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Nova cobertura da feira da praça 
Liberdade receberá telhas em breve

Atleta de Pinda é o 5º melhor do mundo

Festa da Criança 
atraí 1.500 pessoas. 
Próxima parada 
será no “CE Zito”

Trabalho está sendo realizado pela secretária de Obras da Prefeitura e segue dentro do cronograma

Formado nas Escolinhas de Esportes, João Gabriel já é um destaque mundial no atletismo

Campanha Outubro Rosa prossegue com 
grande programação na cidade
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As obras da nova cobertura 
da feira da praça Liberdade, um 
dos principais locais de compras 
do consumidor de Pindamo-
nhangaba, seguem dentro do 
cronograma de execução pro-
posto pela Secretaria de Obras 
da Prefeitura, que está realizan-
do o serviço.

Dentro de pouco tempo as 
estruturas metálicas estarão 
recebendo as telhas.
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Editorial

Rubens Filho

Divulgação

Nós seres humanos temos a 
capacidade de estarmos fisicamen-
te em um lugar, porém, os nossos 
pensamentos podem não corres-
ponder com a localização geográfi-
ca, parece que somos transferidos 
para outra realidade.

Por isso muitas pessoas dizem 
não gostar de ler, pelo fato de co-
meçarem a ler algo e, de repente, 
se pegam pensando em outra coisa.

 É normal esta nossa capacida-
de de transcender, porém é impor-
tante que saibamos nos concentrar 
para realizarmos uma leitura, o ide-
al é imaginar o que está sendo lido. 
Claro que alguma palavra ou frase, 
pode fazer com que nos lembremos 
de algum fato, mas devemos voltar 
ao foco que é a leitura... É como se 
fosse um treino, o importante é não 
desistir de ler.

Até mesmo esses outros pen-
samentos que surgem na hora da 
leitura podem nos ajudar a interpre-
tar o que estamos lendo.  Escolher 
um lugar calmo para ler já é um bom 
começo, se já temos alguns fatores 
internos que podem nos desviar da 
leitura, podemos descartar alguns 
fatores externos, como evitar de re-
alizar a leitura em um lugar cheio de 
movimento, sons, etc.

Se o que estamos lendo é pra-
zeroso e benéfico para nós, não de-
vemos desistir e sim encontrarmos 
meios para manter aquilo que faz 
tão bem para nossa mente.

Pedagoga: Fabíola
http://ventaniado-

saber.blogspot.com

Você sabia que o espaço físico 
que o seu funcionário ocupa na em-
presa influencia diretamente na pro-
dutividade dele? Estou me referindo 
à mesa, à cadeira, ao computador, 
ao espaço... Sabe aquele papo de 
que nós passamos a maior parte 
do dia no trabalho? Pois é, aquele 
ambiente precisa ser aconchegante 
e familiar. 

 Mesas pequenas demais, ca-
deiras desconfortáveis, salas muito 
quentes ou muito geladas certa-
mente influenciam no desempenho 
do funcionário. Ele precisa se sentir 
quase em casa quando chega na-
quele espaço, para produzir mais 

e contribuir para um bom ambiente 
de trabalho. Eu estive na sede da 
Google, na Califórnia, e voltei abso-
lutamente embasbacado com o que 
vi. As pessoas simplesmente não 
querem sair da empresa porque é 
muito legal ficar lá. E na sua empre-
sa? Como é o espaço de trabalho?

Além de conforto neste ambien-
te onde passamos quase todo o dia, 
outras medidas simples podem aju-
dar na imagem positiva da empresa. 
Você sabia que colaboradores e fa-
miliares também são propagadores 
da sua marca? É, provavelmente 
você deve saber, mas então lá vem 
a segunda pergunta: o que você 

está fazendo em relação a isso?
Pequenos cuidados no dia a 

dia, como um agrado para os ani-
versariantes, uma surpresa para 
quem comemora muito tempo de 
empresa ou para quem volta de 
férias são pequenas ações que 
permitem que seus funcionários se 
sintam especiais e comentem essa 
sensação com os familiares. Outra 
ação interessante é distribuir para 
eles alguns dos brindes que são en-
tregues em eventos. Seus 

funcionários ficarão felizes e 
valorizarão esse gesto mais do que 
qualquer outra pessoa.

É importante dedicar uma aten-

ção para este público; afinal de 
contas, ninguém com mais credibili-
dade perante o cliente do que o pró-
prio funcionário na hora de dar uma 
opinião sobre a empresa, não é?

