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105 mil devem votar no domingo
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Carlinhos Casé (PT), Gugu Mello (PSDC), Torino (PMDB) e Vito (PSDB), em ordem alfabética, são os candidatos a prefeito de Pindamonhangaba nas eleições de domingo (7)

A Tribuna do Norte preparou uma série de reportagens especiais sobre as eleições municipais de 2012 em Pindamonhangaba.
Confira os LOCAIS DE VOTAÇÃO e LISTA COMPLETA DOS CANDIDATOS À VEREADOR . Muitas outras informações e dicas para o eleitor nas
Arquivo TN
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Museu recebe exposição
de fotos antigas da cidade
Luiz Claudio/Portal R3

Dia da Criança:

A Prefeitura de Pindamonhangaba está preparando duas grandes
festas para comemorar o Dia da Criança. No dia 12 de outubro o
evento acontece no CE “João do Pulo”, no domingo (21) é a vez da criançada do Distrito de Moreira César se divertir no
CE “Zito”. Muita brincadeira e piscina fazem a alegria das crianças de todas as idades
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Editorial

Gerdau desenvolve aço para geração de energia eólica

Dia de festa
Domingo é dia de festa.
Para muita gente é dia de macarrão com frango;
para outros o dia do futebol; para os cristãos o Dia do
Senhor. Dia de visitar o pai, a mãe, a vó, ou alguém
querido. E tem gente que nem gosta do domingo, tal
sua proximidade com a famigerada segunda-feira.
Mas esse domingo é dia de festa sim, e uma festa
muito especial para todo o Brasil. É a festa da democracia, quando milhões de eleitores deixam suas casas para escolher os futuros prefeitos e vereadores
que estarão conduzindo os rumos dos municípios brasileiros nos próximos quatro anos.
Que ninguém menospreze o ato de votar e o faça
de forma aleatória, despreocupada (no mau sentido),
displicente.
Fazer uso pleno desse direito/dever de todo brasileiro com 16 anos ou mais (a partir dos 18 anos é
obrigatório deixando de sê-lo a partir dos 70 anos), é
algo de que não se deve abrir mão.
Os candidatos tiveram chance, nos últimos dois
meses, de mostrar suas qualidades, propostas, currículos. Tiveram oportunidade de convencer o caro
leitor a conﬁar a eles os destinos da cidade onde você
vive com sua família, tem seu emprego ou empresa,
onde se diverte e onde, se necessário, buscará socorro médico e para outras necessidades da vida cotidiana. Portanto, ao colocar seu voto na urna... faz tempo
isso, hein. Melhor, ao teclar os números de seus candidatos na urna eletrônica e conﬁrmá-los no botão verde, você estará fazendo algo muito importante. Essa
é uma ação que implicará, sem qualquer dúvida, na
sua vida e na vida de sua família. Nunca se esqueça
de que o mundo começa na sua casa, passa por seu
bairro e cidade, para só depois virar um estado, um
país, um continente... Eleições municipais são muito
importantes.
Não deixe de participar das eleições. Se você
ainda não escolheu seus candidatos à Prefeitura e à
Câmara de Vereadores, faça isso logo. Procure conhecer as qualidades e os defeitos de cada um deles.
O passado e também as propostas de cada um para
a cidade. Ainda dá tempo de fazer a melhor escolha.
Ao deixar de votar, ou votando em branco, o cidadão está passando um recibo para que os outros
decidam o seu futuro, o futuro de seus ﬁlhos, de sua
família, de seus negócios e interesses.
Ao longo da história muita gente lutou e até morreu
para que a democracia fosse alcançada, e ela só se
fortalece com a participação consciente do povo através do voto.
No domingo exerça a cidadania. Vote! Vote consciente dos seus conceitos e ideias. Faça a melhor escolha possível, e depois não deixe de acompanhar,
bem de perto, o trabalho daqueles que receberão,
através de seu voto, uma procuração para representá-lo na hora de importantes decisões, tanto no Executivo (Prefeitura), como no Legislativo (Câmara Municipal). Bom voto!

A Gerdau, uma das principais
fornecedoras de aços longos especiais para a indústria automobilística no mundo e tem uma usina
instalada em Pindamonhangaba,
deu mais um passo na diversificação de seu mercado ao desenvolver um novo produto para
o setor de geração de energia
eólica. Novidade no mercado
nacional, o aço 42CrMo4 modificado foi criado especialmente
para a produção de fixadores
para torres de aero geradores.
O aço desenvolvido traz competitividade à cadeia, pois atende
ao elevado grau de exigência de
propriedades mecânicas a um
menor custo, fazendo frente às demais opções de produtos encontrados no mercado mundial.
Desse modo, será possível
substituir os componentes, até
então importados, por ﬁxadores
produzidos no Brasil com matéria-prima nacional, contribuindo para
a elevação do conteúdo local nos
parques eólicos em construção.
Atualmente, o Brasil conta com
63 projetos de parques eólicos em
construção e mais 202 projetos
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outorgados ainda não construídos.
Juntos, eles fornecerão 7.259 MW
de acréscimo ao Sistema Interligado Nacional (fonte: Aneel – junho/2012). A energia eólica é uma
fonte de energia limpa e renovável,

Os agendamentos dos transportes da saúde terão um horário diferenciado devido ao feriado de 12
de outubro, Dia de Nossa Senhora
de Aparecida e Dia das Crianças.
Os usuários do transporte da
saúde que forem utilizar o serviço

de quarta-feira (10) a segunda-feira
(15), precisam realizar o agendamento até o terça-feira (9), às
10h30, no Setor de Transportes da
Secretaria de Saúde e Assistência
Social, que ﬁca localizado na rua
Dr. Frederico Machado, 179, no

Centro de Especialidades Médicas.
O diretor de administração da
Saúde e Assistência Social, Hugo
Netto Natrielli, agradece a compreensão e colaboração de todos os
usuários do transporte da Secretaria de Saúde e Assistência Social.

Carlos Alves Rodrigues, animada pelo Coral São Francisco
de Assis. No sábado (6) estão
programadas várias atividades:
procissão com a imagem de São
Francisco, às 17 horas, seguida
de missa de encerramento pelo
padre Celso Aloísio Cardoso.

Projeto “Música Para Todos”
A direção do projeto “Musica
para todos... Sons que encantam...”
convida a população para participar da festa de encerramento que

acontece na Creche Yolanda Imediato Fryling, na rua Monteiro Lobato, 101 – Alto Cardoso, na terça-feira (10), a partir das 18 horas.

Na parte social haverá bingo especial no salão da igreja e,
no pátio da festa, barracas de
salgados, refrigerante, barraca
do peixinho e outra diversões. A
partir das 20 horas haverá show
sertanejo com a dupla Montibel e
Daniel.

Eleições 2012
lares e não da coletividade.
No entanto, somos compelidos a decidir, pois desejamos
melhorar sempre, evoluir, e
esse desejo é reﬂetido no lugar em que moramos porque
é a oportunidade que temos de
escolher o que queremos para
todos nós.
Para aqueles que ainda estão na dúvida, pense no que você
considera melhor para a cidade e
escolha o candidato com o qual
você se identiﬁca. Bom voto!

Faleceu em Londrina (PR),
onde residia há vários anos, o advogado Lydio Amorim. Ele foi atleta das seleções de basquete e de
vôlei de Pinda, tendo participado
de Jogos Regionais e do Interior.
Em Londrina, ele era Procurador
do Estado do Paraná e membro da
Ordem dos Advogados daquela cidade. Deixa viúva Cristine e a ﬁlha
Rafaela, ambas advogadas.

Começou a festa de
Nossa Senhora Aparecida
na Vila Prado
A comunidade da Vila Prado e
Parque São Domingos, convida a
população de Pindamonhangaba
e região para a XXV Festa de Nossa Senhora Aparecida – 2012, que
acontece de 3 a 12 de outubro na
Praça de Eventos, atrás da igreja
de Nossa Senhora na Vila Prado,
sempre a partir das 20h30.
Uma grande programação religiosa foi feita, encerrando no domingo com a procissão a partir das

Criação: Professor Souza Leite
Nova apresentação: Professor Leonardo Martuscelli

Dona Carminha avisa aos munícipes sobre a realização da missa em Coruputuba, que será no domingo (7). A celebração será feita
às 10h30, na igreja Nossa Senhora
Aparecida, em Coruputuba. O celebrante será o padre Glauco, Salesiano. Todos estão convidados.

Nota de
falecimento

Comunidade do Vila Rica encerra festa
do padroeiro São Francisco de Assis
A comunidade católica do bairro Vila Rica, encerra, nesse final
de semana a festa em louvor ao
padroeiro São Francisco de Assis.
Nesta sexta-feira (5), último
dia da novena, será celebrada
missa sertaneja será celebrada
às 19h30 pelo padre Ederson

que provém do vento. O termo
eólico vem do latim aeolicus, pertencente ou relativo a Éolo, deus
dos ventos na mitologia grega e,
portanto, pertencente ou relativo
ao vento.

Missa em
Coruputuba

Transporte da saúde: agendamento tem
horário diferenciado devido ao feriado

Geografando

No próximo domingo (7),
escolheremos vereadores e
prefeito. Como sempre, nesta
reta ﬁnal, muitos já decidiram
seu voto e outros tantos permanecem indecisos; são estes
últimos que deﬁnem a eleição.
A dúvida ocorre, na maioria dos casos, por conta da
incredulidade do eleitor, que
já se cansou de promessas
que não se concretizam e
de práticas políticas que
servem a interesses particu-

e o desenvolvimento de produtos
que suportam a expansão destas
tecnologias reforça as práticas ambientais e sustentáveis da Gerdau.
Energia eólica
A energia eólica é a energia

17 horas, com saída da igreja de
Nossa Senhora Aparecida, na Vila
Prado, após a procissão haverá
missa solene.
Também haverá quermesse e
vários shows artísticos todos os
dias. A programação de shows e
quermesse segue até o domingo
(14). Entre as atrações estão André e Andressa, Banda Stylo Livre, Bela Cruela, Banda Faroeste
e a Banda Gold.

Lucratividade: crescer, sobreviver ou morrer
Palestra que busca orientar o empresário para ações de análise e planejamento da lucratividade, contribuindo para desenvolver habilidades gerenciais com
ênfase em resultados, para sobrevivência e crescimento do empreendimento.
Público Alvo: empresários e empreendedores em geral
Duração: 2 horas - Local: Acip (Associação Comercial e Industrial de
Pindamonhangaba) - Rua Deputado Claro César, 44 – Centro
Pindamonhangaba - SP / CEP: 12.400-220
DATA: 09/10/2012 – TERÇA-FEIRA
HORÁRIO: 10:00h
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Mais de 105 mil eleitores
devem votar em Pinda

No próximo domingo (7),
mais de 105 mil eleitores de
Pindamonhangaba
devem
ir às urnas para escolher o
novo prefeito e 11 vereadores para os próximos quatro
anos no município.
O número, divulgado pelo
TRE-SP (Tribunal Regional
Eleitoral) mostra um aumento

de cerca de 9 mil eleitores em
comparação ao último pleito municipal, realizado em
2008, quando pouco mais de
96 mil eleitores reelegeram
João Ribeiro como prefeito.
Também aumentou o número de candidatos. Para prefeito são quatro concorrentes;
na última eleição municipal

PM reforça policiamento
durante as eleições no Vale
O comando da Polícia Militar no Vale do Paraíba deﬁniu o esquema de segurança
para atuar nas ruas neste ﬁm
de semana, véspera e dia das
eleições municipais. No sábado (6), a tropa receberá um
reforço de 40% no efetivo
operacional e vai contar com
1.600 homens na região.
Além de manter a segurança durante o pleito, os

policiais devem ﬁscalizar os
crimes eleitorais - como a
boca de urna. Eles receberam
informações de um manual
de orientação com os procedimentos previstos em lei.
Nas últimas eleições municipais, em 2008, o comando
da PM no Vale contabilizou
34 ocorrências em toda a região, destas, 11 por boca de
urna.

Eleitor com deﬁciência
poderá ter auxílio de
pessoa de sua conﬁança

No pleito de 2012 para prefeitos e vereadores, os
eleitores com deﬁciência poderão, em alguns casos
especiais, contar com o auxílio de alguém de sua
conﬁança para efetuar a votação, mesmo que não tenha feito o pedido antecipadamente ao juiz eleitoral.
No domingo (7), o eleitor com deﬁciência ou mobilidade reduzida poderá ir ao seu local de votação acompanhado da pessoa de sua conﬁança.
Caso o presidente da mesa receptora de votos,
veriﬁque ser imprescindível que o eleitor com necessidades especiais seja auxiliado por pessoa
de sua conﬁança para votar, autorizará o ingresso dessa segunda pessoa, com o eleitor, na cabina, podendo esta, inclusive, digitar os números
na urna. A pessoa que auxiliará o eleitor com necessidades especiais não poderá estar a serviço da Justiça Eleitoral, de partido político nem
de coligação. É importante destacar que essa exceção só será concedida em casos extremos.

eram dois. Disputando uma
vaga na Câmara Municipal
estão 225 candidatos; em
2008 foram 181.
O orçamento da Prefeitura
de Pindamonhangaba é de R$
352 milhões. O montante será
administrado pelo próximo
prefeito - vaga disputada por
quatro políticos.
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Paulo
Sérgio
Torino
(PMDB), de 46 anos; Vito
Ardito (PSDB), de 71 anos de
idade; Carlinhos Casé, de 45
anos de idade e Gugu Mello
(PSDC), de 54 anos de idade.
No domingo, a votação
começa às oito horas. Para
votar é necessário levar um
documento oﬁcial com foto.

Embora não seja obrigatório
apresentar o título eleitoral, é
importante que o eleitor conﬁrme no documento sua sessão eleitoral.
Se o eleitor perdeu o
título e não sabe onde é
sua sessão eleitoral pode
procurar o Cartório Eleitoral da cidade ou desco-
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brir o endereço pelo site
do TRE-SP.
É importante lembrar que
a chamada “cola” pode ser
levada pelos eleitores, pois
facilita e torna mais ágil o
processo de votação. Por
isso, no dia da eleição, leve
anotados os números dos
seus candidatos.

Prefeitura de Pinda vai
intensiﬁcar limpeza das
ruas no dia das eleições
A Prefeitura de Pindamonhangaba vai realizar uma
mega-operação de limpeza
dia 7 de outubro – dia das
eleições. A intenção da Prefeitura é deixar todos os pontos da cidade limpos.

De acordo com o diretor
de Serviços Municipais, Sérgio
Marcondes Guimarães, haverá
dois caminhões varredeiras e
20 pessoas trabalhando. “Nossa atuação vai começar no período da manhã do dia 7 de ou-

Boca de urna é
proibida durante
a votação

De acordo com a legislação eleitoral, é proibida, das
8 às 17h do dia da eleição, a divulgação de levantamento de intenção de voto, a chamada “boca de urna”.
Também no dia da eleição é proibida a distribuição
de material de propaganda política ou a prática de
aliciamento, coação ou manifestação tendente a inﬂuenciar a vontade do eleitor, pois caracteriza crime punível com detenção, de seis meses a um ano,
com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, além de multa.
No entanto, é permitida a manifestação individual e silenciosa do eleitor em relação à sua preferência por candidato, partido político e coligação, manifestada por
meio de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. Não é permitido uso de camisetas
e bandeiras. No caso das pesquisas oﬁciais,
só podem ser divulgados dados coletados antes das 8h e após às 17h do domingo de eleições.

tubro e vamos seguir até o ﬁm
da tarde. Após o ﬁm da eleição,
às 17 horas, vamos intensiﬁcar
as ações para deixar todas as
áreas da cidade limpas”.
Ele explicou que, devido
ao tamanho da cidade e dis-

tância entre os vários colégios
eleitorais, é provável que a
limpeza 100% venha ocorrer
na segunda-feira (8). “São
muitos locais e vamos fazer o
possível para deixar tudo limpo”, concluiu.

Quem estiver fora de seu
domicílio eleitoral deve
justiﬁcar a ausência

O eleitor que estiver fora de seu domicílio eleitoral
e não votar no próximo domingo (7), deve justiﬁcar a sua ausência. O eleitor nessa situação tem
60 dias para apresentar a justiﬁcativa em qualquer cartório eleitoral, mas o ideal é que o formulário seja devidamente preenchido e entregue no
próprio dia da votação, nos postos de justiﬁcativa.
Para justiﬁcar a ausência no dia da votação, o procedimento é simples. O eleitor deve preencher o
Requerimento de Justiﬁcativa Eleitoral (RJE), obtido gratuitamente nos cartórios eleitorais, nos
postos de atendimento ao eleitor, nas páginas da
Internet do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais de cada Estado e, no dia
do pleito, nos locais de votação ou de justiﬁcativa.
Depois, é só entregar o formulário em qualquer um dos locais destinados ao recebimento do RJE, no dia da eleição, portando um documento oﬁcial de identiﬁcação com foto.
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Apuração pode ser acompanhada pela internet
A apuração dos resultados
das Eleições 2012 poderá
ser acompanhada em tempo
real. Para isso, basta que o
interessado baixe o sistema
Divulga 2012, desenvolvido
pela Justiça Eleitoral, que
possibilita o acompanhamento dos resultados das

eleições de prefeito e vereador. No Estado de São Paulo,
a totalização terá início por
volta das 17 horas do domingo (7).
Voltado para o público
em geral, o programa disponibiliza os resultados das
eleições à medida que a Jus-

tiça Eleitoral realiza a totalização. O download do sistema já está disponível no site
do Tribunal Superior Eleitoral (www.tse.jus.br).
A apuração também poderá ser acompanhada nos sites dos parceiros cadastrados.
A parceria para divulgação

dos resultados é um acordo
firmado entre a Justiça Eleitoral e empresas de telecomunicação, veículos de imprensa
e provedores de acesso à internet para fornecer, durante
toda a totalização dos resultados, dados e notícias da apuração dos votos.

