10/2012 às 14:00 horas
MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)
20º VIVIAN HELENA ARMINDA ESTEVINHO
AVENIDA CHIBARAS, 380 – APTO. 122 - MOEMA
SÃO PAULO – SP
CEP 04076-001
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem
de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 09/10/2012 às 10:00 horas
18º MICHELE APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS
RUA SEBASTIÃO TAVARES DE LIMA, 403 – PARQUE DO SOL
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12518-140
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

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

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

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

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.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEONARDO DOS SANTOS MARQUES, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral, estado civil solteiro, de 19 anos de idade, nascido
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 15 de maio de 1993,
residente e domiciliado Rua General Julio Salgado nº 975, Santana, nesta
cidade, filho de EUCLIDES DE OLIVEIRA MARQUES e ANA MARIA DOS
SANTOS MARQUES.
GEINE FONDA OLIVEIRA MACEDO, de nacionalidade brasileira, profissão
do lar, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em São Roque,
Estado de São Paulo, no dia 24 de junho de 1991, residente e domiciliada
Rua General Julio Salgado nº 975, Santana, nesta cidade, filha de VALTER
SILVA MACEDO e ANTÔNIA EDVANDA DINIZ OLIVEIRA. Apresentaram
os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 19 de setembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEXSANDER DA SILVA SIFOLELI, de nacionalidade brasileira, profissão
vigilante, estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Porecatu,
Estado do Paraná, no dia 19 de novembro de 1977, residente e domiciliado
na Rua José Antonio dos Santos, nº 339, Cidade Jardim, nesta cidade, filho
de LAZARO PEREIRA DA SILVA e VENINA SIFOLELI PEREIRA DA SILVA.
VIVIANE TEBERGA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão
estudante, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 23 de janeiro de 1988, residente e
domiciliada na Rua Suiça, nº 1279, Santana, nesta cidade, filha de BENEDITO
EDSON DA COSTA e MARLENE APARECIDA TEBERGA COSTA. 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, 29 de setembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ÉLDER SEBASTIÃO CARVALHO SABARÁ, de nacionalidade brasileira,
profissão vendedor, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em
Andirá, Estado do Paraná, no dia 20 de janeiro de 1987, residente e domiciliado na Rua Dácio Rezende de Campos Maia, nº 112, Vista Alegre, Feital,
Moreira César, nesta cidade, filho de JAIR COELHO SABARÁ e NEUSELÍ
APARECIDA DE CARVALHO SABARÁ.
CLEIA BATISTA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, profissão
coordenadora de atendimento, estado civil solteira, de 27 anos de idade,
nascida em Santo André, Estado de São Paulo, no dia 14 de junho de 1985,
residente e domiciliada na Avenida Francisco Gustavo Teixeira, nº 147, Vila
Verde, nesta cidade, filha de MIGUEL JOSÉ GONÇALVES e FRANCISCA
BATISTA GONÇALVES. 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, 29 de setembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VINICIUS MONTEIRO DE BARROS, de nacionalidade brasileira, profissão
instrutor de trânsito, estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 28 de julho de 1981, residente e domiciliado na Rua Luiz Monteiro César Miné, nº 140, Crispim, nesta
cidade, filho de JACKSON AYRES DE BARROS e ROSELI MONTEIRO DE
BARROS.
FERNANDA LAURA GUEDES, de nacionalidade brasileira, profissão
pedagoga, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Lorena,
Estado de São Paulo, no dia 15 de julho de 1991, residente e domiciliada
na Rua Guido Teixeira de Souza, nº 187, Mombaça, nesta cidade, filha
de DELCIDIO DE JESUS GUEDES e KÁTIA CILENE RAMOS DA SILVA
GUEDES. 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, 29 de setembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WILIAN APARECIDO RAMOS DE ABREU, de nacionalidade brasileira,
profissão segurança, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido
em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 3 de agosto de 1988, residente e
domiciliado Rua Cássio Pires Salgado nº 325, Nova Esperança, Araretama,
nesta cidade, filho de FÁTIMA APARECIDA RAMOS DE ABREU.
STEFANY ENDRYANNE NAZARÉ RODRIGUES MARCONDES, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 19 anos de
idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 25 de
março de 1993, residente e domiciliada Rua Cássio Pires Salgado nº 325,
Nova Esperança, Araretama, nesta cidade, filha de LUIZ PAULO RODRIGUES MARCONDES e MARIA DE FATIMA RODRIGUES MARCONDES. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 1 de outubro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MISAEL GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