 

Claudio Nasajon é Presidente 
da Nasajon Sistemas - destaque 

entre as melhores empresas 
para se trabalhar pelas revistas 

Computerworld, Época, Guia 
Exame/Você S/A e ABRH-RJ; 

Presidente do Conselho de 
Micro e Pequenas Empresas da 

Associação Comercial do Rio de 
Janeiro e Professor de Planeja-
mento de Negócios da PUC-Rio

Jantar 
dançante

O Instituto Salesiano de Pin-
damonhangaba realiza o 5º jantar 
dançante no dia 20 de outubro, em 
sua quadra coberta (rua São João 
Bosco, 727, Santana), das 21 às 2 
horas.  O convite custa R$ 40,00 e 
a a animação será da Banda Gold. 
O cardápio terá como “aperitivos”: 
bolinhos de queijo, salgadinhos as-
sados e coquetel de frutas. Como 
entrada será servido salpicão, sa-
lada verde e legumes. Os pratos 
principais   terão  arroz branco, 
strogonoff de carne e rondelli. 
Como sobremesa, sorvete. 

Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (12) 3643-
2239 ou 3645-1110.

Não desista

Medidas simples em prol dos funcionários 
melhoram a produtividade e a imagem da empresa

O Parque Natural Municipal do 
Trabiju recebeu a visita de vários 
alunos de escolas de Pindamo-
nhangaba e Santo Antônio do Pi-
nhal na última semana. 

Junto com os guardas ambien-
tais, professores, crianças e jovens 
fizeram atividades educativas nas 
ocas, trilhas da caixa d’água e da 
cachoeira e passaram pela ponte 
pênsil.

De acordo com a gerente do 
Trabiju, Célia Simões, a visita foi 
bem proveitosa para os alunos que 
puderam conhecer mais sobre o lo-
cal e ver a diversidade de espécies 
da flora e da fauna brasileira que 
o Parque possui. “Durante a trilha 
os alunos puderam ver um tucano 

Uma semana após as eleições, 
a equipe da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do DSM 
(Departamento de Serviços Munici-
pais) e da subprefeitura de Moreira 
César, ainda está recolhendo os 
santinhos que foram jogados nas 
ruas da cidade e do distrito no dia 7 
de outubro, quando aconteceram as 
eleições municipais.

De acordo com o diretor do 
DSM, Sérgio Guimarães, a limpeza 
em Pindamonhangaba já foi con-
cluída e, em Moreira César, o serviço 
deve seguir até o final desta semana.
Segundo o diretor, muito papel foi 
jogado em grande quantidade em lo-
cais distantes dos pontos de votação. 

Até o momento já foram recolhi-
das mais de 30 toneladas de papel. 

“Este material gruda no chão dificul-
tando a retirada”, disse.

De acordo com a Lei nº 12.034, 
de 2009, é proibida a entrega de 
panfletos após às 22 horas do dia 
anterior às eleições, e não devem 
ser distribuídos em bens públicos 
ou de livre acesso ao público, ain-
da que particulares, como cinemas, 
clubes, prefeituras.

A colocação da estrutura metáli-
ca que irá sustentar a nova cobertu-
ra da praça Liberdade está em fase 
de finalização. A obra está sendo 
realizada pela Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Obras e Serviços.

Encerrando esta fase, será feita 
a instalação das telhas termo acús-
ticas, que irão cobrir toda a praça. A 

área a ser coberta é de aproxima-
damente 1.700m².

Além da cobertura, o piso da 
praça será todo trocado, serão rea-
daptadas as rampas de acessibilida-
de,  entre outras melhorias que es-
tão sendo feitas no local para maior 
conforto dos feirantes e das pessoas 
que passam diariamente pelo local. 

Nova cobertura da 
praça Liberdade 
receberá telhas

Mais de 30 toneladas de papel são 
recolhidas após as eleições

Alunos do Vale do Paraíba visitam o Trabiju
que estava próximo das árvores”, 
contou.

A visita foi feita por alunos da 
escola Ryoiti Yassuda, de Pinda-
monhangaba, e da escola Lumiar 
Internacional, de Santo Antonio do 
Pinhal.

Desde 2005 a Prefeitura vem 
investindo em melhorias no local, 
como reformas na estrada de aces-
so ao parque ecológico, instalação 
de sanitários, portões, etc. Todas 
as mudanças foram feitas com o 
objetivo de atrair mais turistas e 
pesquisadores, facilitando, assim, 
o trabalho de exploração no local.

Os interessados em visitar o 
parque devem encaminhar um 
ofício à Secretaria de Governo, na 

Prefeitura, localizada na Avenida 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, 
1400, Alto Cardoso. Os responsá-
veis irão agendar o dia e horário 
com os interessados.