(Tabela com os campos em branco para
preencher o número dos candidatos,
recortar e levar na hora de votar.)
Eleitor, leve anotados os números de
seus candidatos, nessa ordem:
Vereador
Prefeito

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 -

As eleições serão realizadas neste domingo
(7). A urna eletrônica exibirá ao eleitor, primeiramente, o painel relativo à eleição proporcional e, em seguida, o referente à eleição majoritária, nesta ordem: 1º – Vereador; 2º Prefeito
e Vice-Prefeito. A chamada “cola” pode ser levada pelos eleitores, pois facilita e torna mais
ágil o processo de votação. Por isso, no dia da
eleição, leve anotados os números dos seus
candidatos.

Lista dos candidatos a vereador de Pindamonhangaba
Nome Completo
ABDALA SALOMÃO NETO
ADERBAL MARCELINO DE OLIVEIRA
AGOSTINHA OLIVEIRA ALVES SIQUEIRA
AIRES FERREIRA DOS SANTOS
AIRTON CESAR
ALEXANDRE LUIS DE PAULA CASTRO
ALEXANDRE MASAHIKO TSUBOTA
ALLAN KARLINGSTON FERNANDES DOS SANTOS
ANA RENATA LAZARIM
ANDERSON DE CAMARGO LEITE
ANDREIA LOPES CATHALÁ
ANTONIO ALVES DA SILVA
ANTONIO CASSIANO JUNIOR
ANTONIO CLAUDIO VENANCIO
ANTONIO DA CUNHA
ANTONIO ERNESTO DE SOUZA
ANTONIO EUDES PEREIRA
ANTONIO FERNANDO MOURÃO DA SILVA
ANTONIO ROGERIO FERREIRA DE MATTOS
ANTONIO ROMEU MARTINS
APARECIDA GONÇALVES DUBSKY DE OLIVEIRA
APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA
ARGEMIRO COELHO DA SILVA
AUXILIADORA RITA DE TOLEDO
BENEDITO DAS GRAÇAS ALMEIDA
BENEDITO DONIZETI FERREIRA
BETANIA BANDIOLI DE BRITTO
CARLOS ANTONIO BATISTA
CARLOS DANIEL ZENHA DE TOLEDO
CARLOS EDUARDO DE MOURA
CARLOS FERNANDO REIS DA SILVA
CARLOS HENRIQUE DA CONCEIÇÃO
CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
CASSIO LUIZ SANTOS PINHEIRO
CELIA JACINTHO RIBEIRO LEITE
CINTHIA MARCONDES MOREIRA MUNIZ
CLAUDETE APARECIDA HORTA
CLAUDIA IVANIA FERNANDES
CLAUDIO ANDERSON TOTARO
CLAUDIO FERREIRA GONÇALVES
CLAUDIO SEVERO BEZERRA
CONCEIÇÃO APARECIDA ELIAS SORIANO
DANIEL FONSECA FRANCISCO
DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS
DANIEL LUCIANO RAMOS
DANIEL RODRIGUES GONÇALVES FERREIRA
DIRCEU ALVES DE MORAES
DONIZETE PEREIRA
DOUGLAS ALMEIDA DOS SANTOS
DOUGLAS ERNESTO
EDMAR ALVES DE OLIVEIRA
EDNEIA APARECIDA TEIXEIRA
EDSON ALVES MARIANO
EDSON ROBERTO FERREIRA
EDUARDO DOS SANTOS
EDUARDO KOGEMPA DA COSTA
EDUARDO RAMOS DA SILVA
ELAINE APARECIDA AMARAL
ELEANDRO HENRIQUE DE SOUZA
ELENIR ROSANI CAVALCANTE PEDRÃO
ELI JOSE DE OLIVEIRA
ELIANA MARIA GALVÃO WOLFF
ENEAS SILVA DOS SANTOS
ERIC FABIANO SARTORATO DE OLIVEIRA
ESTELA ELIANE ROCHA DOS SANTOS
FABIANA ARAUJO DOS SANTOS
FABIANA PIRES DOS SANTOS
FARVARDIN ASAZADEH ASGARABADI
FELIPE FRANCISCO CESAR COSTA
FERNANDA GONÇALVES DE MELO
FERNANDA HELENA SILVA
FRANCISCA DA SILVA MONTEIRO
FRANCISCO ASSIS BATISTA LOPES
FRANCISCO RODRIGUES VARGAS
FRANK JAMES SIMPLICIO SILVA
GASTÃO JOSE SCHMIDT
GENI DIAS RAMOS
GERMANO SILVA DE RIVERA
GILBERTO IVO DOS SANTOS
GILVANE DA SILVA
GIOVANA DA SILVA GUERDÃO
GRACIL RIBEIRO GREGORIO DUBSKY
HEITOR JOSE DE AZEVEDO
IARA CRISTINA DA COSTA
INALDO SOARES DE FREITAS
IVADIL PEREIRA
IZABEL CANDIDA VIEIRA DE AGUIAR
JAIR ANTONIO ROMA
JAIRO LUIZ MARCONDES DE OLIVEIRA
JAIRO SOARES CYPRIANO
JÂNIO ARDITO LERÁRIO
JOÃO ALVES
JOÃO CARLOS EVANGELISTA DE SOUZA
JOÃO DONIZETE DE FARIA
JOÃO MORENO DE SOUZA FILHO
JOÃO PAULO GONÇALVES DE SOUZA
JOAQUIM VIEIRA ALVES
JORGE ELIAS RIBEIRO
JORGE LUIS GUIMARAES
JORGE PEREIRA ALVES
JOSE ANTONIO
JOSE AURINALDO DO ANGELO
JOSE CARLOS GOMES
JOSE DIMAS MARCONDES DE AQUINO
JOSE EDUARDO MOREIRA DA SILVA
JOSE FERNANDES DA COSTA SEGUNDO
JOSÉ FERNANDO DA SILVA
JOSE FLAVIO COSTA
JOSÉ IZALMIR DE FREITAS
JOSE LAERCIO BALBO
JOSE LAERTE DA SILVA GUIMARAES
JOSE LOPES JUNIOR
JOSE LUIZ ALVES GONÇALVES
JOSE LUIZ PEREIRA BONFIM
JOSE MARIA RODRIGUES
JOSE MARIA RODRIGUES MENDES
JOSE NILSON DE SALES

Nome Urna
ABDALA
PARDAL DA PREFEITURA
DONA AGOSTINHA
AIRES
PASTOR PROFESSOR AIRTON
PROF BIRO
ALEXANDRE MASAHIKO TSUBOTA
ALLAN ROGI NOIVAS
RENATA LAZARIM
ANDERSON CAMARGO
ANDREIA CATHALÃ
TONINHO DA FARMACIA
JUNIOR CASSIANO
CLAUDIO VENANCIO
TONINHO DO ARARETAMA
ERNESTO DO SINDICATO
EUDES FORTALEZA
FERNANDO DO MEL
TONINHO MINÉ
ROMEU DO SINDICATO
CIDINHA DUBSKY
CIDINHA DO TAUBATÉ
PROFESSOR ABENÇOADO
DORA TOLEDO
DITINHO
DITINHO FUTSAL
IRMÃ BETANIA
CORONEL BATISTA
DR ZENHA
MAGRÃO
FERNANDO FRANGÃO
CURU DO PASTEL
SARGENTO OLIVEIRA
CARLOS DO MERCADO
CASSIO O HOMEM DA RECICLAGEM
CELIA JACINTHO
CINTHIA MUNIZ
CLAUDETE
CLAUDIA IVANIA
CLAUDIO TOTARO
NÊ DO JARDIM REGINA
CLAUDIO LANCHES
SISSA SORIANO
DANIEL PANTERA
NATAL
LUCIANO DO BUGUINHO
DR. DANIEL FERREIRA
DIRCEU
DENTINHO
DOUGLAS DA ACADEMIA
DOUGLAS ERNESTO
EDMAR DA VAN
EDNEIA
SARGENTO MARIANO
TIO DÃO
EDUARDO DO BOSQUE
EDU KOGEMPA
CURRILA
ELAINE DO ARTESANATO
BOLINHA
ELENIR CALVACANTE
ELI DO FEITAL
ELIANA WOLFF
ENEAS
PROFESSOR ERIC
ESTELA DO CAMPINAS
FABIANA ARAUJO
FABIANA PIRES
TALIBAN
FELIPE CESAR - FC
FERNANDA GONÇALVES
PROFª FERNANDA
KINCA
CHICO LOSIL
XIKO DA FARMÁCIA
JAMES UII...
GASTÃO
DONA GENI
PROF. GERMANO
GIL BOURDON
DR GILVANE DENTISTA
GIOVANA S GUERDÃO
PROFª. GRACIL
CARÇUDO
IARA ASSISTENTE SOCIAL
INALDO
IVADIL PEREIRA
BEL DO VALE CAP
DOUTOR JAIR
JAIRÃO
JAIRO CYPRIANO
JÂNIO
DR. JOÃO ALVES (JOTA)
PROFESSOR BATATA
DONIZETI PASIN / MARRECO
PROFESSOR JOÃO MORENO
JOÃO PAULO GONÇALVES
JOAQUIM VIEIRA
JORGE ELIAS
JORJÃO DA RECICLAGEM
JORGE DA FARMACIA
JOSE ANTONIO CANELA
ZEZINHO DO FRETE
CAL
DIMAS - DIMÉ
EDUARDO MOTORISTA
COSTA SEGUNDO
JOTA FERNANDO SEGURANÇA
FLAVINHO DO VILA RICA
MILÉU
LAERCIO BALBO
ZE BEDEU
JOSE LOPES DA CAIXA
ZE DO LABORATORIO
ZE LUIZ TOPOGRAFO
ZE MARIA
CEARA DA CIDADE JARDIM
CARIOQUINHA

Numero
45500
33033
22000
13600
20123
45999
27888
22622
45555
20345
45513
12345
45222
28515
15510
22012
11113
43043
13333
13123
31421
22119
15007
25123
23999
17789
15987
15200
11555
23123
15000
31333
11321
33333
28813
31031
20789
44000
20135
36036
15775
28015
15456
10910
44025
70123
22456
25300
44165
70222
70700
13113
50123
15555
22166
43210
13310
44044
22800
22222
25222
19456
13001
65656
22123
33321
45333
11811
10321
15015
36127
44566
19245
43343
11611
28007
12200
23233
13108
70339
11123
55100
20000
44123
22066
15651
13800
19555
23652
12100
11565
45645
25559
20151
44789
23119
20020
70001
40040
10222
43161
23500
19510
14230
11234
36122
17456
33456
27231
19333
40181
17017
45051
36123
22022
43656
20013
28600

Partido
PSDB
PMN
PR
PT
PSC
PSDB
PSDC
PR
PSDB
PSC
PSDB
PDT
PSDB
PRTB
PMDB
PR
PP
PV
PT
PT
PHS
PR
PMDB
DEM
PPS
PSL
PMDB
PMDB
PP
PPS
PMDB
PHS
PP
PMN
PRTB
PHS
PSC
PRP
PSC
PTC
PMDB
PRTB
PMDB
PRB
PRP
PT do B
PR
DEM
PRP
PT do B
PT do B
PT
PSOL
PMDB
PR
PV
PT
PRP
PR
PR
DEM
PTN
PT
PC do B
PR
PMN
PSDB
PP
PRB
PMDB
PTC
PRP
PTN
PV
PP
PRTB
PDT
PPS
PT
PT do B
PP
PSD
PSC
PRP
PR
PMDB
PT
PTN
PPS
PDT
PP
PSDB
DEM
PSC
PRP
PPS
PSC
PT do B
PSB
PRB
PV
PPS
PTN
PTB
PP
PTC
PSL
PMN
PSDC
PTN
PSB
PSL
PSDB
PTC
PR
PV
PSC
PRTB

Nome Completo
JOSE RAUDAMEDES MOREIRA DA SILVA
JOSE TIAGO DE CAMPOS
JOSE VIEIRA DA SILVA
JUAREZ LOYOLA JUNIOR
JULIA BERNARDO CAMILO
JULIANA ANTUNES DA COSTA
JULIO CESAR BARBOSA
JURACI DO CARMO DA SILVA SANTOS
JUVENAL JOSÉ DE OLIVEIRA
KLEBER PEREIRA FILHO
LEILA APARECIDA SILVA DO ROSARIO
LIGIA MARIA DE AZEVEDO
LINCOLN EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
LISA MARIA CORTEZ CAVALHEIRO
LUCIA MARIA DOS SANTOS MOURA
LUCIANO DE OLIVEIRA HONORIO
LUCILENE PEREIRA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
LUCIMARA DE SOUZA
LUIS ADRIANO MOREIRA
LUIS ANTONIO SILVEIRA
LUIZ CARLOS CARDOSO
LUIZ CARLOS LEITE
LUIZ CARLOS RIBEIRO
LUIZ CARLOS SEBASTIÃO
LUIZ CLAUDIO DA COSTA PEREIRA
LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA
MAGDA FELIX PEREIRA
MARA CRISTINA CESAR RIBEIRO CANDIDO
MARCELO AUGUSTO FAVORIN
MARCELO DOS SANTOS
MARCIO ALEXANDRE DA SILVA
MARCO ANTONIO DE SALLES
MARCO AURÉLIO DE MOURA FREITAS
MARCOS ANTONIO ALVES DA COSTA
MARCOS AURELIO VILLARDI
MARIA APARECIDA BUENO DE LIMA
MARIA APARECIDA CALADO
MARIA APARECIDA IDA ESCOSSIO DA SILVA BORGES
MARIA DA CONCEIÇÃO GALVÃO DE SALLES DIAS
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS VALERIO
MARIA DE FATIMA SANTOS
MARIA DIONISIA GASTAO
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
MARIA ELISABETE BASSI
MARIA ELISABETH TOTH RENDA
MARIA FERNANDA GOMES GUERREIRO FRANCO
MARIA ILDA GONÇALVES NOGUEIRA
MARIA RITA BRASIL DOS SANTOS
MARIA ROSELI FERNANDES MACHADO BORDIN
MARILDA FONSECA DE LIMA ROCHA FERREIRA
MARINO SOARES DE SOUZA
MARIO AUGUSTO MONTEIRO
MARIO EDUARDO DA SILVA
MARIO HIDEAKI KOBAYASHI
MARTIM CESAR
MATHEUS MOURA LEITE DE OLIVEIRA
MAURELIO BENTO
MEILAI JESUS SHEN
MICHEL CASSIANO DE OLIVEIRA MOREIRA
MICHELE APARECIDA CAMARGO DO NASCIMENTO
MIDIÃ GUIMARÃES DIANA
MOISES BATISTA DOS SANTOS
NATALIA DE SOUZA CAMPOS
NEIDE RAMOS DA FONSECA
NEUSA APARECIDA DOS SANTOS
NICOLAU MIGUEL MUASSAB NETO
NILO DE SIQUEIRA ALVES JUNIOR
NILSON LUIS DE PAULA SANTOS
OLAVO BRANDÃO
ORLANDO SILVIO PEDROSO BENTO
OSMAR MONTEIRO DA SILVA
OSVALDO MACEDO NEGRÃO
PAULO ROBERTO DE SOUZA
PAULO ROGERIO TEIXEIRA BENTO
RAFAEL GOFFI MOREIRA
RAIMUNDO DERVANIL DA SILVA
REGINA CELIA DE SOUZA BERALDO
REGINA TAVARES DE SOUZA
REINALDO VIEIRA DOS SANTOS
RENATO FLORES BERGAMINI
RENATO NOGUEIRA DOS SANTOS
RENATO NOGUEIRA GUIMARAES
RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
RICARDO FRANCISCO DE GODOY
RODERLEY MIOTTO RODRIGUES
RODRIGO JACINTO DA SILVA CESARINO
RONALD LIMA
RONALDO PINTO DE ANDRADE
ROSANA CHINAQUI GUIMARAES
ROSELENE MUNIZ LAMIL
RUBENS HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA
SALES ANTONIO GONÇALVES
SAMUEL FONTES BEZERRA
SANDRO FERREIRA SOUZA
SANDRO HERVAL PEREIRA DOS SANTOS
SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA
SEBASTIÃO EDIVINO DA SILVA
SHEILA FERNANDA RODRIGUES
SHIRLENE MARCHEZINI DE MENDONÇA
SILVIA MARIA DE OLIVEIRA RODOLPHO
SILVIO DE OLIVEIRA
SIMONI DE CARVALHO DOS SANTOS ALVES
SIRLEI REGINA DE OLIVEIRA
THAIS CARLA DOS PRAZERES
TIAGO NORBERTO DE PAIVA
VALMIR APARECIDO MENDROT
VANDERLEI MIQUELIN CARDOSO
VARISTON SILVA DOS SANTOS
VERA LUCIA DA COSTA SILVA
VERA LUCIA MACHADO DE SOUZA
VERA LUCIA MOREIRA MACIEL
VERA NEIDE RAMOS FARIAS DE LIMA
VERANIZA DO PRADO
WANDERLEY MOREIRA PEREIRA
WILLIAN PAULO DA SILVA
WILLIAN PIRES DA SILVA
WILMA ANTONIA BURCI