ajudante de padeiro, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 26 de agosto de 1991, residente e domiciliado Avenida Fortunato Moreira nº 789, Santana, nesta cidade, filho de ISMAEL GONÇALVES DA SILVA e ANGELA MARIA DE JESUS.
TAYLA RIBEIRO DAVOGLIO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 17 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, no dia 14 de junho de 1995, residente e domiciliada
Avenida Fortunato Moreira nº 789, Santana, nesta cidade, filha de MARCO
ANTONIO DAVOGLIO e ADRIANA BEATRIZ RIBEIRO. Apresentaram os
documentos 1, 2, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 28 de setembro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SAJ Nº 002,
DE 28 DE SETEMBRO DE 2012.
Dispõe sobre os pareceres e manifestações emitidas pela Secretaria de Assuntos Jurídicos
Rodolfo Brockhof, Secretário de Assuntos Jurídicos, com fundamento nos incisos I e V do art.72
da Lei Orgânica do Município de Pindamonhangaba, e Instrução Normativa - SAJ nº 001/2012
considerando os processos que tramitam pela Secretaria de Assuntos Jurídicos; a similaridade
de algumas matérias já analisadas em pareceres e a necessidade de normatizar os procedimentos para emissão de pareceres,
RESOLVE:
Art. 1º. Instituir o Livro de Pareceres da Secretaria de Assuntos Jurídicos.
Art. 2º Os pareceres e manifestações jurídicas da Secretaria de Assuntos Jurídicos, através de
seus advogados, diretores e secretário, nas atividades de consultoria e assessoramento jurídico, passam a reger-se por esta Instrução Normativa.
Art. 3º Os pareceres emitidos pelos advogados e acolhidos pelos diretores da área ou pelo
Secretário de Assuntos Jurídicos, devem ser elaborados como resultado de estudos e análises jurídicas de natureza complexa que exijam aprofundamento, como também para responder
consultas que exijam a demonstração do raciocínio jurídico e o seu desenvolvimento e serão
arquivados na Secretaria de Assuntos em livros divididos sob os temas:
ILicitações;
IIContratos e Convênios;
IIIAdministrativos;
IVTrabalhistas;
VTributários
§1º. Os pareceres adotados ou aprovados pelos Diretores ou pelo Secretário de Assuntos Jurídicos terão numeração seqüencial e exclusiva.
§2º. O parecer indicará, expressamente, os atos e as manifestações anteriores que sejam, por
meio dela, alterados ou revisados.
Art. 4º Quando se tratar de resposta a diligência ou a requisição, que não exija fundamentação
jurídica expressa, ou de complementação da instrução de processo, será cabível a adoção da
cota, impressa ou lançada à mão, no próprio expediente, assinada pelo autor.
Art. 5º. O despacho será lançado sequencialmente à manifestação jurídica ou, caso necessário,
em documento à parte, podendo apresentar o seguinte conteúdo:
I - aprovação, quando a manifestação jurídica for aprovada na sua totalidade, podendo acrescer
informações pertinente ao conteúdo relevante da manifestação;
II - aprovação parcial, quando o responsável pelo despacho discordar de parte da manifestação
jurídica, caso em que deverá indicá-la expressamente e resolver a questão jurídica objeto da
divergência; e
III - rejeição, quando a manifestação jurídica não for aprovada. Parágrafo único. O despacho
poderá conter, ainda, informações complementares ao parecer, à nota, à informação ou à cota,
inclusive com as instruções sobre o encaminhamento do assunto, bem como a revisão ou a
menção a manifestações anteriores.
Art. 6º. Os processos e expedientes enviados à Secretaria de Assuntos Jurídicos com solicitação de exame devem indicar, objetivamente, a questão jurídica a que se pretende a análise.
Art. 7º. Esta instrução normativa entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 28 de setembro de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 4.888, DE 13 DE SETEMBRO DE 2012.
Regulamenta a Lei nº 4.960, de 01 de setembro de 2009 e dá outras providências.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei;
DECRETA:
Art. 1º. A Diretoria de Licenciamento Ambiental e Urbanismo será a responsável pela
aplicação do teste de avaliação colorimétrica de densidade e fumaça, constituída
de seis padrões com variações uniformes de tonalidade entre o branco e o preto da
Escala Gráfica de Ringelmann, ou outro equipamento e técnica (teste de fumaça
preta), nos veículos e máquinas a diesel de propriedade da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba e possíveis terceirizados quando houver, devendo manter sob
seu domínio livro próprio contendo atas de realizações dos testes, número/placa dos
veículos analisados e resultados obtidos por ocasião do teste.
Art. 2º. A Diretoria de Licenciamento Ambiental e Urbanismo deverá emitir, semestralmente, laudo específico com os resultados da aplicação do teste, encaminhando
cópias ao encarregado dos veículos da municipalidade.
Art. 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
Arthur Ferreira dos Santos - Secretário de Governo e Integração
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de setembro de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba/Processo Interno nº 26.351/2012
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Ferroviária e Ramos são finalistas do sub 15
Celso Corrêa/AgoraVale