A principal emissora de TV da região, noticiou no fim 
de semana a participação de Pindamonhangaba em uma 
das mais importantes voltas ciclísticas das Américas, a 9ª 
edição da Volta Ciclística de São Paulo – Tour do Brasil.

A reportagem teve como gancho principal a rivalidade 
da equipe de Pindamonhangaba com a equipe de São 
José dos Campos.

Muito embora o amarelo e azul da chamada “Capital 
do Vale” tenha sim, bons resultados no ciclismo, e muita 
tradição, como destacou o repórter, é a equipe branco, 
verde e vermelho, de Pindamonhangaba, que defende o 
título, e que recebe uma das etapas da competição. É 
bom lembrar que, em 2011 e 2012, foi um ciclista da casa 
que cruzou a linha de chegada em primeiro lugar.

As perspectivas para a atual disputa são as melhores, 
visto que a equipe da Princesa do Norte abriga atletas de 
alta performance, que têm levantado títulos em pratica-
mente todas as competições que participam.

Mas outra notícia chama a atenção para o esporte de 
Pindamonhangaba. 

O menino João Gabriel, quinto no mundo na sua ca-
tegoria, conquistou a medalha de ouro nos 110 metros 
com barreira, no Campeonato Brasileiro de Atletismo – 
categoria Menores – realizado em Maringá, no Paraná, 
no último sábado.

A vitória garantiu a presença do atleta de Pindamo-
nhangaba no campeonato Sulamericano de Mendoza, na 
Argentina, nos dias 27 e 28 de outubro.

Dessa forma, o esporte de Pindamonhangaba vai 
ganhando as fronteiras das Américas, e tornando a Prin-
cesa do Norte ainda mais respeitada nas mais diversas 
modalidades.

São os frutos de muito investimento feito nas crian-
ças da cidade. As escolinhas de esportes não param de 
descobrir novos talentos, que contam cada vez mais com 
professores e técnicos preparados para oferecer aos fu-
turos recordistas e campeões as melhores condições de 
treinamento e aprimoramento pessoal.

As praças esportivas estão cada vez mais modernas 
e democratizadas, os programas de inclusão da criança, 
do jovem e do adolescente são cada vez mais abrangen-
tes e alcançam milhares deles, que mais que sonhar com 
medalhas e a glória das conquistas, passam a vislumbrar 
um futuro melhor, possível com o esforço próprio. Assim 
como quem treina mais consegue os melhores resulta-
dos, os alunos das escolinhas aprendem, no convívio 
com os professores e com a competição inerente ao es-
porte, que com suor e esforço todo sonho é possível de 
se realizar.

Pindamonhangaba voltou a ser um celeiro de cam-
pões, mas como no esporte não foi por acaso, mas sim 
pela dedicação, empenho, investimento, seriedade, con-
fiança e muita vontade de vencer de toda uma grande 
equipe, que sonha cada vez mais alto.

Das crianças aos atletas da melhor idade, o esporte 
é uma grande ferramenta usada pela atual administração 
municipal para promover vida com qualidade para toda a 
população. E dessa forma, as medalhas e títulos surgem 
naturalmente!

Pinda na frente
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Pindamonhangaba rea-
lizou, na quarta-feira (10), 
no auditório da Prefeitura, a 
abertura oficial da campanha 
Outubro Rosa.

O objetivo da campanha 
é levar a informação às mu-
lheres e conscientizar sobre a 
importância da prevenção do 
câncer de mama.

“Quanto mais cedo a mu-
lher procurar o tratamen-
to, maior a chance de cura”, 
alerta a vereadora Geni Dias 
Ramos. Geni ressalta que é 
direto da mulher fazer a ma-
mografia e o dever do Estado 
oferecer os exames.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba disponibiliza men-
salmente 500 exames de ma-
mografias de rastreamento e 
através dele são descobertas 
as doenças da mama.

“A mulher agenda a con-
sulta na própria unidade e so-
licita o pedido. Se não hou-
ver problema, faz o exame de 
rastreamento e de rotina. Se 
houver, a paciente será enca-
minhada diretamente ao mé-
dico,” afirma a secretária de 
Saúde e Assistência Social, 
Ana Emília Gaspar.