- Informações tiradas do site: http://divulgacand2012.tse.jus.br -

Nome Urna
RAUL - RAUDAMEDES
TIAGO GORDO
VIEIRA DO MORUMBI
JUAREZ DA FARMACIA
JULIA
JULIANA ANTUNES
CESINHA CANTOR
JURACI
JUVENAL
KLEBER JURU
LEILA PROFESSORA
LIGIA MARIA
PROF. LINCOLN
PROFª LISA
LUCIA DA LOCADORA
LUZERA
LÚCIA PEREIRA
MARA
ADRIANO INSUL-FILM
PROF. LÚ
CARDOSÃO
BICO SECO
PROF. LUIZ CARLOS
LUIZ CARLOS SEBASTIÃO
LUIZ CLAUDIO BORRACHA
LUIZINHO
PASTORA MAGDA
MARA NAGRIN
MARCELÃO TAEKENDO
MARCELO MECANICO
MARCIO(MAGRÃO)
MARCÃO DA VILARES
MARCOS JACOB
MARCÃO
DOUTOR MARCO AURELIO
CIDA BLITZ
PROFª CALADO
IDA ESCOSSIO - PSICÓLOGA
DRA CONCEIÇÃO
GRAÇA
GRAÇA CABELEREIRA
FATIMA SANTOS
DIONE DE ALMEIDA
CARMEM
DELEGADA ELISABETE
BETH TOTH
FERNANDA GUERREIRO
DONA ILDA
RITA BRASIL
ROSE DO QUEIJO
MARILDA ROCHA
PASTOR MARINO
MARIO BARBA
EDÚ
MARIO JAPONÊS
MARTIM CESAR
MATHEUS MOURA
MAURELIO LANCHE
MEILAI SHEN
PROFESSOR MICHEL
MICHELE CAMARGO
MIDIÃ
MOISES GAMES
NATALIA DE SOUZA
NEIDE BATERIA
NEUSA DO BAR
MIGUELZINHO DESPACHANTE
NILO
NILSON LUIS
OLAVO MARCA FORTE
ORLANDO PEDROSO
TIU LITU
PROFESSOR OSVALDO
MINEIRINHO
PAULO XUXA
RAFAEL GOFFI
LEONEL DA VIOLA
REGINA BERALDO
REGINA DO BAZAR
REINALDO REFRIGERAÇÃO
RENATINHO
RENATO VIOTTI NOGUEIRA
RENATO CEBOLA
RICARDO PIORINO
GODOY
RODERLEY MIOTTO
RODRIGO CESARINO
DOUTOR RONALD LIMA
RONALDO PIPAS
ROSANA CHINAQUI
ROSE LAMIL
RUBENS SOUZA
SALES ANTONIO
PASTOR SAMUEL BEZERRA
SANDRÃO BORRACHA
PASTOR SANDRO
TIÃO DO LEITE
PASTOR SEBASTIÃO
SHEILA RODRIGUES
PROFª SHIRLENE DO HANDEBOL
SILVIA RODOLPHO
SILVINHO DO BOM SUCESSO
SIMONI DE CARVALHO
SIRLEI DO RUBENS ZAMITH
THAIS CARLA
TIAGO PAIVA
VALMIR MENDROT
VANDERLEI CARDOSO
VARISTON TOTÓ
VERA
PROFESSORA VERINHA
VERA LUCIA
NEIDE
ENFERMEIRA VERANIZA
DR WANDERLEY
WILLIAN
GEMADA
DONA WILMA

Numero
28045
22775
22555
13300
13000
12555
31321
70440
70125
70077
11011
27260
33000
44456
13700
22122
70007
13100
55500
33123
14500
44042
13013
43456
27230
70240
23444
22321
44007
44567
70015
19123
55001
20007
22192
70170
44100
12201
43255
65989
31222
15100
11444
36777
45677
13313
45225
13012
28290
28333
55777
10010
23566
27777
43333
25500
31111
19222
23333
23024
20122
70777
55000
22015
22500
33555
15222
23623
55321
28999
15012
10500
15789
31211
13007
45145
19665
65015
20222
20015
15123
15888
45678
12012
36166
45045
45245
15155
20012
15500
43000
36020
55678
11111
23222
20456
22789
10474
25100
40321
19556
44501
11373
31150
55139
55055
28024
23456
27007
28321
15600
10123
20212
43033
43100
13500
36500
27123

Partido
PRTB
PR
PR
PT
PT
PDT
PHS
PT do B
PT do B
PT do B
PP
PSDC
PMN
PRP
PT
PR
PT do B
PT
PSD
PMN
PTB
PRP
PT
PV
PSDC
PT do B
PPS
PR
PRP
PRP
PT do B
PTN
PSD
PSC
PR
PT do B
PRP
PDT
PV
PC do B
PHS
PMDB
PP
PTC
PSDB
PT
PSDB
PT
PRTB
PRTB
PSD
PRB
PPS
PSDC
PV
DEM
PHS
PTN
PPS
PPS
PSC
PT do B
PSD
PR
PR
PMN
PMDB
PPS
PSD
PRTB
PMDB
PRB
PMDB
PHS
PT
PSDB
PTN
PC do B
PSC
PSC
PMDB
PMDB
PSDB
PDT
PTC
PSDB
PSDB
PMDB
PSC
PMDB
PV
PTC
PSD
PP
PPS
PSC
PR
PRB
DEM
PSB
PTN
PRP
PP
PHS
PSD
PSD
PRTB
PPS
PSDC
PRTB
PMDB
PRB
PSC
PV
PV
PT
PTC
PSDC

Nota conjunta da Promotoria
De Justiça Eleitoral de
Pindamonhangaba e Ordem dos
Advogados do Brasil, Subsecção de
Pindamonhangaba à imprensa
A Promotoria de Justiça Eleitoral de Pindamonhangaba e a
Ordem dos Advogados do Brasil - subsecção de Pindamonhangaba elaboraram termo de compromisso visando evitar
que panfletos eleitorais, conhecidos como “santinhos”, sejam
jogados nas vias públicas de Pindamonhangaba, especialmente no dia da eleição e no dia anterior.
Habitualmente, milhares de “santinhos” são jogados nas
ruas, na madrugada que antecede a eleição, especialmente
nas proximidades dos locais de votação.
Essa prática é expressamente proibida por lei: “não será tolerada propaganda, respondendo o infrator pelo emprego de
processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso
de poder” “que prejudique a higiene e a estética urbana” (artigo 13, inciso VIII, da Resolução TSE 23.370 e artigo 243,
VIII, do Código Eleitoral).
Além de proibida, essa prática causa prejuízos:
- as ruas, calçadas, praças, jardins públicos, escolas, casas e
tantos outros locais ficam sujos, com aparência desagradável;
- os papéis tornam o chão escorregadio, aumentando o risco
de queda das pessoas, em especial, as idosas e as com dificuldades de locomoção;
- em caso de chuva, o acúmulo de papéis, a par de agravar o
problema de tornar o chão escorregadio, entope os bueiros,
causando riscos de alagamento, em prejuízo da população
em geral;
- a remoção desse material gera alto custo à municipalidade,
dinheiro que poderia ser empregado em outras finalidades,
em benefício da população em geral;
A adesão ao termo de compromisso é facultativa; só assina
quem quiser. Muitos representantes dos partidos políticos e
das coligações já assinaram.
Convidamos os representantes dos demais partidos políticos
e coligações, assim como todos os candidatos aos cargos de
Prefeito e de Vereador de Pindamonhangaba, a integrar este
compromisso em prol do nosso município.
O documento está no Cartório Eleitoral - Rua Marechal Deodoro, 269, centro, Pindamonhangaba/SP, CEP 12401-010 –
disponível para os representantes dos partidos políticos e das
coligações, bem como aos candidatos, que queiram assinar o
compromisso.
Sugerimos que o eleitor reflita: merece o seu voto aquele
candidato que, para se eleger, viola a lei e emporcalha a
cidade?
Solicitamos que a população nos ajude a fiscalizar o descumprimento da lei.
As denúncias – preferencialmente, acompanhadas de fotografias, menção do dia do ocorrido e do endereço do local
do fato, se possível, nome, endereço e telefone do denunciante – poderão ser encaminhadas à Promotoria de Justiça
Eleitoral de Pindamonhangaba, pessoalmente (Rua Alcides
Ramos Nogueira, 780, Fórum novo, Pindamonhangaba/SP,
CEP 12421-705) ou por e-mail (pjpinda@mp.sp.gov.br), ou
à sede da Ordem dos Advogados do Brasil, Subsecção de
Pindamonhangaba (Rua Dr. Gregório Costa, 249, centro,
Pindamonhangaba/SP).
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2012.
CARLOS EDUARDO DE CASTRO PACIELLO
4º Promotor de Justiça de Pindamonhangaba
Promotor de Justiça Eleitoral
ANTONIO AZIZ BOULOS
Advogado
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Subsecção de Pindamonhangaba
CLÁUDIO BERENGUEL RIBEIRO
Advogado
Presidente da Comissão de Direito Político e Eleitoral
da OAB, Subsecção Pindamonhangaba
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liberdade

TrabalhO

saúde

religiOsa

Alexandre Faria denuncia Dr. Marcos Aurélio
pede a contratação
fechamento de Templos
de mais psicólogos
Evangélicos à OAB SP
Na última quarta-feira, dia
26 de setembro, o vereador
Alexandre Faria esteve reunido com a Presidente da Comissão de Liberdade Religiosa
da Ordem dos Advogados do
Brasil – OAB do Estado de
São Paulo, Dra. Damaris Kuo,
juntamente com o Presidente
da Associação Brasileira de
Liberdade Religiosa e Cidadania - ABLIRC, Professor
Samuel Luz, além de diversas
autoridades evangélicas de
Pindamonhangaba, para tratar
sobre o fechamento de Templos Evangélicos, ocorridos

atitude ser algo imoral, ela é
também contrária a lei, pois
não é permitido interromper
uma reunião de oração sem
aviso prévio. Pinda vinha
se destacando pelo respeito
as religiões, com os Fóruns
de Liberdade Religiosa e
Cidadania, inclusive como
primeira cidade a ter este ato
prescrito por lei. É preciso
que algo seja feito para que
tais atos não ocorram mais”,
completou o vereador, que na
ocasião fez uma moção de repúdio contra a Administração
Municipal pelo ato arbitrário

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR), em
contínua luta para melhorar
a saúde dos habitantes da
cidade, apresentou na Sessão
da Câmara de Vereadores realizada no dia 17 de setembro,
a Indicação de nº 1042/2012,
que pede ao Senhor Prefeito,
na forma regimental, estudos
e providências junto ao departamento competente para que
seja feita a contratação de mais
psicólogos para aumentar o
número de sessões de terapia
individual e grupal oferecidas
aos munícipes.
Esta indicação foi feita
para atender aos pedidos de
cidadãos, que relataram ao
vereador a dificuldade que
enfrentam para conseguir atendimento psicológico. Muitos
desses moradores apresentam
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problemas como depressão,
síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo e
outros que, mesmo com a ajuda
de medicamentos, são melhor
tratados com o acompanhamento de um profissional da
área de saúde mental e de
sessões de terapia. A depressão, por exemplo, tem sido
uma das grandes causas de
faltas e de afastamento do
trabalho, o que reforça a
ideia de que a saúde mental
necessita de atenção.
“A saúde dos pindamo-nhangabenses sempre foi
a minha prioridade. Fizemos este pedido pois, além
do bem estar físico, é muito
importante também, o bem
estar psicológico dos nossos
cidadãos”, enfati-zou o Dr.
Marcos Aurélio.
Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador José alexandre Faria

recentemente na cidade. O
encontro foi motivado pelo
vereador Alexandre Faria, que
denunciou o ato de fechamento
dos templos à Comissão de
Liberdade Religiosa da OAB
São Paulo e ABLIRC, que imediatamente abriram processo
de averiguação. Segundo o
parlamentar, há notícias de que
alguns templos chegaram a
ser fechados durante os cultos
religiosos. “É lamentável que
ocorram situações como esta
em nossa cidade. Além dessa

(Moção 266 de 06/06/2012).
“Aguardamos agora o andamento do Processo na OAB
e na ABLIRC. Esperamos
que este acontecimento possa
levar a uma discussão transparente na busca de medidas
de alinhamento que auxiliem
as entidades religiosas, pois
elas atuam diretamente na promoção da dignidade humana,
e por isso merecem o nosso
respeito”, finalizou o vereador
Alexandre Faria.

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador MartiM Cesar

O vereador Martim Cesar
(DEM) apresentou a Indicação n°1083/2012, por meio
da qual solicita que sejam
feitos reparos na boca de lobo
localizada na esquina da rua
Maria Osca-rina Rezende de
Oliveira, no bairro Beta, que
se encontra destampada, colocando em risco os transeuntes
que trafegam pelo local.
Ainda com relação à mesma rua, Martim apresentou a
Indicação n° 1084/2012, que
trata de uma solicitação de
limpeza do terreno localizado
em frente ao n° 37. “O referido terreno está cheio
de lixo e entulho e com
o mato extremamente

alto”, explica o vereador.
Agradecimento
à Prefeitura
Martim agradece à Prefeitura pela atenção dada às suas
solicitações, compreendendo
que, algumas das vezes, elas
demoram a serem atendidas
devido à grande demanda
de serviço. “A lombada na
rua Ana Andrade Vilela, no
Andrade, por exemplo, foi
solicitada pelos munícipes
há muito tempo. Após a
apresentação do Requerimento n° 1229/2012, de
autoria deste vereador, na
Sessão Ordinária de 03 de
setembro, o pedido foi atendido”, afirma o vereador.

Vereador dr. MarCos aurélio

Obras

COmérCiO

Ricardo Piorino
aguarda resposta
da Administração

Vereador Abdala pede
“Feira da Barganha”
para Moreira César

discrimiNação eNtre os bairros”

“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 danifi-cadas,
todavia, é preciso administrar
com responsabilidade, atendendo os reais anseios da população”, finalizou o vereador.
Diretoria De ComuniCação/CVP

pOpular
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“Não podemos aceitar

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.

Martim César reivindica
melhorias para o Beta

CÂMARA DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA
ORDEM DO DIA
34ª Sessão Ordinária do ano de 2012, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, no próximo dia 08 de outubro de 2012,
segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. 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
Vereador
abdala saloMão

Na sessão plenária desta
sexta feira, 05 de outubro, o
Vice-Presidente da Câmara
de Pindamonhangaba, vereador Abdala (PSDB), solicitou
através de requerimento ao
Prefeito, a realização de Feira
da Barganha aos sábados em
Moreira César. “A exemplo do
que ocorre na Praça da Liberdade, aos domingos, aqui no
centro da cidade, a Praça de
Eventos Pe. Geraldo Carlos
da Silva poderia ser usada aos
sábados para a exposição da
feira, aquecendo o comércio
local e beneficiando a população do distrito, que teria um
atrativo diferente e agradável
para visitar” explicou o vereador.
Residencial Andrade
O vereador Abdala reiterou
através do requerimento nº
683/2012, o pedido de provi-

dências urgentes para sanar os
problemas de empo-çamento
de água da rua José Moreira
Leite César, no Residencial
Andrade. Em requerimento
anterior, o Departamento de
Obras já havia informado que
o problema exigia solução
mais ampla, antes do início
do período chuvoso, de modo
que evitasse empoçamentos
mais sérios de água no local.
“Recebi esta semana a informação que o departamento
responsável pela benfeitoria
executou sarjetões e sarjetas
em concreto, em toda a extensão da via e que tal providência
se fazia necessária, uma vez
que o serviço já realizado
está sendo complementado
com a execução do pavimento
asfáltico, melhorando assim a
qualidade de vida da população” comentou Abdala.

de propriedade do Município, localizada na Avenida Teodorico Cavalcante de
Souza e Rua João Ribeiro e dá outras providências”.
II. 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”.
Pindamonhangaba, 03 de outubro de 2012.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
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

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

Vereador riCardo Piorino

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

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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Executivo sanciona
Toninho da Farmácia
Dona Geni consegue
lei de autoria do
solicita informações sobre aprovação de máquina
construção de lombadas de radioterapia para o HR vereador Dr. Isael
A vereadora Geni Dias Ramos – Dona Geni (PPS) vem
anunciando, desde agosto, a
boa notícia da aprovação de
mais uma máquina de radiote-
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Vereadora dona Geni

rapia para o Hospital Regional
do Vale do Paraíba, em Taubaté. A notícia foi recebida pela
vereadora por meio do ofício
222/2012, acompanhado da
portaria nº 793, de 24 de abril
de 2012, que institui a Rede
de Cuidados à pessoa com
deficiência no SUS.
A aquisição de mais uma
máquina de radioterapia para o
Hospital Regional é resultado
do requerimento nº 685/2012,
de autoria da vereadora Geni,
com subscrição de oito outros
vereadores, no qual solicita à
Secretaria de Saúde do município, à Secretaria de Saúde

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

Fale com a vereadora Dona Geni

Vereador Toninho

da

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.