Ferroviária e Ramos decidem o Campeonato de
Futebol Sub15 da LPMF Liga Pindamonhangabense
de Futebol, no próximo fim
de semana. Os empates de 1
a 1 entre Ferroviária e Independente e Etna e Ramos no
sábado (29), colocam o alviverde do “Boa Vista” e o time
de Moreira César frente à
frente na final no sábado (6),
às 10 horas, no Estádio Antonio Pinheiro Junior – campo
da Ferroviária, no bairro Boa
Vista.
O clássico do Distrito de
Moreira César foi decidido
no campo do Etna, no es-

tádio “Machadão”, com o
apoio da torcida de casa,
no entanto o Ramos conseguiu segurar o empate
e garantiu a vaga na final
após ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0. O caso da
Ferroviária foi o mesmo,
entretanto, o alviverde decidiu a semifinal no próprio
campo, com o apoio da torcida, empurrando os meninos
até o fim.
Esta é a primeira vez que
o Ramos chega à final da categoria sub 15 e o jogo promete muita emoção do início
ao fim, já que a Ferroviária
disputa o título em casa.

Sub 17 empata na
Copa Paulista com
erros da arbitragem
Celso Corrêa/AgoraVale

Lance do jogo entre as equipes da Ferroviária x Independente no estádio “Pinheiro Júnior”

“Cinquentão” e “Amador” da 2ª Divisão
Celso Corrêa/AgoraVale

Seleção de Pindamonhangaba Sub 17

A Seleção de Futebol Sub
17 de Pindamonhangaba empatou com o Barcelona de
São Caetano do Sul por 1 X 1
no estádio do “João do Pulo”,
no sábado (29), pelo grupo
K, na 28ª Copa Paulista de
Futebol. O empate deixou a
equipe na última colocação
da chave com cinco pontos
em três jogos.
O time do técnico Agnaldo José Noronha (Guina)
dominou o jogo no segundo
tempo, porém não foi suficiente para garantir a segunda vitória na segunda fase do
torneio. O gol dos visitantes
foi marcado por um pênalti duvidoso que o treinador
Guina reclamou muito durante a partida. “O jogador do
Barcelona que recebeu a falta