A presidente do Conse-
lho Municipal da Mulher, 
Ana Maria Brás Cavalcante, 
reforçou a importância das 
Leis Federais 11664/08, que 
garante mamografia às mu-
lheres a partir de 40 anos pe-
lo SUS; 8922/94 que ofere-
ce à pessoa que tem câncer 
ou possuidor de dependen-
te (junto ao INSS ou Impos-
to de Renda) sacar o FGTS e 
PIS; e a lei 9797/99 que ga-
rante a reconstrução mamária 
pelo SUS.

Abertura oficial do Outubro Rosa

O mês de outubro é conhecido co-
mo Outubro Rosa, em comemoração ao 
“Mês de Prevenção ao Câncer de Mama” 
no município. A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e o Conselho Municipal dos Di-
reitos da Mulher estão realizando uma sé-
rie de eventos em 
prol dessa causa.

A ideia da cam-
panha é alertar a 
população femini-
na sobre a impor-
tância da realiza-
ção do autoexame 
e mamografia pe-
riódica, para todas 
as mulheres com 
mais de 40 anos, 
para diagnóstico 
precoce, ressaltan-
do que o exame é 
o melhor meio pa-
ra detectar tumores 
ainda em fase ini-
cial, possibilitando 
a cura até 95% dos 
casos.

Nesta terça-feira (16), será realizada a 
Caminhada Pense Rosa, às 9 horas, com 
saída da Praça do Vale das Acácias, se-
guindo até o Recinto São Vito. E no mes-
mo dia, às 9h  e às 17 horas acontecem 
no Recinto São Vito e na Cruz  Peque-

na, atividades da Campanha Pense Rosa. 
Durante todo o mês, diversas ações vão 
lembrar a importância da prevenção do 
câncer de mama. 

“Estamos no quarto ano de comemo-
rações do Outubro Rosa em Pinda, é im-

portante que a ca-
da ano a campanha 
tenha uma maior 
adesão e que to-
dos se conscienti-
zem da importân-
cia de prevenir a 
doença. A preven-
ção sempre é a me-
lhor opção”, con-
clui o prefeito João 
Ribeiro.

Durante toda a 
semana serão rea-
lizados os eventos 
da semana do Ou-
tubro Rosa e, no 
dia 17, às 19h30, 
acontece a sessão 
solene, na Câmara 
de Vereadores.

O prefeito João Ribeiro 
parabeniza a iniciativa e res-
salta a importância da mobi-
lização que deve ser manti-
da durante o ano. “A saúde 
em Pindamonhangaba avan-
çou muito em todos os seto-
res. Quanto à saúde da mu-
lher, hoje temos profissionais 
capacitados, realizamos exa-
mes e temos programas de 
prevenção. Tudo isso tem co-
laborado para Pindamonhan-
gaba se tornar exemplo na 
saúde”, afirma o prefeito.

Estiveram presentes na 
abertura, a secretária de Saú-
de e Assistência Social Ana 
Emília Gaspar, a presiden-
te do Conselho Municipal da 
Mulher Ana Maria Brás Ca-
valcante; a coordenadora da 
Saúde da Mulher, dra. Marí-
lia Rios Freire; a vereadora 
Geni Dias Ramos, autora da 
Lei que instituiu a Semana de 
Prevenção ao Câncer de Ma-
ma em Pindamonhangaba; o 
prefeito João Ribeiro, a pre-
sidente do Fundo Social, Ma-
ria Angélica Ribeiro, entre 
outras autoridades.

Programação do Outubro Rosa continua até dia 28

Mesmo com a chuva que 
caiu durante todo o dia 12 de 
outubro, o dia das crianças 
no Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira (João do 
Pulo) foi um sucesso, reu-
nindo 1.500 pessoas, entre 
crianças e pais, durante um 
dia inteiro de recreação com 
brinquedos e oficinas minis-
tradas pelos monitores da 
Secretaria de Esportes e La-
zer da Prefeitura de Pinda-
monhangaba. As atividades 
que seriam realizadas ao ar 
livre foram transferidas para 
o ginásio coberto, o que ga-
rantiu o brilho do evento e a 
diversão das crianças. 

Entre as atrações, a Arte 
Ofício apresentou o teatro 
sobre a história do “pin-
tinho”, além das oficinas 
de ioiô, mágica e pipa, do 
espaço “Beleza Infantil” e 
brinquedoteca. A gestora de 
atividades recreativas, Már-
cia Fialho, falou sobre as 
outras atividades do dia das 
crianças que aconteceram 
mesmo com o mau tempo. 
“Tivemos brinquedos in-
fláveis dentro do próprio 
ginásio, como oficina de 
bolinha e balão pula-pula. 
Assim que a chuva deu uma 
trégua, fizemos o futebol de 
sabão na parte externa do 
centro esportivo, com gran-
de participação das crian-
ças”, contou a gestora.