FarmáCia

BEnfEitoRiaS

DER

O Poder Executivo Municipal
sancionou a Lei nº 5.444, de 13
de setembro de 2012, que dispõe
sobre a instituição do Sistema
Cicloviário no Município, Projeto
de Lei nº 50/2012, de autoria do
vereador Dr. Isael (PV). A lei foi
registrada e publicada na Secretaria
de Assuntos Jurídicos no último dia
13 de setembro.
No dia 24 de agosto, durante
Sessão Ordinária, o projeto foi
aprovado por unanimidade pelos
vereadores. O autor da lei ressaltou
que a iniciativa incentiva o uso de
bicicletas para o transporte, visando
contribuir também para o desenvolvimento da mobilidade sustentável.
“O Sistema Cicloviário proporcionará muitos benefícios para o
usuário, entre eles: melhora a saúde
e a autoestima, propicia liberdade, é
excelente como meio de transporte
para pequenas compras, estaciona
facilmente, é de custo acessível, é

o mais prático meio de locomoção
para pequenos trajetos e possibilita
fácil integração ao sistema de
transporte coletivo”, ressaltou o
parlamentar, afirmando ainda que
em Pinda, atualmente, as ciclovias e
ciclofaixas apresentam problemas,
como a má conservação, extensão mínima, e falta de respeito
por parte dos motoristas, entre
outras situações de descaso.
Um dos objetivos do Sistema
Cicloviário é a realização de
ações educativas permanentes,
promovendo padrões de comportamento seguros e responsáveis
dos ci-clistas, assim como campanhas educativas e treinamentos, tendo como público-alvo
os pedestres, ciclistas e os condutores de veículos automotores,
visando divulgar o uso adequado de
espaços compartilhados, o respeito
e a convivência entre os modais de
transporte.
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inúmeros os motoristas que
não respeitam as sinalizações
de trânsito e circulam em alta
velocidade, colocando em
risco os moradores destas
áreas residenciais. “Solicito a
prefeitura que realize a construção das referidas lombadas
pois os moradores destas comunidades estão se sentindo
desfavorecidos, e com medo
de que algum motorista em
alta velocidade possa vir a
atropelar as crianças que estão
brincando próximas de suas
residências”, disse Toninho
da Farmácia.
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O Vereador Toninho da
Farmácia (PDT) solicitou
através do Requerimento n°
1356/2012, informações sobre
a não construção de lombadas
em alguns bairros de nosso
município. Alguns destes bairros são: avenida Espanha (Pasin); rua João Amaral, Antiga
rua 29 (Araretama); rua Fausto
dos Santos (Aratetama); Vias
do bairro (Parque das Palmeiras); rua dos Puris (Parque São
Domingos); rua Felisbino de
Almeida (Crispim); rua Treze
(Residencial São Paulo).
O pedido foi feito pois, são

Vereador dr. isaeL

em pLenário na

Câmara

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.

ESPoRtES

Dr. Jair Roma comemora Janio contente com a
Vereador Cal comemora
duplicação da av. Nossa
iluminação na Estrada
Cobertura da Quadra do
Jesus Antônio de Miranda Senhora do Bom Sucesso Loteamento São João
Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador dr. Jair roma

O vereador Dr. Jair Roma
(PPS) agradece ao executivo
e a Concessionária Bandeirante Energia, pelo serviço
de implantação de iluminação
pública na Estrada Municipal
Jesus Antônio de Miranda –
Cruz Pequena, no trecho que
compreende a Rodovia Dr.
Caio Gomes Figueiredo ao
Centro Educacional Municipal
(Yolanda Vinagre), no Bairro
Cruz Pequena. O vereador
vem solicitando o serviço
desde o primeiro semestre de
2009, com o objetivo de proporcionar melhor segurança
no tráfego e permitir que os
moradores da região desfrutem
do espaço público no período

noturno com mais tranquilidade. “Estou satisfeito com o
resultado, pois agora a estrada
encontra-se bem iluminada,
trazendo mais segurança ao
local”, declara o vereador.
Obras
Dr. Jair Roma está feliz
com a continuidade dos serviços em paralelo à rua Dr. Eloy
Chaves, que se estende da Rua
General Júlio Salgado até a
Rua São João Bosco. “Agradeço a parceria do Exército,
pois a execução desta obra
irá dar sequência ao trabalho
de galeria, já concluído pelo
Executivo, o que melhorou
muito o escoamento da água”,
finaliza o vereador.

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.

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, 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 segurança aos
usuários”. Além disso, continuou
Lerario, “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 Nossa 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.
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Vereador
Janio Lerario

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) está feliz com a
notícia da cobertura da quadra de
esportes do Loteamento São João.
De acordo com o vereador, a obra
será realizada pela Prefeitura,
através da Subprefeitura de Moreira César. Essa é uma solicitação
da Sociedade Amigos de Bairro
que, juntamente com o presidente
Zicão, vem lutando para que essa
obra seja feita, principalmente,
porque a quadra é o único lazer
dos jovens da região, além de
estimular a prática de esportes.
“Esse é um pedido antigo nosso,
em nome da comunidade, pois sabemos da importância dessa obra
para a região. A Subprefeitura
já concluiu o projeto para fazer
essa cobertura tão esperada”,
salienta Cal.
Solicitações
em andamento
O vereador Cal tem diversas
solicitações que vem sendo cobradas constantemente para que
sejam executadas o mais rápido
possível. Confira o resumo de
algumas reivindicações do vereador:
- requerimento 1378/2012
- Solicitando ao Governo do
Estado parceria com entidades
para a instalação do Bom Prato
na cidade.
- requerimento nº 1377/2012
- Questionando em qual fase se
encontra o processo de duplicação da avenida Manoel César
Ribeiro.
- requerimento 1299/2012 Solicitando estudos para parceria
para efetuar o prolongamento da
rede de água nas Taipas (trecho
entre “Tonhão da sara e Casa do
Sítio).
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Vereador CaL

- requerimento 1266/2012Informações sobre o início das
obras da Casa do Idoso.
- requerimento 1257/2012 Informar a possibilidade de fazer
o recapeamento do trecho do
pedágio Municipal (Água Preta).
- requerimento1211/2012 Informações sobre solução para
o tráfego de ônibus na estrada
do Atanázio, instalando a linha
integrada Pinda/Moreira César/
Feital – vice-versa.
- requerimento 1181/2012 Informações sobre o processo de
rebaixamento da Linha Férrea.
- requerimento 1118/2012
- Informações sobre projeto do
novo acesso (alça de acesso) do
viaduto das Campinas.
- requerimento 1111/2012Solicitando recapeamento urgente nas ruas e avenidas do Parque
das Palmeiras (principalmente na
avenida Amélia Prata Balarin).
- requerimento 1107/2012 Informações sobre o início das
obras de recapeamento da avenida
Eng.º Luiz Dumont Villares.

Acompanhe o trabalho do vereador e dê
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com
Siga o vereador no twitter: www.twitter.com/Vereador_Cal
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Pinda é destaque nacional em saúde bucal
Coordenador Nacional da Saúde Bucal destaca Pinda pela qualidade dos CEOs da cidade
O coordenador Nacional da Saúde Bucal, Gilberto
Pucca, esteve em Pindamonhangaba nesta terça-feira
(2), para participar do Congresso Odontológico Internacional de Pindamonhangaba.
Pucca se reuniu com o prefeito João Ribeiro; a secretária
de Saúde, Ana Emília Gaspar; o coordenador municipal de Saúde Bucal, Oswaldo Nakamiti; e a presidente
do Fundo Social de Solidariedade, Maria Angélica Ribeiro, para discutir o bom desenvolvimento da cidade na
área da saúde bucal.
O município recebeu diversos elogios do coordenador nacional, devido ao trabalho que
é feito na cidade. Pinda foi
uma das pioneiras na região e
assumiu o compromisso de ser
referência no Vale.
“Pinda é modelo desde
quando foram implantados
os CEOs no Brasil. Eu acompanho a administração e sei
como o trabalho é serio e de
responsabilidade. É a terceira vez que venho para a cidade e nós observamos uma
evolução signiﬁcativa para
os usuários da rede”, ressalta o coordenador Nacional da
Saúde Bucal, Gilberto Pucca.
O Ministério da Saúde
atualizou quatro consultórios
voltados para a saúde bucal,
e esse benefício foi cedido a
Pinda devido aos excelentes
índices de atendimento e trabalhos que a cidade tem realizado. As novidades vão para a UBS do Crispim, USF do
bairro das Campinas, Goiabal e Cidade Jardim.
Os dados de agosto de
2011 a agosto de 2012 mostram que o Centro de Especialidades Odontológicas de
Pinda teve um atendimento total de 8.475 pessoas. E foram
feitos mais de 20.296 procedimentos. Neste mesmo período, 427 próteses dentárias foram entregues aos munícipes.
Segundo o prefeito João Ribeiro, desde a implantação dos
CEO em Pinda, houve várias
melhorias signiﬁcativas. Além
disso, em 2009, Pinda iniciou
o controle de ﬂúor, e em 2012
a cidade ﬁcou na 2º posição no
concurso Brasil Sorridente do
Estado de São Paulo. “Atualmente temos uma grande estrutura no setor, consultórios
modernos, proﬁssionais capacitados e a Prefeitura está investindo ainda mais. Quem ganha
com isso é a população, que
tem um atendimento eﬁciente”,
evidencia o prefeito.

Lydia Simões

Prefeito João Ribeiro recebeu Gilberto Pucca, coordenador Nacional da Saúde Bucal, em seu gabinete na Prefeitura

Como solicitar o
procedimento no CEO?
O paciente que
precisar de procedimentos especializados de saúde bucal tem que
procurar a unidade mais próxima
da sua residência,
que tenha atendimento
bucal, e a partir da avaliação, e se necessário
tratamento, o paciente é encaminhado para o CEO. A Prefeitura de Pindamonhangaba tem 33 unidades de saúdes e dentre elas
24 unidades possuem atendimentos à saúde
bucal. Mais informações podem ser obtidas
pelo telefone 3644-5988.

Expansão do Brasil
Sorridente

Segundo o coordenador Nacional da Saúde Bucal, Gilberto Pucca, a presidente Dilma
Rousseff, anunciou a expansão do projeto Brasil Sorridente. A ideia é ampliar o número de
laboratórios pelo país. Até 2014, a presidente
quer que sejam implantados 2 mil laboratórios.
Atualmente, a Rede de Saúde Nacional possui
970 CEOs implantados e funcionando.

Pinda vai participar do Plano
Nacional da Pessoa com Deﬁciência
Pindamonhangaba ainda vai receber mais investimentos. Gilberto Pucca
aﬁrmou que a presidente Dilma quer implantar
na cidade o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa
com Deﬁciência - Viver
sem Limite, com o objetivo de implementar novas iniciativas e intensiﬁcar ações que, atualmente,
já são desenvolvidas pelo
governo em benefício das
pessoas com deﬁciência.
Isto porque Pindamo-

nhangaba conseguiu atingir, mais uma vez, a meta estipulada pelo Governo
Federal. ”Nós visamos o
bem estar do munícipe. Antigamente, quem precisava de um atendimento bucal tinha que procurar a
rede privada, e hoje é possível encontrar o serviço
em diversos CEOs do município. Esse foi um desaﬁo
muito grande, e o objetivo é
sempre ampliar os serviços
na rede”, conclui o prefeito
João Ribeiro.

Congresso Odontológico Internacional termina hoje
Celso Correa/Agoravale

O Coip - Congresso Odontológico Internacional de Pindamonhangaba, que acontece desde segunda-feira (2) na
Fapi - Faculdade de Pindamonhangaba, está sendo um sucesso na região. O objetivo do
Coip é ter uma abrangência
cientíﬁca e comercial em toda
a região do Vale do Paraíba.
O evento contou com a
presença de proﬁssionais e
estudantes da área de odontologia que participaram de
cursos ministrados por palestrantes conceituados nacional
e internacionalmente.
Aproximadamente 90 proﬁssionais da rede de saúde de
Pindamonhangaba participaram do evento, e elogiaram as
palestras. “Os dentistas e auxiliares que estão participando vão conseguir extrair muita coisa para o atendimento
ao munícipe. Essa atualização
que eles estão podendo fazer
vai trazer muitas melhorias
para a rede”, ressalta o coordenador de Saúde Bucal de
Pindamonhangaba, Oswaldo
Nakamite.
O coordenador de Saúde

Público aprovou a qualidade das palestras durante o evento realizado no Campus Dutra da Fapi

Bucal conta ainda que os
cursos tiveram um grande
público. “Na segunda-feira, o curso superlotou o auditório da faculdade, aproximadamente 250 pessoas
participaram. Na terça-feira, o curso com o Gilbeto
Pucca também foi um sucesso. As palestras foram

uma oportunidade para esclarecer sobre o serviço
público e odontologia, implantação dos CEOs e saúde bucal, entre outros diversos assuntos que foram
abordados nesta semana. O
congresso foi um evento de
muita valia para todos”, finaliza Nakamite.

CONGRESSO ODONTOLÓGICO
INTERNACIONAL DE PINDAMONHANGABA

SEGUNDO CADERNO
Pindamonhangaba, sexta-feira, 5 de outubro de 2012

Akim/Agora Vale

EXPOSIÇÕES FIXAS
QUE ESTÃO NO
MUSEU DE PINDA

População poderá visitar a amostra sobre Pindamonhangaba de terça-feira a sábado, com entrada franca

Museu recebe exposição
de fotos antigas de Pinda
Coleção retrata ruas e prédios do município entre os anos de 1910 e 1980
Akim/Agora Vale

O Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I
e Dona Leopoldina recebe
várias exposições durante
todo o ano, e neste mês de
outubro, o centro de exposição está preparando uma
exibição de fotos antigas da
cidade de Pindamonhangaba
do período de 1910 ate 1980.
As fotos são de interesse
arquitetônico, retratam ruas
e prédios do município. O
material foi doado ao Museu
pelo Engenheiro Eduardo
Cunha San Martin, e as fotos
pertenciam a coleção do pai
dele, Eduardo Guaycuru San
Martin.
“É importante a população prestigiar a exposição
para ter uma noção da evolução e entender o porquê da
cidade ter de cultura, trânsito
e modo de viver. É bom que
as pessoas entendam isso, e
observem”, explica o diretor de Patrimônio Histórico,
Paulo Tarcízio.
O diretor ainda ressalta
que a cidade cresceu muito,
e teve um desenvolvimento signiﬁcativo e tudo isso é
consequência direta do aumento da população. Durante
a exposição será possível observar a evolução que município sofreu.
O Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina ﬁca localizado na rua Marechal Deodoro da Fonseca, s/n – centro. Funciona de terça-feira a
sábado, com entrada gratuita.
As fotos que registram
70 anos de história
de Pindamonhangaba
estarão expostas no
pavimento superior
do Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro
I e Dona Leopoldina

TÉRREO:
• Arte sacra, Artesanato
paulista e Honrarias do Palácio dos Bandeirantes
• Memória Viva – depoimentos em DVD – no auditório
(mediante solicitação)
• Memória da Escravidão
• Móveis oriundos do Museu
da Casa Brasileira
• Cancela do Palacete dos
Romeiros
• Mancebos e chapeleiras
• Baú para guarda de valores
• Esculturas de Marcelo
Dênny
PORÃO:
• Caleça (carruagem) do Dr.
Eloy Chaves
• Sinos
• Moenda (doação do Dr.
Adherbal Ribeiro Ávila)
• Máquinas da Fábrica de
Palhão Asseburg
• Malas para viagem
• Bancos da Estação da EFCB
• Senzala / Máquinas da
Tribuna do Norte / Peças
originais do Palacete
PAVIMENTO SUPERIOR:
• Fotos de Pinda Antiga
• Fotos da Coleção Prof.
Eduardo Guaycuru San Martin (em montagem)
• Bustos de pindamonhangabenses ilustres
• Porcelanas e pratarias
antigas
• Pianos antigos
• Arte tumular
• Móveis oriundos do Museu da Casa Brasileira e de
outros doadores

Legenda

• Serra da Mantiqueira e
Várzea do Rio Paraíba do Sul
(exposição permanente)
• Lavabo e toucador feminino
• Rádios antigos
• Filtros de pedra
• Sesquicentenário do nascimento e Emílio Ribas
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Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Tudo de ótimo para nosso
amigo fotógrafo Akim,
aniversariante do dia 5
de outubro. Recebe os
cumprimentos dos familiares
e amigos do Agoravale,
Tribuna do Norte e Prefeitura.
Parabéns!

Feliz aniversário
Para João Vínicius Marcondes
de Godoi, aniversariante do
dia 8 de outubro. Beijos da
vovó Ines, do vovô Murilo, e
dos pais Viviani (Subprefeitura)
e Robson. Muita felicidade.

Parabéns
Família Rodrigues em festa

Arquivo pessoal

Muita felicidade

Parabéns para o João, filho da Tati e do Hyran, que completa
o seu primeiro aniversário no dia 10 de outubro. E no dia 13,
é a vez da vovó Angela. Felicidade e tudo de bom.

Arquivo pessoal

Tudo de bom para o
radialista Reinaldo Barbosa,
aniversariante do dia 3
de outubro. Recebe os
cumprimentos da esposa
Neide, dos filhos Reinaldo
Júnior e Aline, da nora Joyce,
do genro Guilherme e dos
netos Eduardo e Arthur.

Arquivo pessoal
Arquivo pessoal

Parabéns e
felicidade

Apagando velinhas
Assopra velinhas no dia 8 de
outubro, o garotão Gabriel.
Ele recebe os parabéns dos
pais Ana Maura e Almir, do
irmão Igor, dos familiares
e amiguinhos. “Desejamos
que todos os seus dias sejam
repletos de felicidade, paz,
saúde, amor e muita luz, que
Deus te ilumine e proteja
sempre, parabéns”.

Para a gatinha
Larissa,
aniversariante
do dia 11 de
outubro. Ela
Recebe abraços
carinhosos dos
pais Lisandréa
e Luis Roberto
Evaristo, dos
avós Marlene/
Roberto Evaristo,
e Tereza/Antonio
Alves, além dos
familiares e
amigos. Tudo de
bom!

Tudo de ótimo

Felicidade
Muita felicidade para
Aline Lemes da Costa, que
comemora aniversário no dia
6 de outubro. Suas primas
Clarissa e Bel, sua irmã Luiza
e toda a família, desejam
felicidades e muito sucesso!

Felicidade para Marcela
Cavalcante Amadei,
aniversariante do dia
1º de outubro. A amiga
Bruna Pires deseja que ela
continue sendo esta pessoa
iluminada que é, levando
alegria a todos e em
qualquer lugar que vá. Que
o seu caminho seja sempre
repleto de realizações,
sucesso, saúde e felicidade.
É o que deseja Bruna e sua
família. Parabéns.

Arquivo pessoal

Feliz aniversário
Quem comemora aniversário
no dia 6 de outubro é o
Maurício Barra, que recebe
os abraços dos familiares e
amigos. Tudo de bom!