estava impedido, o bandeirinha assinalou o impedimento,
mas o árbitro não confirmou e
Pinda teve um gol legítimo no
final do jogo que foi mal anulado pelo péssimo arbitro que
atuou na partida”, disparou o
técnico.
A Seleção de Pindamonhangaba ainda tem mais seis
jogos antes de se definirem os
classificados para a próxima
fase. Duas equipes de cada
chave se classificam para as
oitavas de final e os quatro
melhores times por índice
técnico também conquistam
a classificação.
O próximo jogo será contra o mesmo Barcelona, desta
vez na casa do adversário, em
São Caetano do Sul, no domingo (7), às 15 horas.
Celso Corrêa/AgoraVale

Lance do jogo entre Pinda x S. Caetano no “João do Pulo”

Conselho Arbitral
A Liga Pindamonhangabense Municipal de Futebol informa aos interessados que os conselhos arbitrais
acontecerão nesta terça-feira (2), na sede da LPMF:
19 horas - Conselho Arbitral da Categoria Sub 17.
20 horas - Conselho Arbitral da Categoria Sênior 35.
Mais informações pelo telefone (12) 3648-6015.

Os campeonatos: Cinquentão e a 2ª Divisão do
Amador movimentaram os
campos da cidade, no último
fim de semana de setembro,
com mais de 25 jogos.
Para a edição de 2012, a
2ª Divisão do Amador conta
com 26 equipes brigando pelo
acesso à 1ª Divisão em 2013.
O Cinquentão está com
nove times divididos em
duas chaves de cinco e quatro equipes.
O time do Santa Luzia perdeu, em
casa, para o Estrela por 1 a 0
Cinquentão – 2ª rodada
Terra dos Ipês 0 x 0 Ramos
Bandeirante 3 x 1 Flamengo
Santa Luzia 0 x 1 Estrela
Afizp 8 x 1 Fim de Carreira

Vila São José 0 x 1 Maricá
Independente 1 x 0 Campo Alegre
2ª Divisão – 2ª rodada
10 de Julho 1 x 1 Afizp

Areião 2 x 0 Universo
100 Nome 0 x 0 Unidos Azuis
Bela Vista 5 x 1 Incomisa
Fluminense 4 x 0 Santa Luzia
União dos Ipês 3 x 0 Mombaça

Independente 1 x 2 Ponte Nova
Cidade Jardim 4 x 1 Terra dos Ipês
Azeredo 1 x 1 Corinthians
Andrada 1 x 1 Araretama
River Junior 7 x 2 pinheiros

Corinthians Rugby seleciona atletas
da cidade para temporada 2013
No último sábado (29),
quatro jogadores do Pinda
Rugby passaram pela seletiva do Corinthians Rugby, realizado na Arena Rugby, no
bairro do Tatuapé-SP. Todos
foram aprovados e iniciarão os treinos em janeiro de
2013.
O Corinthians iniciou
o trabalho de montar uma
equipe de rugby no mês de
setembro de 2012 para as
categorias Sevens e Union.
A equipe de Rugby do Corithians tem como padrinho
o craque Neto, ex-jogador
e atualmente comentarista
esportivo. Os treinos terão
início em outubro, para os
Sevens, que deve participar
de torneios ainda em 2012.
Em janeiro terão início os
treinos do Union. O Corinthians montará uma equipe
forte e competitiva, com
uma comissão técnica qualificada, e também contará

com cinco jogadores da Seleção Brasileira de Rugby.
O Pinda Rugby comemorou o fato de quatro dos
seus jogadores passarem
pela seletiva e entrarem em
uma das melhores equipes
do Brasil, mostrando que
o trabalho feito em Pindamonhangaba está apre-

sentando um bom resultado, não faltando força
de vontade da equipe e
revelando talentos para o
rugby nacional.
“Os atletas selecionados são um incentivo ainda
maior para as crianças que
participam nos treinos do
Pinda Rugby, podendo, até

mesmo, atrair mais adeptos
ao esporte”, afirmou um
dos dirigentes da equipe
da cidade. OS atletas selecionados pelo Corinthians
Rugby foram: Alexander
Franco da Silva, Isaac Nocera Agostinho dos Santos,
Vinicius Guilherme Alves e
Yago Moreira César.
Divulgação