As mesmas atividades 
oferecidas no Centro Esporti-
vo do “João do Pulo” estarão 
no Centro Esportivo José Ely 
Miranda “Zito”, no domingo 
(21), a partir das 11 horas.

Mais de 1500 pessoas participam do Dia das Crianças

O Departamento de Tu-
rismo participou das festi-
vidades com o Trenzinho do 
City Tour Histórico Cultu-
ral, que levou as crianças e 
os pais do Centro Esportivo 
“João do Pulo” até o Centro 

de Pindamonhangaba, con-
tando a história da cidade 
por meio de seus prédios e 
locais históricos. “Tivemos 
quatro saídas com 45 pesso-
as em cada uma, somando 
180 pessoas que utilizaram 

o trenzinho conosco, uma 
participação muito boa, 
levando-se em conta o mau 
tempo”, resumiu a diretora 
de Turismo, Rebeca Gua-
ragna.

O City Tour acontece em 

Pindamonhangaba no mês 
de outubro durante os fins de 
semana. Após a sexta-feira 
(12), o city tour aconteceu 
também no sábado (13) e do-
mingo (14) com a participa-
ção de mais de 500 pessoas. 

Os passeios continuam até o 
final do mês, sempre aos sá-
bados, de manhã, com saída 
da Praça Monsenhor Mar-
condes, e aos domingos, à 
tarde, com saída do Bosque 
da Princesa.

Diversão e conhecimento

16 Terça 9h Caminhada Pense Rosa
Praça do Vale das 

Acácias até o
Recinto São Vito

16 Terça 9h Atividades Campanha 
Pense Rosa Recinto São Vito

16 Terça 17h Atividades Campanha 
Pense Rosa Cruz Pequena

17 Quarta 19h30 Sessão Solene Câmara de 
Vereadores

18 Quinta 19h30 Palestra – Convidada:
Dra. Yasmin Shukair Anhanguera

19 Sexta 16h Baile Rosa Recinto São Vito
20 Sábado 19 h Culto Rosa Igreja Batista

23 Terça 16h Missa Rosa Igreja São Vicente de 
Paulo MC

24 Quarta 15 h Palestra CEIF Art Toledo

27 Sábado
9h Caminhada Pense Rosa Praça Monsenhor 

Marcondes

18h Culto Rosa Igreja Quadrangular 
Centro

28 Domingo 19h Missa Rosa Igreja de Santana
 

    Dia                   Horas                 Atividade                              Local

Crianças e pais se divertiram no “João do Pulo”. Festa no “Zito” será realizada no próximo domingo, dia 21, com diversas atrações

Grupo que participou da abertura oficial da campanha de prevenção do câncer de mama
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Durante o Mês da Criança, 
as Bibliotecas Municipais de 
Pindamonhangaba realizarão 
a contação de histórias para 
incentivar o hábito da lei-
tura nas crianças. Do dia 16 
ao 19 de outubro, as crianças 
poderão ir à biblioteca para 
escutar os contos dos Irmãos 
Grimm. A entrada é gratuita e 
indicada para crianças maio-
res de 7 anos.

Do dia 16 ao 18, a apre-
sentação será sempre às 14 

horas, cada dia em uma bi-
blioteca sendo: dia 16 - Bi-
blioteca Maria do Carmo 
Santos Gomes, na Vila São 
Benedito; dia 17 - Professora 
Maria Bertha César, Moreira 
César e na dia 18 - Escola Es-
tadual Professor José Aylton 
Falcão, Nova Esperança.

Na sexta-feira (19), as 
apresentações serão em dois 
locais, às 9 horas, na biblio-
teca do SESI e às 14 horas, na 
Biblioteca Municipal Verea-

dor Rômulo Campos D’ Ara-
ce, no Bosque da Princesa.      

No dia 17 de outubro, às 9 
horas acontecerá uma apresen-
tação extra na biblioteca Pro-
fessora Maria Bertha César.  

Os contos dos Irmãos 
Grimm são famosos no mun-
do inteiro. Seus contos mais 
conhecidos são: Branca de 
Neve, Cinderela, O Flautista 
de Hamelin, Rapunzel, João e 
Maria, Chapeuzinho Verme-
lho e A Bela Adormecida.

A escola municipal Pro-
fessor Manoel César Ribei-
ro, no Crispim, realizou, na 
quarta-feira (10), uma festa 
em comemoração ao dia da 
criança com o tema “Dia do 
Brincar em Família” e contou 
com a participação de alunos, 
professores e toda a comunida-
de escolar. A comemoração foi 
realizada em parceria com os 
projetos Brinquedoteca, Casa 
Verde e Escola Integrada.