Arquivo pessoal

Mãe
Filhinha
“Mãe Maria”
1921 - 2012

Assim como viveu partiu,
em paz, de maneira serena.
Aqui fica a saudade
dos dias que se foram.

são eles os incumbidos
de ensinar, a todos nós,
o que com a senhora foi
aprendido.

Foram 44 anos, de dedicação e
fé,
em seu lugar deixou os filhos:
um que foi acolhido,
o babalorixá José Benedito de
Jesus,
o Pai Nenê, por nós conhecido.
O outro filho, de sangue criado,
Antonio Ubirajara Mulato,
chamado com carinho de Pai
Toninho.
Hoje, dos seus ensinamentos,

Aqui me despeço,
em nome de todos conhecidos e
amigos
filhos, filhas irmãos e irmãs.
(Uma homenagem de todos nós
da Tenda de Umbanda São
Cristóvão,
Caboclo Ubirajara & Caboclo
Pena Branca.
Hoje casa de Pai Joaquim das
Almas e Ogum
Beira Mar).
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Pindamonhangaba realiza a 2ª
Conferência Municipal de Cultura
MARIA FERNANDA MUNHOZ
“Cultura é direito de todos
e dever do Estado, devendo
ser promovida, incentivada
e valorizada com a participação efetiva da sociedade civil, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa para
o exercício da cidadania”.
Partindo desta premissa, será
realizada a 2ª Conferência
Municipal de Cultura, nos
dias 27 e 28 de outubro, com
o tema: Construindo o Plano
Municipal de Cultura.
O evento está sendo organizado pela parceria entre a
Prefeitura, por meio do Departamento de Cultura, e o
Conselho Municipal de Cultura e será realizado na Etec
João Gomes de Araújo no dia
27, sábado, das 15 às 18 horas e, no dia 28, domingo, das
9 às 18 horas.
De acordo com a diretora
do Departamento de Cultura
da Prefeitura, Nilza Mayer,
o principal objetivo da Conferência é a construção do
Plano Municipal de Cultura. Em linhas gerais, o pla-

Divulgação

A congada é uma das manifestações culturais típicas do Vale do Paraíba

no buscará definir políticas
públicas de longo prazo que
assegurem os direitos culturais, à proteção e promoção
do patrimônio e da diversidade cultural de Pindamonhangaba, a ampliação do
acesso à produção e fruição
da cultura em todo município, a inserção da cultura em

Prefeitura tem Projeto
de Audiovisual em
parceria com o Estado
O Departamento de Cultura da Prefeitura de Pindamonhangaba realizará a oficina
de Produção Audiovisual em
parceria com o Governo do
Estado de São Paulo, por meio
das Oficinas Culturais Altino Bondesan. O curso é uma
complementação da oficina de
Roteiro para Curta-Metragem,
trazida para Pindamonhangaba em setembro. As vagas estão abertas para os concluintes
do curso de roteiro.
A oficina de Produção
Audiovisual será realizada
em quatro sábados a partir do
dia 24 de novembro, das 10
às 17 horas. Os alunos irão
escolher um dos roteiros escritos durante a oficina anterior e começarão a gravá-lo
como um curta-metragem. O
professor Paulo Henrique de
Aragão frisou a importância
da produção audiovisual e
garantiu que o curta vai ser
muito bem produzido pelos

alunos. “Se for bem feito
poderá rodar o mundo pelos
festivais e até na internet”,
pincelou.
A intenção é que o Projeto
de Audiovisual em Pindamonhangaba tenha prosseguimento, com a vinda de outras
oficinas do gênero para a cidade. A diretora de Cultura
da Prefeitura, Nilza Mayer,
garantiu que o incentivo por
parte da Prefeitura está sendo grande e a parceria com o
Governo do Estado vai render
muitos frutos ainda com os
projetos de audiovisual. “É
uma nova área para ser abordada e estamos começando a
incluí-la em Pinda para, quem
sabe, sermos referência em
produção de curta-metragem
na região”, frisou.
Caso as vagas oferecidas
não sejam preenchidas, o Departamento de Cultura abrirá
inscrições para novos interessados.
Divulgação

O curso complementa o de Roteiro para Curta-Metragem

modelos sustentáveis de desenvolvimento socioeconômico, o estabelecimento de
um sistema público e participativo de gestão e o acompanhamento e avaliação das
políticas culturais.
“O plano deverá primar
pela valorização da cultura
como vetor do desenvolvi-

mento econômico e social no
município, na democratização das instâncias de formulação das políticas culturais,
no papel do município na
implementação das políticas
culturais, na colaboração entre agentes públicos e privados para o desenvolvimento
da economia da cultura e na

participação e controle social
na formulação e acompanhamento nas políticas culturais”, explicou Nilza.
O Plano Municipal de
Cultura será construído a
partir dos subsídios definidos pela sociedade civil e
gestores públicos, partindo
das edições do I Fórum “Um
Novo Olhar sobre a Cultura
em Pindamonhangaba”, da
1ª Conferência Municipal
de Cultura, ambos realizados
em 2009, e da escuta aos vários segmentos da cultura em
nosso município, através do
Conselho Municipal de Cultura durante todos esses anos.
“A indispensável colaboração do Conselho Municipal de Cultura é ponto fundamental para o sucesso das
políticas públicas em prol
de uma gestão cultural mais
democrática. Vale salientar
que, ao longo desses últimos
anos, vimos estreitando um
diálogo entre o poder público
e a sociedade civil, diálogo
este que resultou num novo
modelo do CMC, que passa a

ser deliberativo e muito mais
participativo nas tomadas de
decisões do fazer cultural”,
afirmou a diretora de Cultura. “Recentemente, criamos
o Fundo Municipal de Apoio
às Políticas Culturais, que
será de suma importância
para a transferência de recursos provenientes do Fundo
Nacional de Cultura e de outras iniciativas”.
Participação
Poderão participar da 2ª
Conferência Municipal de
Cultura os representantes de
entidades
governamentais
e não governamentais com
área de atuação relacionada
à cultura em Pindamonhangaba, e munícipes maiores de
16 anos, através de ficha de
inscrição.
As inscrições terão início
na segunda-feira (8), e seguem até o dia 25 de outubro,
no Departamento de Cultura,
que fica na rua Dr. Campos
Salles, 530, São Benedito.
Mais informações poderão
ser obtidas pelo telefone
3642-1080.

Fuzileiros Navais visitam Prefeitura
Rubens Filho

Comissão formada por integrantes dos Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro esteve em Pindamonhangaba na
quarta-feira (3), em visita ao
prefeito João Ribeiro e ao secretário de Governo da Prefeitura, eng. Arthur Ferreira
dos Santos.
Tendo à frente o suboficial Jota Filho, o grupo apresentou propostas para que as
duas bandas dos Fuzileiros
– marcial e sinfônica – se
apresentem em 2013 em Pindamonhangaba, mantendo a
parceria que foi iniciada neste ano.

C

A Banda Sinfônica dos
Fuzileiros Navais se apresentou em Pindamonhangaba em junho, no Pinda+20,
realizado no Parque da Cidade, abrindo a turnê 2012,
para um público de mais
de 1.500 pessoas. A banda
Marcial dos Fuzileiros Navais esteve em nossa cidade
pouco tempo depois, no mês
de julho, nas comemorações
de 307 anos de emancipação político-administrativa
de Pindamonhangaba.
As duas apresentações foram gratuitas e abertas à população.

rítica
Literária

Uma garota desaparece de um colégio de freiras, no meio da noite, e
só dois dias depois a encontram em
sua cama, sem ideia do que lhe havia
acontecido. Após seis anos, o mesmo mistério envolve outra menina. O
comissário Flores e uma das madres
do colégio convocam, então, a única
pessoa capaz de solucionar o caso:
um louco que terá a oportunidade de
ouro para provar sua sanidade. Este
romance policial revela a Espanha do
pós-franquismo com olhar cômico e
implacável, fazendo uma sátira moral
e social que tem suas raízes no modelo cervantino.
Eduardo Mendoza é um dos maiores romancistas espanhóis e vencedor
do importante prêmio Planeta 2010.
“O mistério da Cripta amaldiçoada”
é um de seus primeiros livros e teve
mais de 15 reimpressões na Espanha entre 1999 e 2008, sem contar as
reimpressões da 1ª edição de 1979.
Lido em diversos países europeus,
Mendoza ganhou diversos prêmios
ao longo da carreira, como o Ciudad
de Barcelona (1987), Melhor Livro
do ano pela Revista “Lire”, da França

Prefeito João Ribeiro e fuzileiros em seu Gabinete

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

(1988) e Melhor Livro Estrangeiro, na
França (1998).
Sobre o livro ele explicou que escreveu de uma vez só. “Quando rabiscava a primeira frase, não sabia qual
seria a segunda. Eu mesmo me surpreendia com as coisas que iam acontecendo com o personagem, um perDivulgação

sonagem do qual eu não sabia nada a
não ser o que ele mesmo contava, mas
com o qual me sentia profundamente
identificado”.
Extravagante, cômico e louco, o livro
foi adaptado para o cinema em 1981, com
o título de “A cripta”. O filme ganhou
prêmios alternativos no cinema europeu,
além de ter se tornado um clássico. “Os
romances de Mendoza conservam um
frescor que lhes permite continuar divertindo muito tempo depois de escritos”, o
descreveu o jornal El Mundo.
O mistério da cripta amaldiçoada,
lançado pela Editora Planeta, é um livro para ler de uma vez só. Repleto de
situações repentinas e bizarras, o autor
conduz a história com maestria e possibilita além de boas risadas, intensa
reflexão. É um livro com vocabulário
aguçado e o leitor desatento pode se
perder em determinados momentos,
mas é sem dúvida, uma leitura obrigatória. O professor de literatura da
USP, Adelto Gonçalves, considera o
livro uma importante obra. “É esse
tipo de literatura descompromissada
que faz Mendonza, talvez o maior romancista espanhol vivo, tão popular”.
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Pinda disponibiliza mais de
exames de mamograﬁa na rede
Divulgação

Neste mês é comemorado o Outubro Rosa. A data
surgiu há mais de 10 anos
na Califórnia. O mês foi escolhido para a luta contra o
câncer de mama, um esforço
mundial para conscientizar e
mobilizar a sociedade para o
combate à doença. Em Pindamonhangaba, durante todo
o mês, diversas ações vão
lembrar a campanha.
A ideia é alertar a população feminina sobre a importância da realização do autoexame e mamograﬁa periódica,
para todas as mulheres com
mais de 40 anos, para diagnóstico precoce, ressaltando
que o exame é o melhor meio
para detectar tumores ainda
em fase inicial, possibilitando
a cura até 95% dos casos.
A Prefeitura de Pindamonhangaba, através da Secretaria de Saúde, disponibiliza vários recursos para a prevenção
da doença. No município são
disponibilizados mais de 500
exames de mamograﬁas de
rastreamento. Através dele é
feita a descoberta de doenças
da mama, como alterações
funcionais benignas, ou mesmo um câncer de mama.
Em Pinda, a mamograﬁa é
feita na Santa Casa, através da
WK Diagnose. Toda mulher
acima de 40 anos tem direito ao
exame, no entanto é necessário
o encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde, pelos
médicos que ali trabalham.
Mulheres com menos de
40 anos, é importante fazer o
autoexame, caso haja alguma
anormalidade é preciso procurar o médico e de acordo
com o diagnóstico é feito o
pedido do exame.
“O autoexame é importante, e, claro, é necessário
procurar a unidade básica e
solicitar o exame, que é di-

reito da mulher acima de 40
anos. Nós oferecemos mais
de 500 exames por mês e
desse total 30% das pacientes faltam ao exame no dia
agendado, nós precisamos
da colaboração da população
para conseguir atender a todos, dentro dos prazos”, explica a médica ginecologista
da Rede de Saúde de Pinda,
dra. Marília Rios Freire.
Após o exame, caso a doença seja identiﬁcada, o médico encaminha o paciente ao
Hospital Regional de Taubaté,
no setor de oncologia, onde é
feito todo o tratamento da rede.
É importante fazer o autoexame, já que com ele é possível detectar o câncer de mama
de modo precoce, aumentando
as chances de cura, além da
possibilidade de uma cirurgia
de menor porte para combatê-lo. Ao detectar qualquer anormalidade procure um médico.
Mamograﬁa
A mamograﬁa é a radiograﬁa da mama que permite
a detecção precoce do câncer, por ser capaz de mostrar
lesões em fase inicial, muito
pequenas (de milímetros).
É realizada em um aparelho de raio-X apropriado,
chamado mamógrafo. Nele,
a mama é comprimida de
forma a fornecer melhores
imagens, e, portanto, melhor
capacidade de diagnóstico. O
desconforto provocado é discreto e suportável.
Os resultados de ensaios
clínicos randomizados que
comparam a mortalidade em
mulheres convidadas para rastreamento mamográﬁco, com
mulheres não submetidas a nenhuma intervenção, são favoráveis ao uso da mamograﬁa
como método de detecção precoce, capaz de reduzir a mortalidade por câncer de mama.

Sobre o
autoexame
das mamas
O Inca – Instituto Nacional do Câncer - não
estimula o autoexame das mamas como
estratégia isolada de
detecção precoce do
câncer de mama. A
recomendação é que
o exame das mamas
pela própria mulher
faça parte das ações de
educação para a saúde
que contemplem o conhecimento do próprio
corpo. As evidências
cientíﬁcas sugerem
que o autoexame das
mamas não é eﬁciente
para o rastreamento
e não contribui para
a redução da mortalidade por câncer de
mama. Além disso, o
autoexame das mamas
traz consigo consequências negativas, como
aumento do número
de biópsias de lesões
benignas, falsa sensação de segurança nos
exames falsamente
negativos e impacto
psicológico negativo
nos exames falsamente positivos. Portanto,
o exame das mamas
realizado pela própria
mulher não substitui
o exame físico realizado por proﬁssional
de saúde (médico ou
enfermeiro) qualiﬁcado
para essa atividade.

A mamograﬁa permite a detecção precoce da doença

A ingestão de álcool, ainda que em pequenas doses, é considerada um
fator de risco para o câncer da mama quando feita de maneira regular
Saiba mais
O CÂNCER DE MAMA é provavelmente o mais temido pelas mulheres,
devido à sua alta frequência e, sobretudo pelos seus efeitos psicológicos,
que afetam a percepção da sexualidade e a própria imagem pessoal. Ele é
relativamente raro antes dos 35 anos
de idade, mas acima desta faixa etária
sua incidência cresce rápida e progressivamente.
Este tipo de câncer representa nos países ocidentais uma das principais causas
de morte em mulheres. As estatísticas
indicam o aumento de sua frequência

Fatores de Risco
tantos nos países desenvolvidos quanto
nos países em desenvolvimento. Segundo a OMS - Organização Mundial da
Saúde, nas décadas de 60 e 70 registrou-se um aumento de 10 vezes nas
taxas de incidência ajustadas por idade
nos registros de câncer de base populacional de diversos continentes.
No Brasil, o câncer de mama é o que
mais causa mortes entre as mulheres.
De acordo com as Estimativas de Incidência de Câncer no Brasil para 2006,
o câncer de mama será o segundo mais
incidente, com 48.930 casos.

Sintomas
Os sintomas do câncer
de mama palpável são o
nódulo ou tumor no seio,
acompanhado ou não
de dor mamária. Podem
surgir alterações na pele
que recobre a mama,
como abaulamentos ou
retrações ou um aspecto
semelhante à casca de
uma laranja. Podem
também surgir nódulos
palpáveis na axila.

História familiar é um
importante fator de risco
para o câncer de mama,
especialmente se um ou
mais parentes de primeiro
grau (mãe ou irmã) foram
acometidas antes dos 50
anos de idade. Entretanto,
o câncer de mama de caráter familiar corresponde a
aproximadamente 10% do
total de casos de cânceres
de mama. A idade constitui
um outro importante fator
de risco, havendo um aumento rápido da incidência
com o aumento da idade.
A menarca precoce (idade
da primeira menstruação),
a menopausa tardia (instalada após os 50 anos de
idade), a ocorrência da primeira gravidez após os 30
anos e a nuliparidade (não
ter tido ﬁlhos), constituem
também fatores de risco
para o câncer de mama.
Ainda é controvertida
a associação do uso de
contraceptivos orais com
o aumento do risco para o
câncer de mama, apontando para certos subgrupos
de mulheres como as que

usaram contraceptivos orais
de dosagens elevadas de
estrogênio, as que ﬁzeram
uso da medicação por longo
período e as que usaram
anticoncepcional em idade
precoce, antes da primeira
gravidez.
A ingestão regular de álcool, mesmo que em quantidade moderada, é identiﬁcada como fator de risco
para o câncer de mama,
assim como a exposição
a radiações ionizantes em
idade inferior a 35 anos.

Genética responde por
cerca de 50% dos casos
FONTE: www.inca.gov.br

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 5 de outubro de 2012

TN

POP

13

“Resident Evil 6” já chegou ao Brasil
e é o game mais vendido do ano
Divulgação

Os gamers brasileiros
mais ansiosos comemoraram,
na quinta-feira (4), o lançamento antecipado do game
“Resident Evil 6” no Brasil.
O game, que tem legendas
em português e está sendo
vendido por R$ 200 para
PlayStation 3 e Xbox 360,
tinha a terça-feira (9) como
data prevista de lançamento
para o país.
Na mesma quinta-feira
(4), a Capcom anunciou que
Resident Evil 6 vendeu 4,5
milhões de cópias em todo o
mundo, em apenas dois dias,
o que faz do jogo o mais vendido em 2012, passando à
frente do Fifa 13.

Além do game, as coletâneas especiais Resident Evil 6
Archives e Resident Evil 6 Anthology também já estão à venda no Brasil e custam R$ 350.
“Resident Evil 6” é um
dos jogos mais aguardados do
ano e mistura terror e ação,
com muito tiro e confrontos
contra zumbis, mutantes - os
“J’avos” - e monstros assustadores criados pela ameaça
biológica C-virus.
O jogo tem três histórias
protagonizadas por três personagens principais, Leon S.
Kennedy, Chris Redﬁeld e
Jake Muler, sendo que cada
um deles está acompanhado
por um parceiro.