Jogadores
do Pinda
Rugby, que
passaram
pela seletiva
e vão treinar
em uma das
melhores
equipes do
Brasil
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Funvic/Mídia Fone vence
Vôlei Futuro e se prepara
para Superliga
A equipe de voleibol masculino de Pindamonhangaba,
Funvic/Midia Fone, derrotou
o vice-campeão da Superliga
2011/2012, Vôlei Futuro, do
jogador Ricardinho da Seleção Brasileira, por 3 sets a
2, no sábado (29), no ginásio
Juca Moreira. Mesmo com a
vitória, o time do treinador
João Marcondes não se classiﬁcou para as semiﬁnais,
terminando a competição na
quinta colocação, com cinco
vitórias em 13 jogos.
O início do jogo contra
o Vôlei Futuro previa que

a equipe pindense não iria
conseguir reverter o placar,
já que a equipe de Ricardinho abriu 25 a 19 no primeiro set. No segundo set, Pinda
empatou em grande estilo,
fechando por 25 a 18. A Funvic/Midia Fone não suportou
a pressão e cedeu no terceiro
set, perdendo por 25 a 23. Entretanto, o quarto set garantiu
a sobrevivência da equipe
pindense na partida, vencendo o Vôlei Futuro por 25 a 20.
O tie-break, que é o último e
decisivo set, garantiu a vitória do Funvic/Midia Fone na

partida com um show dos jogadores, decretando a derrota
do adversário por 15 a 12.
A vitória contra o Vôlei
Futuro trouxe conﬁança à
equipe que agora concentra todas as atenções para a
maior competição do Brasil: a Superliga. É a hora de
Pindamonhangaba encarar as
maiores equipes do país com
jogadores de Seleção Brasileira. A competição começa
em novembro e a Funvic/Midia Fone tem um pouco mais
de um mês para se preparar
antes da estreia.

A equipe do Funvic/Mídia Fone, apesar da vitória não se classiﬁcou para as
semiﬁnais do Campeonato Paulista

Atletismo de Pinda é ouro no Ibirapuera
Pinda teve a melhor participação da história no Campeonato Paulista de Atletismo, Categoria Menores (até
17 anos), no sábado (29) e
domingo (30), na capital paulista. Com a conquista de três
medalhas de ouro, uma de
prata e uma de bronze.
Os destaques ﬁcaram
para os atletas João Gabriel
das Chagas Bento Pedroso,
ouro nos 110 metros com
barreiras com a marca de 13
segundos e 63 centésimos;
Letícia Mara de Oliveira,
ouro nos 1500 metros rasos
com a marca de 5 minutos e
2 segundos e George Moreira, ouro nos 800 metros rasos
com a marca de 1 minuto e
58 segundos.
Os outros destaques de
Pinda foram os atletas: Vanessa Polyana de Souza, com
a medalha de prata na prova
de 400 metros com barreiras
(1 minuto e 6 segundos); Mariana Vidal com a medalha de

bronze no salto em altura (1
metro e 62 centímetros); Danilo Goulart, quarto na prova
de salto em altura (1 metro e
94 centímetros); Julia Palma,
sexta colocada no salto triplo
(10 metros e 65 centímetros)
e Vinícius Rocha Veloso que
foi oitavo nos 800 metros rasos (2 minutos e 2 segundos).
A delegação de Pinda ainda
contou com a participação
dos atletas Antônio Carlos
Antunes, Emanuel Norberto
Carrupt de Oliveira, Yago de
Oliveira Silva, Roan Pereira dos Santos, Marcos dos
Santos Evanir Jr., Ademir
Faira Jr., Jéssica Mamede S.
Silva, Jacqueline de Nazaré
Santos Silva e Amanda Silva
da Cruz.
Além do título paulista, o
atleta João Gabriel, 16 anos,
registrou a quinta marca no
ranking mundial. “Estou muito contente, no ano que vem
tem o Campeonato Mundial
e esta marca já é o índice.