A atividade fez parte do 
Projeto Criando Laços Além 
dos Muros da Escola, que a 
unidade escolar desenvolve 
com o objetivo de integrar a 
família e a escola. A comuni-
dade teve a oportunidade de 
vivenciar e se divertir com 
brincadeiras, jogos, contação 
de histórias, apresentações 
com a equipe dos projetos 
parceiros e também a criação 
de brinquedos com materiais 

recicláveis.
“A comunidade deu um 

grande exemplo de partici-
pação e interesse pelos temas 
apresentados, como já vem 
acontecendo nos encontros 
quinzenais, quando por al-
gumas horas pais e filhos 
têm a oportunidade de criar 
um brinquedo e brincar 
juntos”, disse a gestora da 
unidade escolar, Rosalia San-
tos Queiroz.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Saúde, realiza no 
próximo dia 20 de outubro 
um monitoramento rápido de 
casa em casa nos bairros que 
têm sala de vacina. Serão 19 
equipes trabalhando na ação.

O objetivo da ação é con-
ferir a carteira de vacinação, 
de crianças de 6 meses a 4 
anos, se estão completas. 

Caso não estejam, a equipe 
vai aplicar a vacina no local.

De acordo com a enfer-
meira coordenadora da ação, 
Rosangela Pires, o intuito é 
passar em todos os bairros 
que possuem unidades bá-
sicas de saúde e pesquisar 
entre 25 crianças da locali-
dade quem está com a vaci-
nação em dia. A meta é que 
95% das crianças visitadas 

já estejam vacinadas. “Caso 
alguma criança pesquisada 
não se encontre vacinada, 
nossa equipe vai estar prepa-
rada para aplicar a vacina”, 
garantiu.

As equipes de saúde vão 
ser as mesmas que atuam 
nos PSF´s da região e estarão 
com um crachá de identifi-
cação para se apresentar nas 
residências.

Bibliotecas de Pinda continuam 
comemorações do mês das crianças

Escola Municipal comemora 
Dia da Criança com a comunidade

Prefeitura realiza monitoramento 
de vacinação nos bairros 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizará, na 
quinta-feira (18), às 9 horas, 
na Base Comunitária de Se-
gurança de Moreira César, a 
entrega de 28 bicicletas e ca-
pacetes para o uso da Policia 
Militar. A entrega é mais um 
investimento da Prefeitura na 
segurança da cidade.

A ação faz parte do apoio 
que a Prefeitura presta ao pro-
jeto “Parceiros do Amanhã” 
do Núcleo da Polícia Comu-
nitária de Pindamonhangaba.

“A prefeitura tem rea-
lizado um grande investi-
mento na segurança da ci-
dade. A bicicleta é um meio 
mais rápido, não poluente, 

em que os policiais conse-
guem se deslocar com mais 
facilidade, principalmente 
nas áreas onde ocorre um 
maior fluxo de pessoas e 
carros”, ressaltou o prefeito 
João Ribeiro.

A base comunitária fica 
na Avenida dos Lírios, nº 17, 
Vale das Acácias.

Prefeitura realiza entrega 
de bicicletas para PM

Akim/AgoraVale

Foto ilustrativa

Foto ilustrativa

Evento reuniu toda a comunidade escolar para brincar
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Fale com o Dr. Jair Roma
Contato com o gabinete do vereador Dr. Jair Roma: telefones (12) 3644-2269 
e 3644-2270; email:drjairroma@camarapinda.sp.gov.br.

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

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

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 bair-
ros são: avenida Espanha (Pa-
sin); rua João Amaral, Antiga 
rua 29 (Araretama); rua Fausto 
dos Santos (Aratetama); Vias 
do bairro (Parque das Palmei-
ras); rua dos Puris (Parque São 
Domingos); rua Felisbino de 
Almeida (Crispim); rua Treze 
(Residencial São Paulo).

O pedido foi feito pois, são 

ElEiçõEs

Toninho da Farmácia 
agradece confiança da 
população de Pinda

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 cons-
trução das referidas lombadas 
pois os moradores destas co-
munidades 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.

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

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

Construção de lombadas 

Vereador 
Toninho da 

Farmácia

Diretoria De ComuniCação/CVP

O Vereador Toninho da Farmácia (PDT) agradece a toda a 
população de Pinda que confiou em seu trabalho e compareceu 
as urnas no último domingo dia 07 de outubro. “Gostaria de 
agradecer meus eleitores pelo apoio neste último domingo e já 
aproveitar este espaço para projetar mais quatro anos de muito 
trabalho pelo social e por todos os bairros de Pindamonhangaba”, 
agradece Toninho da Farmácia.