Música

Cinema

Warner Bros comemora 90 anos
com O Mágico de Oz em 3D
A Warner Bros acaba de
anunciar a conversão para o
3D do clássico O Mágico de
Oz. A adaptação do ﬁlme de
1939 para o formato estereoscópico chegará às lojas entre
setembro e outubro de 2013.
O lançamento integra as
comemorações de aniversário de 90 anos do estúdio,
com o lançamento de sete novas coleções, com 100 ﬁlmes
em DVD e 50 ﬁlmes em Blu-ray no total.
A coleção inclui os 22
longas-metragens vencedores

O que rola no cinema
Cinemark São José dos Campos

Detentos dançam
Gangnam Style

5 a 11/10
31 Minutos
11 horas - 13h10 - 15h40

Depois de ﬁcarem famosos no mundo todo dançando o clássico Triller, de Michael Jackson, os presos do
Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center,
nas Filipinas, agora resolveram investir no hit do momento Gangnam Style, do rapper coreano, Psy.
No vídeo, cerca de dois mil detentos fazem coreograﬁa e arrasam na música mais grudenta desde “Ai se eu te
pego”, de Michel Teló.
No Youtube, o vídeo está sob o título “Detentos ﬁlipinos dançam Gangnam Style no pátio, tal como ﬁzeram Michael Jackson ﬂv”.
Divulgação

Divulgação

Divulgação

do Oscar de Melhor Filme do
estúdio, juntamente com dois
novos documentários em 55
discos em embalagem de
luxo.
Os dois documentários
são “Tales from the Warner
Bros. Lot” - com depoimentos de proﬁssionais da indústria falando sobre curiosidades do estúdio - e “The
Warner Bros. Lot Tour”, com
uma visita guiada aos estúdios Warner Bros.
Os lançamentos acontecerão ao longo de 2013.

Sucesso na Rede

John Travolta e Olivia
Newton-John se reúnem
para disco de natal

Até Que A Sorte Nos Separe
11h40 - 14h20 - 16h40 - 19h10 - 21h30
E a Vida Continua...
11h10 - 13h30 - 22h00
Hotel Transilvânia 3D
12 horas - 14h10 - 16h30 - 18h50 - 21h10
Looper: Assassinos do Futuro
17h50 - 20h30
Os Mercenários 2
17h20
Resident Evil 5: Retribuição 3D
17h10 - 19h30 - 21h50
Ted
19h40 - 22h05
Tinker Bell: O Segredo das Fadas
16 horas – 18 horas – 20 horas
Totalmente Inocentes
13 horas – 15 horas
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 atriz e cantora Olivia
Newton-John anunciou em
seu perﬁl oﬁcial no Facebook nesta semana, o lançamento de um álbum com
canções de natal em parceria com John Travolta.
A última vez que os dois
foram estrelas de um álbum de sucesso juntos foi

na trilha do filme “Grease
- Nos tempos da brilhantina” (1978), protagonizado
por eles. O dueto “You’re
the One That I Want” foi um
grande hit.
O disco vai ser lançado no
dia 13 de novembro e já está
disponível para pré-venda na
loja Amazon dos EUA.

Série de TV

Nova temporada de
Revenge estreia nos EUA
A série Revenge está de
volta com mais vingança na
segunda e tão esperada temporada, que estreou nos Estados Unidos no domingo (30).
Os fãs brasileiros deverão esperar mais um pouquinho, já
que a previsão é que temporada comece a ser exibida em
novembro pelo canal Sony.
Para quem ainda não conhece, Revenge é para quem
gosta de novela. Adaptação
de O Conde de Monte Cristo,
a história apresenta Amanda
Clarke, uma jovem que chega
à comunidade de Hamptons
utilizando o nome de Emily
Thorne. Seu objetivo é vingar
sua família, destruída pelos

Graysons. Para tanto, ela conta com o apoio do bilionário
Nolan, gênio da tecnologia,
mas um desajustado social,
que atua como seu benfeitor.
Na nova temporada, as dinâmicas mudaram, trazendo
mudanças obscuras após o
inesperado ﬁnal da primeira
temporada, ainda em exibição no Brasil; porém
também terá diversão e
mistério à medida que retornam os coquetéis e sorrisos forçados.
Para o telespectador que
prefere acompanhar a série
por DVD, Revenge têm previsão de lançamento para o
dia 17 de outubro.
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Dia das Crianças terá atividades
no ‘João do Pulo’ e no ‘Zito’
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Atividades realizadas no “João do Pulo” no ano passado. Para este ano, a programação continua extensa, e as crianças poderão aproveitar

O Dia das Crianças será comemorado em Pindamonhangaba nos dias 12 e
21 de outubro, nos centros
esportivos “João Carlos de
Oliveira” (João do Pulo) e

“José Ely Miranda” (Zito).
As atividades recreativas
serão elaboradas pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria
de Esporte e Lazer.

A comemoração no
“João do Pulo” ocorre na
sexta (12), das 11 às 18 horas, com apresentações de
danças, brinquedos infláveis, teatro, brincadeiras,

jogos, atividades esportivas, diversão na piscina e
oficinas de pipa e de circo.
Uma semana depois, no
dia 21, domingo, no mesmo horário, as crianças

de Moreira César poderão desfrutar das mesmas
atrações no Centro Esportivo “Zito”.
As atividades nas piscinas são para crianças aci-

ma de 7 anos que levarem
os trajes de banho. Os menores de sete anos terão
que estar acompanhados
dos pais para entrarem na
piscina.
Bruna Pires

Planeta Educação contribui
para o desenvolvimento da
educação na cidade
Divulgação

“Seu Antônio” ajuda a manter a rua limpa e agradável para todos

Cidade limpa:
um dever de todos
Todos os alunos, do 1º ao 5º ano, passaram a usar o computador

O Planeta Educação, um
portal educacional voltado para
programas temáticos e informatizado nas escolas, atua em
Pindamonhangaba desde março de 2010 desenvolvendo os
projetos educacionais, Matemática Descomplicada, Informática Educacional e Aprendizagem Sistêmica. Os alunos
das escolas da Rede Municipal
da região central e do Ribeirão
Grande (conhecidos como Pólo
Órion) estão desenvolvendo
novas maneiras de aprender a
matemática e a informática.
Para se familiarizarem
com os números, os alunos vivenciam atividades de forma
descontraída para aprender
o conteúdo, usando diversos
recipientes e copos medidores para explicação de unidades e medidas de capacidade.
Na Informática Educacional,

por exemplo, os alunos dos
4º anos A e B, da escola do
“Mandu”, trabalham com os
professores um projeto sobre
educação no trânsito, utilizando os notebooks para desenvolver os materiais.
A secretária de Educação
da Prefeitura de Pindamonhangaba, professora Bárbara França Macedo, explicou
que o objetivo inicial com
o Planeta Educação era desenvolver a ampliação do
raciocínio lógico e extinguir
o medo da matemática nas
crianças. Entretanto, a participação constante de todos
os professores e o engajamento dos alunos permitiu
que os trabalhos fossem mais
abrangentes. “Os professores
participaram do curso de formação, o trabalho se tornou
abrangente, e ficou muito

maior. Consequentemente, as
crianças estão aproveitando
mais e têm conseguido, por
meio das avaliações externas, ampliar a agilidade com
o raciocínio lógico”, afirmou.
A secretária chamou a atenção, ainda, para a inclusão digital de todas as crianças, sem
nenhuma exceção, do 1º ao 5º
ano. “Um dos pontos importantes da informatização foi que os
professores puderam sentir e
ter a certeza que o computador
é uma ferramenta de trabalho
para eles”, ressaltou.
Os docentes passam por
formação na área da Informática Educacional, desenvolvendo novas metodologias
de trabalho com as crianças.
A parceria com o Planeta
Educação permitiu que as escolas fizessem até videoconferência entre elas.

Bruna Pires
Todas as manhãs das segundas, quartas e sextas-feiras,
Antônio Alves, conhecido pelos visinhos como “Seu Antonio”, anda pela rua onde mora
recolhendo e juntando papeis,
objetos de plásticos, saquinhos, folhas secas e diversos
tipos de lixo. O propósito disso: deixar o bairro mais bonito.
Morador do bairro Jardim
Rezende há 40 anos, Seu Antônio disse que faz esta limpeza
de uma parte da rua Francisco
de Oliveira Penteado desde que
se aposentou e que se inspirou
no exemplo do pai, Luiz Alves.
“Tive como exemplo o meu
pai que, enquanto vivo, cuidava também da rua onde morava. Ele fez isso durante anos,
o que mostra o amor que tinha
pelo bairro e a vontade de deixá-lo mais bonito e agradável”,
declarou Antônio.
O aposentado separa o
lixo seco do úmido, e todo
material reciclável é entregue
para o caminhão da Coleta
Seletiva. Outra ação de Seu

Antônio foi a de plantar árvores e cuidar da área verde
localizada ao lado do Centro
Educacional que leva o nome
de seu pai. “Plantei árvores
para ficar mais bonito”, disse.
Segundo o morador, ele não
é o único a fazer essa limpeza.
“Há outros dois moradores do
bairro que também fazem essa
limpeza em outras ruas. Gostaríamos que isso servisse de
exemplo para nossos filhos,
netos e para outras pessoas”,
pontuou.
Seu Antônio conta que
alguns moradores implicam
com a iniciativa do aposentado. “Tem alguns moradores que implicam, dizem que
isso não é minha obrigação,
mas enquanto eu puder, continuarei limpando a rua, pois
ela é como se fosse uma extensão de nossa casa. Tudo
faz parte do nosso meio ambiente de convívio e a responsabilidade de limpeza e bem
estar do bairro, da cidade, é da
comunidade”, afirmou.
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba, por meio do DSM
- Departamento de Serviços
Municipais, realiza a limpeza de ruas e avenidas. Além
disso, o município conta com
programas como o Cata-treco,
que recolhe entulho e materiais
inertes, e a Coleta Seletiva,
que leva todo o material que
pode ser reaproveitado para
as cooperativas de reciclagem.
“A limpeza ajuda a manter as ruas e avenidas em ordem. Os programas recolhem
estes materiais que, jogados
em lugares impróprios, podem se transformar em lixões
e em focos do mosquito da
dengue”, explicou o diretor
do DSM, Sérgio Guimarães.
O diretor também afirma
que a iniciativa de Seu Antônio é um exemplo a ser seguido, e mostra o cuidado com
o lugar onde mora. “Com a
ajuda dos munícipes, conseguimos manter a cidade cada
vez mais limpa. Um ambiente limpo proporciona bem estar e promove a qualidade de
vida”, finalizou Sérgio.
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Basquete inicia arrancada para o acesso à 1ª Divisão
O time de basquete masculino de Pindamonhangaba,
Abdala Sports/Secretaria de
Esportes, inicia nesta sexta-feira (5), o segundo turno da
primeira fase do Campeonato
Paulista Divisão Especial (2ª
Divisão) contra São Caetano, no ginásio ‘Delenice AF
Ribeiro’, no ABC paulista.
Pinda está na 3ª posição, com
seis pontos em quatro jogos.
Pela primeira partida da
competição, o Abdala Sports/
Secretaria de Esportes venceu o São Caetano jogando
em casa por 67 a 59. Na segunda rodada, o time pindense perdeu para o XV Raizen
Unimed Selam por 109 a 62.
A segunda derrota aconteceu
na rodada seguinte, quando
jogando em casa, Pindamo-

Divulgação

nhangaba perdeu para o Lins
Basquete por 86 a 63. O derbi
local, contra Taubaté, proporcionou um alívio para a equipe, que foi à cidade vizinha
e arrancou a vitória num jogo
que terminou 71 a 62 para
Pinda.
Agora o Abdala Sports/
Secretaria de Esportes tem
mais quatro jogos para garantir a classificação para as semifinais. Apenas quatro times
passam para a segunda fase e
a campeã garante acesso à 1ª
Divisão de 2013 no Campeonato Paulista.
O próximo jogo do time
de basquete de Pinda em casa
é no dia 26 de outubro contra
o XV Raizen Unimed Selam
no ginásio do “João do Pulo”,
às 20 horas. Entrada gratuita

Equipes de base do
basquete conquistam
Vôlei infantil feminino vence e passa de fase
bons resultados
Time de Pinda joga contra São Caetano visando vaga na 1ª Divisão do Paulista de Basquete

As equipes de basquete
masculino e feminino sub 13,
15 e 17, de Pindamonhangaba, entraram em quadra neste
último fim de semana, sábado (29) e domingo (30) pela
Liga Paulista e conquistaram
bons resultados para a continuação do torneio. No dia 29,
no ginásio do “João do Pulo”,
os meninos do sub 17 venceram Diadema por 59 a 32,
permanecendo na 3º colocação do grupo B.
O sub 15 masculino derrotou o Caraguatatuba por
58 a 30 ainda no sábado, no
domingo, a vítima foi o Apeagebask de Guarulhos, com a

vitória de Pindamonhangaba
por 49 a 27, se mantendo na
5ª colocação do torneio com
10 pontos
Já o sub 15 feminino perdeu para Caraguatatuba no
domingo no Litoral Norte por
45 a 19, ficando em último no
torneio. O sub 13 feminino
jogou no “João do Pulo” no
sábado, e foi derrotado por 47
a 19 para Poá, permanecendo
na 6ª colocação com 6 pontos.
Os próximos jogos das
equipes de Pindamonhangaba
acontecem no próximo fim de
semana e após o feriado do
dia 12 de outubro.

Judocas de
Pinda lutam no
Campeonato Paulista
Divulgação

Isabela Camargo, professor Rudney e Érick Henrique

Foi realizado no sábado (6), em São Bernardo do
Campo, a final do Campeonato Paulista de Judô, categoria aspirante.
O certame contou com a
participação de mais de 1.000
atletas de todo Estado de São
Paulo, que competiram em
eliminatórias pelas 16 delegações regionais da modalidade.
Apenas os classificados
nessas eliminatórias foram

selecionados para irem a São
Bernardo.
Pindamonhangaba conseguiu classificar dois judocas:
Erick Henrique Nerosi e Isabela Camargo, ambos da Academia Tayoba, treinados pelo
professor Rudney Toledo.
Embora bem mais jovens
do que seus adversários, eles
tiveram boa performance e
souberam honrar o nome de
nossa cidade.

A equipe infantil sub 17
feminina de vôlei de Pinda venceu o Honda Aversa/
RBranco de Americana na
terça-feira (2), no ginásio
Juca Moreira, por 3 sets a 2
e encerrou a primeira fase do
Campeonato Paulista com
chave de ouro. O time se
garantiu entre as oito melhores equipes da competição e
agora aguarda o adversário
das quartas de final.
O jogo no ginásio Juca
Moreira começou bem para
Pindamonhangaba, que venceu o primeiro set por 25 a
21. No segundo e no terceiro set, Americana acordou e
assustou a equipe pindense,
vencendo por 25 a 19, e 25
e17. Precisando da vitória
para se manter vivas na partida, as meninas de Pinda venceram por 25 a 22, levando o
jogo para o tiébreak, vencendo o Honda Aversa/RBranco
por 15 a 13.
A treinadora de Pindamonhangaba, Ivana de Jesus
parabenizou as atletas pela
vitória e prometeu reforçar
os pontos táticos da equipe
para a próxima fase. “Foi um
jogo difícil e cansativo. Duas
horas e vinte minutos, não
é fácil. Jogamos muito bem
e conseguimos uma vitória
diante de um adversário muito forte, inclusive com atletas da Seleção Paulista”.
As datas e os locais da
segunda fase ainda não foram definidos pela Federação Paulista de Voleibol,
que espera os resultados
desta semana para divulgar
as partidas.

Divulgação

Com a vitória sobre o time de Americana, as meninas de Pindamonhangaba
iniciaram os treinos para a segunda fase do Campeonato Paulista da modalidade

Divulgação

Sub 13 tem 2ª rodada no sábado
A 3ª rodada dos campeonatos Cinquentão e 2ª
Divisão do Amador foi adiada para o dia 14 de outubro
(domingo) devido as Eleições
Municipais que acontecem
neste domingo (7).
Entretanto, o sub 13 tem
rodada no sábado (5) pelo

Campeonato de Futebol
promovido pela LPMF Liga Pindamonhangabense
Municipal de Futebol.
Saiba aonde você pode
assistir os jogos do Sub 13:
Sub 13 – Sábado (10
horas) Universo/Vila Rica x

Ferroviária – Estádio Benedito Urbano Santos – Vila Rica
Cidade
Nova/União
Ipês x Unidos Jd. Rezende/
Santa Helena - Estádio José
Orlando Cornélio – Cidade
Nova
Terra dos Ipês/Unidos
Azuis x Inter Pinda – Está-

dio Raul Correa de Macedo
– Macedão
Etna x São Paulo – Estádio João Batista Machado
– Machadão
Corinthians x Bela
Vista/10 de Julho – Estádio Cardosão – Alto do
Cardoso.
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Ginasta de Pinda entre
as 10 melhores do Brasil
Dayane Evelin ﬁca em 8º no Brasileiro de Ginástica Artística no RS

A Confederação Brasileira de Ginástica promoveu,
no último ﬁnal de semana,
na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul,
o Campeonato Brasileiro de
Ginástica Artística da Categoria Juvenil. A ginasta
Dayane Evelin, de Pindamonhangaba, ﬁcou com o 8º
lugar na Categoria Individual e foi a 3ª melhor ginasta do
Estado de São Paulo.