Estou muito focado no treino
e estamos trabalhando muito
para este Mundial”, revelou
o atleta após a prova.
Segundo o treinador de
João Gabriel, professor Rodrigo Pereira dos Santos, o
foco agora é o Campeonato

casa, que não conseguia abrir
uma vantagem no placar. No
ﬁnal do jogo a torcida de Pinda já fazia festa em São Caetano, pois o time local não
conseguiria mais alcançar a
marca de 100 pontos, obrigatória, fechando com 80 pontos. O jogo de volta acontece
em Pindamonhangaba, no dia
14 de outubro, na raia de malha da Água Preta, às 9 horas.

paulista os atletas Letícia
Mara, George Moreira, Vanessa Polyana, Danilo Goulart, Mariana Vidal e Roan
Pereira. O coordenador de
atletismo da Secretaria de
Esportes de Pindamonhangaba, professor Emerson

Iser Bem, avaliou o desenvolvimento da modalidade
no município. “Ter vários
destaques no Campeonato
Estadual mais disputado do
Brasil mostra que o nosso
trabalho tem sido eﬁciente”,
concluiu.

Divulgação

O atleta de
Pindamonhangaba,
João Gabriel, já
alcançou índice
para o Campeonato
Mundial

Malha está a uma vitória
da grande ﬁnal do
Campeonato Paulista

O time de malha de Pinda,
Água Preta/VWM Transportes, está a um jogo da grande
ﬁnal paulista, após vencer o
São Caetano, na casa do adversário, no domingo (30).
Na primeira partida, São
Caetano venceu com facilidade. O segundo jogo começou
equilibrado, porém, a diﬁculdade técnica do campo prejudicava também o time da

Brasileiro, nos dias 13 e 14
de outubro, em Maringá,
no Paraná. “No brasileiro,
buscaremos a classiﬁcação
para o Sul-Americano, na
Argentina”, disse o treinador. Além de João Gabriel,
farão parte da delegação

Paixão por Esporte
Talita Leite

www.talitaleitte.blogspot.com

Federação Paulista deﬁne semiﬁnais da Liga Paulista de Futsal
Talita Leite

A FPFS - Federação Paulista de Futebol de Salão - deﬁniu e
divulgou na última semana, as datas correspondentes a Fase
Semiﬁnal da Liga Paulista de Futsal Masculino de 2012.
Ainda envolvida na disputa, Pindamonhangaba entra em quadra
nos dias 26 e 30 de Novembro.
Depois de despachar o Suzano nas quartas de ﬁnal, a Princesa
do Norte terá o Sport Club Corinthians Paulista como seu
próximo adversário.
As duas equipes se enfrentam no dia 26 de novembro, uma
segunda-feira,
na Associação Atlética Ferroviária, a partir das 19 horas e no
dia 30, uma sexta-feira, dessa vez no Ginásio do Parque São
Jorge.
Semiﬁnais
De acordo com a FPFS, a Fase Semiﬁnal da Liga Paulista será
transmitida ao vivo pelos canais SPORTV E ESPN Brasil.

CONFIRA OS CONFRONTOS:
SEMIFINAIS – JOGOS DE IDA
26/11
19 horas
Pindamonhangaba x Corinthians
27/11
18 horas
AABB / Mapfre x ADC Intelli / Orlândia
SEMIFINAIS – JOGOS DE VOLTA
30/11
19 horas
Corinthians x Pindamonhangaba
1/12
16 horas
ADC Intelli / Orlândia x AABB / Mapfre

Pinda encara o Corinthians na semiﬁnal