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

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

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

O Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, 
vereador Ricardo Piorino (PDT), fazendo uso da Tribuna durante 
a  sessão de Câmara, realizada no dia 08, solicitou à Comissão 
de Saúde e Assistência Social da Casa de Leis, para que agende 
uma reunião com a secretária de Saúde do município para rever 
sérios problemas do setor. 

Segundo o parlamentar, existem situações absurdas e que 
precisam de cuidados imediatos. “Nos chocamos de ver casos 
em que os munícipes estão abandonados, aguardando cirurgias, 
consultas e exames”. “Infelizmente muitas pessoas perderam 
a confiança de acharem que vão ser acolhidas”, acrescentou.

Para o parlamentar é necessário uma ação conjunta: “É pre-
ciso reunir um grupo para buscar essas pessoas, e tenho certeza 
que nós podemos colaborar e muito, apontando, inclusive, os 
endereços dos casos mais graves, porque tem muita gente em 
situação emergente, correndo até risco de vida”, destacou. “Pre-
cisamos unir esforços em prol das pessoas que se encontram 
nessa situação dramática”, finalizou Piorino.

Providências

Ricardo Piorino 
preocupado com a Saúde 
Pública do município
“Durante a Campanha eleitoral estivemos 

anDanDo pelos quatro Cantos Da CiDaDe e 
nos Deparamos Com situações gravíssimas 

que neCessitam De extrema urgênCia”

Vereador ricardo Piorino

Diretoria De ComuniCação/CVP

No final de 
2011, o Vice-Pre-
sidente da Câmara 
de Pindamonhan-
gaba, vereador 
Abdala Salomão 
(PSDB) propôs 
t r ê s  emendas 
parlamentares ao 
orçamento 2012, 
que foram apro-
vadas  por unani-
midade  por todos 
os vereadores. 

A construção 
de um comple-
xo esportivo de 
médio porte, des-
pesas deorrentes 
da campanha de 

ação E trabalho

Projetos do vereador 
Abdala são executados 
e beneficiam população 

e a Casa Dia era a providên-
cia mais urgente. Fico feliz 
em poder colaborar com este 
importante processo que trará 
grandes benefícios para a ci-
dade e acolherá nossos idosos 
com a dignidade e o respeito 
que eles merecem”, explicou 
o vereador. 

Bairro das Oliveiras

Atendendo pedido dos 
moradores, na última sessão 
ordinária, o vereador Abdala 
Salomão solicitou através de 
requerimento a revitalização 
do Centro Comunitário do 
Bairro das Oliveiras com a 
disponibilização de atividades 
culturais e cursos, benefician-
do a comunidade do bairro e 
adjacências. 

Vereador abdala Salomão

Diretoria De ComuniCação/CVP

A campanha “Em Outubro, 
Pense Rosa” foi aberta oficial-
mente neste dia 10 de outubro 
(quarta-feira) como parte das 
ações previstas no Projeto de 
Lei nº 4.973, de autoria da 
vereadora Geni Dias Ramos - 
Dona Geni (PPS) e subscrito 
pelo vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi. O Projeto 
de Lei instituiu o “Mês da 
Prevenção ao Câncer de Mama 
em Pindamonhangaba”. Este 
é o 4º ano em que o projeto é 
realizado no município cujo 
objetivo principal é de infor-
mar, conscientizar e mobilizar 
as mulheres para que façam 
a mamografia anualmente, 
uma vez que, diagnosticado 
com antecedência, possibilita 
a cura de até 95% dos casos, 
onde os tumores são detecta-
dos ainda em fase inicial.

“Nestes quatro anos em que 

PrEvEnção

Dona Geni está 
engajada na luta contra 
o Câncer de Mama

estamos realizando a campa-
nha, aumentou o número de 
mulheres que tem procurado 
as Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) para fazer a sua mamo-
grafia. É importante enfatizar 
que somos muitos cobrados 
pelas mulheres na busca dos 
seus direitos, para que além da 
disponibilidade do exame de 
mamografia tenham o encami-
nhamento adequado e ágil, já 
que o tempo de espera ainda é 
longo. Estamos na luta para que 
haja agilidade no tratamento, 
com qualidade, afim de atender 
um maior número de mulheres 
e, assim, consequentemente 
salvar mais vidas”, afirmou a 
vereadora Dona Geni. A cam-
panha “Em Outubro, Pense 
Rosa” é uma parceria entre a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba e o Conselho Municipal  
dos Direitos da Mulher

dona Geni (à eSq.) eSTá enGajada na camPanha “em ouTubro PenSe roSa”