Ao todo, foram 63 atletas, com idades entre 13 e 15
anos, de 20 clubes dos Estados de São Paulo, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul,
Minas Gerais, Paraná e Santa
Catarina. A abertura do evento contou com a participação
do ginasta campeão olímpico
nas argolas, Arthur Zanetti.
A atleta pindense foi
acompanhada do técnico
Marcelo Ronconi e a coreó-

grafa Paula Fernandes. “O resultado obtido por Dayane foi
muito bom, pois é uma competição nacional e tinha mais
de sessenta atletas, então ﬁcar
em oitavo é uma conquista
para ela e para nós”, ressaltou
Ronconi.
Agora a ginasta segue os
treinamentos para a participação nos Jogos Abertos, que
serão realizados em Bauru,
em novembro.

Ferroviária decide Sub 15
em casa contra o Ramos

Escolinha de Malha vence primeiro
jogo da ﬁnal no Paulista
A escolinha de malha de
Pindamonhangaba vem colhendo os melhores frutos do
trabalho de base na modalidade. Após chegar à ﬁnal do
Campeonato Paulista Juvenil, eliminando na semiﬁnal
a escolinha de São Sebastião
(campeão brasileiro), desta
vez Pindamonhangaba derrotou no primeiro jogo da ﬁnal, a cidade de São José dos
Campos (campeã dos Jogos

Regionais Série B 2012).
O jogo aconteceu em
Pinda, na raia da Ferroviária, e foi uma partida digna
de ﬁnal. Um jogo emocionante, disputadíssimo, Pinda enfrentou um adversário
com atletas formados em
uma das melhores e mais estruturada escolinha do País,
a Assem – São José dos
Campos.
A partida de volta acon-

A coreógrafa Paula Fernandes, Dayane Evelin e o técnico Marcelo Ronconi

tece na raia do Assem, no
sábado (13). Em caso de
empate, uma vitória de Pinda - ou se o Assem não atingir a marca de 80 pontos,
o título ﬁca com o time de
Pindamonhangaba.
A Escolinha de Malha da
Secretaria de Esportes/Ferroviária conta com o patrocínio da Abdala Sport’s e o
total apoio da Prefeitura de
Pindamonhangaba.

Sábado (6), às 10 horas,
será conhecido o vencedor do
Campeonato de Futebol Sub
15 promovido pela LPMF Liga Pindamonhangabense de
Futebol. O duelo é entre a favorita Ferroviária e o Ramos,
de Moreira César. O jogo vai
ser na casa do alviverde do
“Boa Vista”, no estádio Antonio Pinheiro Junior.
A Ferroviária vem de uma

boa campanha na primeira
fase, aplicando goleadas nos
adversários, como os 10 a 1
no Andrada nas últimas rodadas da primeira fase. O Ramos
surpreendeu a todos e deixou
para trás os adversários na arrancada pelo título, vencendo
inclusive o dérbi local contra o
Etna, nas semiﬁnais, por 1 a 0,
no primeiro jogo, e empatando
em 1 a 1 no segundo jogo.

Ramos e Ferroviária duelaram pela primeira rodada
do sub 15 em maio deste ano,
com a vitória do alviverde por
2 a 1 de virada.
Diferente das quartas de
ﬁnal e semiﬁnais, a ﬁnal é
decidida em apenas um jogo.
No próprio sábado, a LMPF
irá premiar também a defesa
menos vazada e o artilheiro
da competição.
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Equipe juvenil de malha de Pindamonhangaba, que disputa o Campeonato Paulista

Pinda busca bi na Volta
Ciclística Internacional
Entre os dias 14 e 21 de
outubro, será disputado o 9º
Tour do Brasil - Volta Ciclística Internacional de São Paulo.
Atual campeã, Pindamonhangaba busca o bicampeonato e, além disso, se prepara
para ser uma das cidades sede.
A Volta Ciclística Internacional de São Paulo é considerada como a mais importante do gênero do calendário
sul-americano, e conta pontos
para o ranking da UCI - União
de Ciclismo Internacional.
Além da equipe de Pinda
(Funvic / Marcondes César),
São José dos Campos tam-

bém representará o Vale do
Paraíba na disputa.
A largada será em Marília, seguindo depois para
Bauru, São Carlos, Rio Claro, Sorocaba, Atibaia, Pindamonhangaba, Campos do
Jordão, Jundiaí e São Paulo.
A prova reunirá as principais equipes do circuito
nacional, além de representantes da Europa, América
Central e América do Sul. Serão 23 equipes, sendo 14 do
Brasil e 9 do exterior, representando Alemanha, Argentina, Chile, Equador, Guatemala, Panamá, Suíça e Uruguai.

Celso Corrêa/Agoravale

O time da Ferroviária vai à ﬁnal contra o time do ramos, de Moreira César

Paixão por Esporte
Talita Leite

www.talitaleitte.blogspot.com

Rafaela Pato: de Pindamonhangaba para a Rússia
O futsal feminino de
Pindamonhangaba sofreu uma
baixa e tanto.
Após a disputa da Liga
Nacional, Rafaela Dal´Maz uma das principais estrelas
da Princesa do Norte - foi
embora para a Rússia,
defender o MFK Tyumen.
A jogadora natural do
município de Guarapuava,
no Paraná, tem um talento
inquestionável e aos poucos,
vai subindo degraus em busca

de seu grande sonho; viver do
futebol proﬁssional.
A passagem de Rafa Pato
por Pindamonhangaba foi
curta, mas intensa. Nesse
ano de 2012, com a camisa
da Princesa do Norte, ela
comemorou os títulos dos
Jogos Abertos Brasileiros e
dos Jogos Regionais.
Além de esbanjar inteligência
tática e habilidade técnica,
Rafaela mostrou-se
diferenciada pelo espírito com

que entrava em quadra.
Em um país como o nosso,
onde o “futebol arte” chama
tanta atenção, existe apenas
um tipo de jogador que
consegue cair nas graças do
torcedor sem ﬁcar fazendo
ﬁrulas; aquele que se entrega
de corpo e alma. Rafaela
Dal´Maz é assim e merece
chegar longe, muito longe!
Bater no peito e chamar para
si a responsabilidade de um
jogo não é para qualquer

um. É disso que o esporte
precisa; uma boa dose de
comprometimento.
Por tudo isso e muito
mais, Rafa Pato fará falta
ao futsal feminino de
Pindamonhangaba, que, aliás,
deverá ser sempre grato a
ela.
Paixão Por Esporte bateu um
papo com a atleta e chegou a
uma conclusão; perdemos a
jogadora, mas ganhamos uma
torcedora.

Acompanhe trechos da entrevista com Rafaela Dal´Maz:
Talita Leite: Como ocorreu a
sua transferência para o futsal
russo?
Rafa: Em meio a Liga Nacional
surgiu a proposta de um
empresário. Ele me pediu para
que eu enviasse um vídeo com
os meus melhores momentos,
mandei e eles gostaram. Enviei
o DVD na segunda-feira e na
sexta acertamos o contrato.
Como a janela internacional
estava prestes a fechar, já
viajei para a Rússia na outra
segunda.
Talita Leite: O que representou
para você, sua passagem por
Pindamonhangaba?
Rafa:
Para
mim,
Pinda

representa o recomeço como
jogadora. Tive uma lesão do
ligamento cruzado em 2011,
na equipe de Zuchwil, da
Suíça. Voltei ao Brasil e ﬁquei
7 meses parada, tratando e
sem clube. O professor Marcos
Derrico entrou em contato
comigo para eu fazer parte
da equipe dele na temporada
de 2012. Além da comissão
técnica ter acreditado no
meu trabalho, fui muito feliz
com as minhas parceiras
de time, dentro e fora de
quadra, conquistando títulos
importantes.
Talita Leite: Como você
avalia o futsal feminino de

Pindamonhangaba?
Rafa: Além de um grande time,
com um elenco novo, porém
com
atletas
experientes,
Pindamonhangaba tem uma
comissão
técnica
que
é
apaixonada pelo que faz, que
demonstra comprometimento
de anos e mais anos. Não é a
toa que estão colhendo grandes
resultados; é merecimento.
Talita
Leite:
Quais
as
perspectivas para a Princesa
do Norte nessa modalidade?
Rafa: Acredito que a equipe
se torne uma das potências
nacionais do futsal feminino.
Hoje em dia, aliás, já é citada
como
uma
das
grandes

equipes do Brasil. Com o
apoio da população e de novos
admiradores, essa modalidade
tem levado o nome de
Pindamonhangaba para o país
inteiro. E a ideia é crescer cada
dia mais.
Talita Leite: Podemos dizer
que Pindamonhangaba ganhou
uma torcedora?
Rafa: Sempre! A gratidão
e admiração que eu tenho
pelo time, sempre me fará
uma grande torcedora. Tenho
orgulho de ter vestido essa
camisa. Correria, ﬁcaria em
concentração, treinaria em
três períodos, tudo de novo.
Valeu a pena!
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Pinda realiza cadastro
Ambulantes
podem se
habitacional para programas cadastrar
para
trabalhar
do Governo Federal
Dia de Finados:

Arquivo TN

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Habitação, vai
realizar um mutirão para o
Cadastro Habitacional Único
para programas do Governo
Federal, no sábado (6), das
8 às 16 horas, no ginásio Esportivo do Alto Tabaú (rua
Cônego Tobias, s/nº).
Desde o inicio do ano, a
Prefeitura realiza diversos
mutirões em várias localidades do município. No último
final de semana, o cadastro
foi realizado no Centro Esportivo José Ely Miranda
“Zito” e quem perdeu a oportunidade pode comparecer ao
ginásio do Alto Tabaú, no dia
6 ou no dia 20 de outubro,
quando serão feitos novos
preenchimentos.
O cadastro habitacional
é utilizado para identificação das famílias do município, que precisam de uma
moradia e se encaixam nos
critérios necessários para
participar do Programa Habitacional.
Para participar do programa é necessário que a
família interessada resida
em Pindamonhangaba nos
últimos cinco anos, receba
em média de até três salários mínimos, ser maior de
18 anos, estar cadastrado no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal, não ter sido beneficiado anteriormente em programas de habitação social
do governo, e não possuir ou
ter possuído casa própria ou
financiamento.
Para saber mais detalhes
do cadastro, o interessado pode ligar nos números
3644-5231 ou 3644-5230 ou
comparecer à Secretaria de
Habitação, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30
ou das 13 às 17 horas (rua
Monteiro de Godoy, nº 445,
Bosque).

A Prefeitura de Pindamonhangaba vai abrir inscrições
para ambulantes que desejem
trabalhar durante o Dia de Finados 2012 (2 de novembro).
Os interessados poderão se
cadastrar entre os dias 15 e
19 de outubro, no setor de
Protocolo da Prefeitura, das
8 às 17 horas.
O requerimento deverá
ser feito pelo próprio interessado, que deverá estar com
cópia do RG, CPF e comprovante de endereço, documento fundamental, pois só será
permitido atuar moradores de
Pindamonhangaba.
A Prefeitura informa que
os ambulantes não poderão
comercializar bebidas alcoólicas.

Ambulantes
podem se
cadastrar
para
trabalhar
no Natal

As famílias do município que se encaixem nos critérios podem participar do Programa Habitacional

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
O Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal (Cadastro
Único) é um instrumento que identifica
e caracteriza as famílias de baixa renda,
entendidas como aquelas que têm: renda

mensal de até meio salário mínimo por
pessoa ou renda mensal total de até três
salários mínimos.
O Cadastro Único é coordenado
pelo Ministério do Desenvolvimento

Social e Combate à Fome (MDS), devendo ser obrigatoriamente utilizado
para seleção de beneficiários de programas sociais do Governo Federal, como
o Bolsa Família.

A Prefeitura de Pindamonhangaba vai abrir inscrições
para ambulantes que desejem trabalhar durante o Natal
2012. Os interessados poderão se cadastrar entre os dias
23 e 24 de outubro, no setor
de Protocolo da Prefeitura ou
Subprefeitura de Moreira César, das 8 às 17 horas.
O requerimento deverá
ser feito pelo próprio interessado, que deverá estar com
cópia do RG, CPF e comprovante de endereço, documento fundamental, pois só será
permitido atuar moradores de
Pindamonhangaba.
A Prefeitura informa que
os ambulantes não poderão
comercializar bebidas alcoólicas.

Prefeitura de Pinda fará leilão de veículos antigos
Bruna Pires

A Prefeitura de Pindamonhangaba está contratando
uma empresa para fazer a
avaliação de dezenas de veículos antigos, que não são
mais utilizados. Após a inspeção dos itens, dentre eles
carros, ambulâncias, tratores

e caminhões, a Prefeitura
abrirá processo licitatório
para contratar outra firma e
realizar o leilão dos veículos.
De acordo com o secretário de Obras, Ricardo Amadei, o leilão deverá ocorrer
em novembro.
Bruna Pires

A Prefeitura faz mensalmente serviços de
manutenção para manter os veiculos em bom estado

Ele disse que a frota atual
da Prefeitura contém muitos
veículos novos e, mensalmente, são realizados serviços de inspeção nos motores,
alinhamento, e medição dos
níveis de poluição. “Nossa
intenção é manter a frota em
perfeitas condições para utilização dos nossos servidores,
bem como transporte de alunos, pacientes, e tudo sempre
de acordo com as normas e
código de trânsito nacional”,
completou o secretário.
Atualmente, estão em uso
20 motocicletas, 24 picapes,
130 automóveis, 18 ambulâncias, 1 furgão, 3 vans, 77
caminhões, 6 micro-ônibus,
4 ônibus, e 48 tratores, além
de 3 caminhões, uma unidade
de resgate e uma ambulância
– cedidos ao Corpo de Bombeiros.

Empresa fará inspeção dos veículos antes do leilão
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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
DOZE PASSOS PARA UMA
MENOPAUSA SAUDÁVEL

HINO DOS TROVADORES
A surpresa foi grande quando, recorrendo a fontes
de consulta na Internet, mais diretamente ao Google e ao Youtube, nada encontrei gravado sobre
o Hino dos Trovadores, composto por Luiz Otávio na década de sessenta, que até hoje costuma
ser apresentado em festividades do gênero. Pra
não dizer que nada achei, no Youtube só havia
uma gravação, feita no Rio de Janeiro em 2010,
quando o cearense Jorge Pontes apresentou-se
casualmente ao violão.
Já ouvimos (e temos ouvido) por aí performances belíssimas. Lembro-me de uma apresentação
em Bandeirantes/PR - se não me engano, foi no
ano 2000 – quando o hino foi entoado por uma
cantora lírica, acompanhada brilhantemente ao
piano. Também em Nova Friburgo, todos os anos,
o músico Rocyr Abbud, filho do lendário trovador
Rodolpho Abbud, tem feito arranjos igualmente
belos..
Como a Entidade UBT já caminha para seu cinquentenário, penso que uma das mais merecidas
homenagens que se poderia prestar ao criador
da mesma, o inesquecível Luiz Otávio, seria justamente esta: gravar, em alto nível, o Hino dos
Trovadores, colocando-o na Internet, à disposição
de todos os simpatizantes da modalidade poética
chamada TROVA.
Vejam, complementando o texto, a amostra da
composição que simboliza o movimento de cultura
e fraternidade, que abraça o Brasil de um a outro
extremo.

10.PASSO.:- Limite o consumo de alimentos industrializados e mantenha uma
dieta rica em verduras e em gorduras saudáveis
como a do salmão, do abacate e do azeite de oliva. Consumi-las ajuda a manter
os cabelos e a pele saudáveis.
11. PASSO.:- Mulheres em pré-menopausa devem consumir de 1.000 a 1.200
miligramas de cálcio por dia
(os especialistas recomendam tomar o cálcio em duas ou três doses menores
ao longo do dia).
E em pós-menopausa devem tomar 1.500 mg de cálcio por dia e 500 mg de
magnésio e vitamina D, para a absorção máxima do cálcio ingerido.

FALE CONOSCO - 3642-5673

PLENOMED Sistema de Benefícios
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 - 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).
Dia 11/10/2012 às 15:00 horas
ATENDENTE
3º SABRINA REGINA LOURENÇO
RUA LUIZ FLAVIO MARCONDES DE OLIVEIRA, 249 - ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12426-290
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 37.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 26.09.2012.
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e sete 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 Sétima Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença
dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos
da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 35.ª Sessão Extraordinária, realizada em 20.09.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I
– RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso
1-0211/12 Marisa Aparecida Duque Andrade, Recurso 1-0217/12 Amauri Izidoro da
Silva. II – EXPEDIENTE: Ofício 044/12 – 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, 26 de Setembro de 2012.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DO
PAPEL, CELULOSE, PASTA DE MADEIRA PARA PAPEL,
PAPELÃO E CORTIÇA DE PINDAMONHANGABA.

Uma diva!
Assim era conhecida nacionalmente Hebe Camargo.
Seu falecimento no ultimo dia 29 mexeu com todos.
Vários foram os noticiários que abordaram o motivo de
sua morte. E vou aproveitar essa coluna para falar um
pouco desse tema – Câncer.
Primeiro, vamos explicar qual o câncer que a apresentadora Hebe teve – o câncer no peritônio.
O peritônio é uma membrana fina que envolve os órgãos do abdômen, como o estômago e o intestino,
separando-os dos músculos da região. Os tumores do
peritônio podem ser primários – quando se originam no
próprio peritônio – ou secundários – quando um câncer
que veio de outro órgão o atinge. Os tumores primários, como foi o da Hebe, são considerados raros. Esse
tumor é mais comum em mulheres que em homens
segundo os especialistas.
O principal sintoma do tumor é o acúmulo de líquido na
cavidade abdominal, que provoca aumento de volume
na barriga. Foi, inclusive, este sintoma que levou Hebe
a procurar o médico. Em geral, este é um tumor de
evolução rápida e por isso, o diagnóstico precisa ser
feito no estágio inicial da doença, para que a retirada
do câncer seja bem sucedida.
Existem hoje mais de 100 doenças que em conjunto
dão o nome Câncer. Em comum está o crescimento
desordenado (maligno) de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para
outras regiões do corpo.
As causas de câncer são variadas, podendo ser externas ou internas ao organismo, estando ambas inter-relacionadas. As causas externas relacionam-se ao meio
ambiente e aos hábitos ou costumes próprios de um
ambiente social e cultural. As causas internas são, na
maioria das vezes, geneticamente pré-determinadas,
estão ligadas à capacidade do organismo de se defender das agressões externas. Esses fatores podem interagir de várias formas, aumentando a probabilidade
de transformações malignas nas células normais.
De todos os casos, 80% a 90% dos cânceres estão associados a fatores ambientais. Alguns deles são bem
conhecidos: o cigarro pode causar câncer de pulmão,
a exposição excessiva ao sol pode causar câncer de
pele, e alguns vírus podem causar leucemia.
Portanto, estilo de vida adotado e principalmente hábitos saudáveis como não fumar, se alimentar corretamente e moderar na bebida alcoólica, tendem a nos
beneficiar e proteger. Esteja sempre atento a mudanças em seu organismo, realizando exames e dando
atenção à saúde.
E como a Hebe Camargo, sorria e seja feliz!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 36.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em
27.09.2012.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

(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!)

Pelo presente edital, o sindicato dos Trabalhadores na Industria do Papel, Celulose,
Pasta de Madeira para Papel, Papelão e Cortiça de Pindamonhangaba, por seu presidente infra assinado convoca todos os trabalhadores integrantes da categoria profissional representada pelo sindicato a participar da Assembléia Geral Extraordinária
a realizar-se no dia 18 de outubro de 2012, nas dependências da empresa Nobrecel
S.A. Celulose e Papel, na rodovia vereador Abel Fabrício Dias Km 155 fazenda Coruputuba – Pindamonhangaba – São Paulo, em 1º convocação as 8:00 horas e não
havendo numero legal as 10:00 horas em segunda convocação a fim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:
A)
Leitura e aprovação da ata da Assembléia anterior.
B)
Discussão e aprovação do Banco de Horas da Empresa Nobrecel S.A. Celulose e Papel.
C)
Renovação e aprovação da tabela do turno de revezamento.
Pindamonhangaba 01 de outubro de 2.012
HILTON ROBERTO NICOLETTI
PRESIDENTE

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
JARI DA 122ª CIRETRAN DE PINDAMONHANGABA
RECURSOS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS E JULGADOS

Nº PROC.

NOME

RESULTADO

PA 278-1/2012

LAERCIO DONIZETI PEREIRA

INDEFERIDO

PA 280-0/2012

LUCAS FERNANDO ARISTEU

INDEFERIDO

PA 243-4/2012

MARILIA GABRIELA MULATO DE OLIVEIRA

DEFERIDO

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.

Às dez horas do dia vinte e sete 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 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 37.ª Sessão Ordinária, realizada em 26.09.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos:
I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime:
Recurso 1-0176/12 Gilvanei José de Freitas Oliveira, Recurso 1-0179/12 Aretusa
Monteiro Silva. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: DEFERIDO,
por votação unânime: Recurso 1-0213/12 Rafael Rodrigo Trajano.
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, 27 de Setembro de 2012.
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CMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
CONVOCAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE PINDAMONHANGABA/SP

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 especialização, conforme exigido no edital do
concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
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).

CONVOCAÇÃO - 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2012
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados
a comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da “19ª Reunião Ordinária” do ano em curso, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
—
—
—
—
—
—
—
—

Informes
Leitura e aprovação de atas
Balanço FUMCAD
Apresentação de resultados do Lar Nova Esperança
Associação Cooperadores Salesianos
CIEE
Templo dos Anjos
Outros assuntos pertinentes ao Conselho

Dia:

09/10/2012 (terça-feira)

Horário:

17h (dezessete horas)

Dia 11/10/2012 às 14:00 horas

Duração:

Até 2 horas.

ENGENHEIRO SANITARISTA

Local: CRAS - Centro
Rua Euclides Figueiredo, 132 – Centro

2º SILVIA VIEIRA MENDES
RUA PROFESSOR BERNARDINO QUERIDO, 1116 – VILA SÃO JOSÉ
TAUBATÉ – SP
CEP 12070-400
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 - Comprovante de curso básico de informática 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).
Dia 11/10/2012 às 14:30 horas
ESCRITURÁRIO
3º SOLANGE APARECIDA DE SOUZA
RUA MAJOR MARIO AGNELO LACERDA, 124 – CRISPIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-130
4º GUILHERME ROCHA ARAÚJO
RUA FRANCISCO OLIVEIRA PENTEADO, 1123 – VILA RICA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-450
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETARIO 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 (técnico ou superior), conforme exigido no edital
do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática, conforme exigido no edital do
concurso;
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 11/10/2012 às 15:30 horas
OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO
1º AMANDA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO
RUA INGLATERRA, 233 – BELA VISTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-520
RICARDO GALEAS PEREIRA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE TEREZA CRISTINA R. GUARAGNA COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1450/2011 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), TEREZA CRISTINA R. GUARAGNA, 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 1450/2011, 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° 0111.13.08.060.000. Deu-se á causa
o valor de R$ 1.669,65 em 06/12/2011. Pelo presente edital fica o executado (s), TEREZA CRISTINA R. GUARAGNA, 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 4 de outubro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO - Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE AUGUSTO CAMILO DE SOUZA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1460/2011 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), AUGUSTO CAMILO DE SOUZA, 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 1460/2011, 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° 0111.13.06.014.000. Deu-se á causa o valor de R$ 659,71 em 12/12/2011. Pelo presente edital fica o executado (s), AUGUSTO
CAMILO DE SOUZA, 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 4 de outubro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO - Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE CESAR A. GIANFRANCHI RAMOS COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1514/2011 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), CESAR A. GIANFRANCHI RAMOS, 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 1514/2011, que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 13/12/2011, conforme
petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 0422.11.06.011.000. Deu-se á causa
o valor de R$ 2.681,10 em 06/12/2011. Pelo presente edital fica o executado (s), CESAR A.
GIANFRANCHI RAMOS, 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 4 de outubro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO - Juíza de Direito

Maura Salgado Valentini
Presidente em exercício
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder
público) que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ ADELSON DOS SANTOS SANTANA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Simão
Dias, Estado de Sergipe, no dia 19 de janeiro de 1986, residente e domiciliado
Rua João Bosco Camilo nº 24, Shangrilá, nesta cidade, filho de JONAS MARTINS
DE SANTANA e LINDETE CONCEIÇÃO DOS SANTOS.
GRAZIELE MALAQUIAS OLEGÁRIO, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, no dia 3 de abril de 1990, residente e domiciliada Rua João
Bosco Camilo nº 24, Shangrilá, nesta cidade, filha de SEBASTIÃO OLEGÁRIO e
DULCE ELENA MALAQUIAS RIBEIRO. 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, 2 de outubro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CLAUDIO SANTOS DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão retireiro,
estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, no dia 14 de novembro de 1987, residente e domiciliado na Estrada
do Marçon nº 3020, Sítio Nossa Senhora da Confiança, Una, nesta cidade, filho
de ANTONIO JOSÉ DE JESUS e MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS.
BRUNA DOS SANTOS LEONEL, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, no dia 15 de novembro de 1993, residente e domiciliada na Estrada
do Marçon nº 3020, Sítio Nossa Senhora da Confiança, Una, nesta cidade, filha
de ROBERTO CARLOS LEONEL e ROSANA DOS SANTOS. Apresentaram os
documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 3 de outubro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DOMINGOS ANTONIO SCHOEBER NALIATO, de nacionalidade brasileira,
profissão engenheiro, estado civil divorciado, de 51 anos de idade, nascido em São
Paulo, Estado de São Paulo, no dia 13 de outubro de 1960, residente e domiciliado
Rua das Grevíleas nº 456, Socorro, nesta cidade, filho de DOMINGOS JOSÉ DE
AZEVEDO NALIATO e THÉA ELSA SCHOEBER NALIATO.
VERA LÚCIA ÁVILA TORRES, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil divorciada, de 50 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, no dia 28 de maio de 1962, residente e domiciliada Rua
das Grevíelas nº 456, Socorro, nesta cidade, filha de JOSÉ MARIA TORRES e
ALAYDE RIBEIRO ÁVILA TORRES. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o
na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 4 de outubro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos
pelo Código Civil Brasileiro:
RODRIGO SOARES DA SILVA, solteiro, com 19 anos de idade, nacionalidade
brasileira, profissão serviços gerais, natural de Pindamonhangaba SP, nascido no
dia 25 de julho de 1993, residente e domiciliado em Pindamonhangaba SP, Rua
Benedito Carlos da Silva nº 194, Bairro Jardim Princesa, filho de NORIVAL DA
SILVA e de MARIA CELESTE SOARES TOMAZIO.
JAMILE MÍSTICA DE SOUZA, solteira, com 19 anos de idade, nacionalidade
brasileira, profissão do lar, natural de Brazópolis MG, nascida em 15 de agosto de
1993, residente e domiciliada em Brazópolis MG, Rua Inocêncio José de Faria
nº 38, Bairro São Caetano, filha de FRANCISCO DONIZETI DE SOUZA e de
MARIA DE LURDES MENINA DE SOUZA. Apresentaram os documentos I, III e IV
do Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 04 de outubro de 2012.

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
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 4.892, DE 19 DE SETEMBRO DE 2012.
Altera e acrescentam dispositivos do Decreto nº 4.802, de 31 de janeiro de 2012, que
dispõe sobre a cobrança do serviço de manutenção das vias públicas sobre automóveis, caminhonetes, camionetas, utilitários, veículos de carga e de transporte coletivo
de passageiros em trânsito pelo Município, e dá outras providências.
JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e, nos termos da Lei nº 4.794,
de 26 de maio de 2008, alterada pela Lei nº 5.354 de 21 de março de 2012,
D E C R E T A: Art 1º. Altera a alínea “a” e “b”, inciso IV, art. 3º do Decreto nº 4.802, de 31 de janeiro
de 2012, que passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º (...)
a)Documento emitido via sistema alojado na página da Prefeitura de Pindamonhangaba, denominado Autorização de Passagem, devendo, posteriormente ao seu uso,
voltar á página para justificar, no prazo máximo de quinze (15) dias, a utilização
de passagem, registrando o número da nota fiscal e o número do identificador de
passagem, sob pena de a empresa ser notificada e suspensa do sistema de APAutorização de Passagem até a devida regularização, saem direito a ressarcimento.
b)cópia da nota fiscal de origem ou destino da mercadoria, contendo em seu corpo
a placa do caminhão transportador, impressa pelo mesmo sistema de impressão da
nota fiscal, não sendo permitido acrescer estes dados após sua emissão.”
Art 2º. Acrescenta a alínea “e”, ao inciso IV, art. 3º do Decreto nº 4.802, de 31 de
janeiro de 2012, com a seguinte redação:
“Art. 3º (...)
e)Não será aceita uma mesma nota fiscal para várias entregas, ou seja, a entrega
fracionada com a mesma nota fiscal.”
Art 3º. Altera a alínea “e”, art. 5º do Decreto nº 4.802, de 31 de janeiro de 2012, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.5º (...)
e)Cópia da Nota Fiscal de origem ou destino da mercadoria, contendo a placa do
veículo transportador, inserido quando da emissão da nota, não sendo aceito registro
posterior, datilografado ou escrito à mão.”
Art 4º. 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 - Secretária de Finanças
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Assuntos Jurídicos em 19 de setembro
de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL N.º 3.920, DE 25 DE SETEMBRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, resolve CESSAR, a designação da Sra. Denise Balbo para
exercer a função de Assessora Técnica, a partir de 03 de setembro de 2012.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir
de 03 de setembro de 2012.
Pindamonhangaba, 25 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 25 de setembro de
2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA INTERNA Nº. 9.182, DE 10 DE SETEMBRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão Processante acolhido
pelo Secretário de Administração, Resolve designar a Comissão constituída através
da Portaria Interna nº 8.938, de 26 de janeiro de 2011, para dar continuidade à apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº 002/2011, para que no prazo de 90
(noventa) dias, a contar de 09 de setembro de 012, sejam concluídos os trabalhos da
Comissão, nos termos do memorando nº 1079/2012-DRH/Serviço de Procedimentos
Disciplinares.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à
data de 09 de setembro de 2012.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 10 de setembro
de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA INTERNA Nº. 9.186, DE 19 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 21 de setembro de 2012, nos termos do Memorando nº. 1152/2012 –
DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares, o prazo para conclusão do Processo
Administrativo Disciplinar nº 007/2012, comissão constituída pela Portaria Interna nº.
9.163, de 12 de julho de 2012.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 19 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 19 de setembro
de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 3.921, DE 25 DE SETEMBRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições, NOMEIA os senhores abaixo para comporem o COMITÊ DE MORTALIDADE, com objetivo de investigar os óbitos no Município e constituir relevantes
serviços à comunidade, a saber:
Presidente
Elisabeth Basi Puebla da Nóbrega
Membros
Adriano José de Brum
Dulce Abirached Adub Dantas de Oliveira
Fernanda Batista César
José Luiz Castro de Mello César
Maria Aparecida de Souza
Marilia Rios Freire
Thatiana Valério
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com vigência de 1º de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013.
Pindamonhangaba, 25 de setembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ana Emília Gaspar
Secretário de Saúde e Promoção Social
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 25 de setembro
de 2009.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Interno nº 12668/2011

Dia 11/10/2012 às 10:00 horas
19º RENATA APARECIDA DIAS GONÇALVES DA SILVA
RUA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA, 172 – MOREIRA CÉSAR
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-110
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 3.922, DE 27 DE SETEMBRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, e nos termos do disposto no art. 3º da Lei nº 1.672, de 06 de
maio de 1980, nomeia o Sr. Paulo Flauzino da Silva como membro do Conselho de
Administração da Fundação “Dr. João Romeiro”, em substituição ao Sr. José Alencar
Lopes Junior.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 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 27 de setembro
de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Interno nº 1.715/12

EDITAL PARA CITAÇÃO DE OCTAVIO GOFFI SALGADO COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1403/2011 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), OCTAVIO GOFFI SALGADO, 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 1403/2011, 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° 0115.12.01.031.000. Deu-se á causa o valor de R$ 1.044,34 em 06/12/2011. Pelo presente edital fica o executado (s), OCTAVIO
GOFFI SALGADO, 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 4 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO - Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE OCTAVIO GOFFI SALGADO COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1404/2011 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), OCTAVIO GOFFI SALGADO, 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 1404/2011, 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° 4085944. Deu-se á causa o valor
de R$ 1.666,07 em 06/12/2011. Pelo presente edital fica o executado (s), OCTAVIO GOFFI
SALGADO, 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 4 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO - Juíza de Direito
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ClassificadosTN
Pindamonhangaba, sexta-feira, 5 de outubro 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 para:
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
Antena parabólica Century multi, completa, R$
150. Tel 9112-2182
Antena Celular Rural, semi-nova, com
Cabo Descida 7 mts +
Adaptador, R$200. Tel.
3022-0553
Ar condicionado Springer 12500, controle. Tel
9600-3200
Barraca feira, 1.00 x
1.20 mt, tampo madeira, toldo azul, completa, sem uso, R$500.
Tel. 3022-0553
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 retíficas, broqueadora de
cilindro, mandriladora de
carcaças do motor VW,
com bolacha completa e
cavalete. Tel 3642-2524
ou 8179-6967
Computador, tela led,
mesinha e cadeira estofada, cam, microfone, R$
500. Tel 9105-0366

Computador, Processador AMD Phenom
X4, placa mãe Asus, 2
Gb memória, HD 500
Gb. Tel 9104-4537
Data-show, aluga-se e telão p/ festas e eventos. Tel
3522-5171 / 9753-5171.
Doa-se filhotes, pastor
branco com vira lata.
Tel 3648-8395 ou 97907954
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
Tablet Bak, c/ teclado,
17”, manual de instruções, verde, R$ 290.
Tel 8201-5175
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, 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 Fire 1.0, em bom
estado de conservação
ou troca-se por veículo mais novo 2008 em
diante. Tel 9115-9942
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, cale-

fação, 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$ 9.500 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, 2 dorm., dem

dep., próximo ao Melo
Morais, R$ 80 mil, meio
lote. Tel 9114-0847
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
Pq. São Domingos, 4
dorm e dem dep, Edicula, R$ 280 mil ou troca-se casa de menor valor.
Tel 3643-4242
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 9141-1700
Ponto comercial, no
centro, passo parcelado e aceito carro. Tel
9196-7993 / 8838-8225
Ponto
comercial,
Bonsucesso, R$ 60
mil. Tel. 9771-2414
Pousada em Ubatuba, com 5 kitnets,
mobiliada, área central. R$ 420 mil, aceita
carro do ano 2011. Tel
3643-4242
Quartos para moças,
individual, com banheiro em São José dos
Campos, R$ 200. Tel
8141-3359

Sala comercial, Trav.
Rui Barbosa, 34, centro,
44m². Tel 9707-1591
Salão de beleza, vendo, na praça Santa
Luzia, funcionando há
2 anos, lugar para 4
profissionais. Tel 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$300 mil. Aceita
casa ou carro de menor
valor. Tel8111-9118
Mandú, 6 alqueires,
casas, R$ 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
São Luiz do Paraitinga,
1 alqueire e meio, casa
5 dorm, pomar, 2 lagos,
R$ 220 mil. Tel 36434242
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
Mombaça, 250m², 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
Ubatuba, 1440m², próximo a Praia Ubatumirim,
R$ 68 mil. Aceita carro
parte do pagamento. Tel
3643-4242
Yassuda, 250m² todo
murado. Tel 9111-3609