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vice-prefeito 
eleito de Pinda-
monhangaba, o 
vereador Dr. Isael 
(PV), durante a 
34ª Sessão Or-
dinária, usando 
a Tribuna Livre, 
avaliou como 
positiva toda a 
trajetória política 
ocorrida duran-
te a campanha 
eleitoral, citando 
como exemplo 
as três carreatas 
que percorreram 
as ruas da cidade 
no último sábado. 
“Foi muito bonito 
ver o encontro 
das carreatas, sem 

ElEiçõEs 2012

Vice-prefeito eleito, 
vereador Dr. Isael 
avalia trajetória política

possa melhor fiscalizar e punir 
os abusos cometidos duran-
te as campanhas eleitorais, 
principalmente nos dias que 
antecedem a votação. “Como 
é de conhecimento de todos, 
durante a madrugada, muitos 
“agentes e cabos eleitorais” 
emporcalham as vias públi-
cas, espalhando milhares 
de panfletos e santinhos, 
e outros recursos visuais”, 
explicou o parlamentar, 
afirmando também que o 
projeto prevê ainda a retirada 
de faixas e outros tipos de 
propaganda que costumam 
permanecer na proximidades 
dos locais de votação, mesmo 
depois do tempo determinado 
pela lei.

Vereador dr. iSael duranTe 34ª SeSSão ordinária

Diretoria De ComuniCação/CVP

O vereador Dr. Jair Roma 
(PPS), integrante da Comissão 
de Saúde da Câmara, reitera 
seu pedido à Prefeitura de 
Pindamonhangaba quanto a 
inclusão de cirurgião dentista 
no Pronto Socorro Municipal 
aos finais de semana e feriados, 
criando assim, um Plantão 
Odontológico. “Alguns casos 
de dor referentes a problemas 
odontológicos só se resolvem 
com intervenção direta do 
cirurgião dentista, não sendo 
possível fazer a supressão da 
dor apenas com medicamentos 
e, ainda, há finais de semana 
que se prolongam em virtude 
de feriados”, destaca o verea-
dor. Para o vereador, a solução 
deste pedido irá beneficiar a 
população que apresentar dor 

saúdE bucal

Dr. Jair Roma solicita 
dentistas para PS nos 
feriados e finais de semana

de dente em 
situações de 
emergência.

Retirada  
de poste
Dr.  Jair 

Roma agra-
dece por mais 
um pedido 
atendido: a 
retirada do 
poste da via 
pública, loca-
lizado na es-
quina da rua 
Jadir Figueira 
com a rua Dr. 
Octávio Os-
car Campelo 
de Souza, no 
bairro Parque 

Vereador dr. jair roma

Diretoria De ComuniCação/CVP

conscientização, prevenção 
e combate ao “bullying” no 
esporte e a construção de uma 
casa adaptada para abrigar os 
idosos carentes do município 
fazem parte das emendas apre-
sentadas por Abdala. 

A Administração Pública já 
vem promovendo a campanha 
do “bullying” nas escolas, já 
deu início ao processo para 
construção do complexo 
esportivo de médio porte e, 
por fim, a casa abrigo para os 
idosos terá o início de sua cons-
trução em breve. Na sessão 
plenária do dia 5 de outubro 
foi aprovado a abertura de 
credito adicional suplementar 
visando a construção da Casa 
Dia – Casa do Idoso. “Todos 
os projetos vem de encontro 
as necessidades da população 

das Nações. O poste estava em 
um local inadequado e peri-
goso, atrapalhando o trânsito. 
“Esta era uma reivindicação de 
muitos moradores e motoristas 
que transitam por esta via”, 
finaliza o parlamentar.

Agradecimento

Dr. Jair agradece aos 824 
eleitores que depositaram o 
voto e a confiança em sua 
pessoa nas eleições de 2012. 
“Quero parabenizar àqueles 
que foram eleitos e agradecer 
o apoio dos amigos, familiares, 
minha equipe e, principalmen-
te, a cada eleitor que votou em 
mim por acreditar em minhas 
propostas e no meu trabalho”, 
finaliza o vereador.

atritos e outros problemas. Foi 
bonito ver também o “pare-
dão” que fizeram no centro, 
com pessoas vestidas de cami-
sas amarela, representando a 
outra coligação, e com camisas 
azul, também sem ofensas. 
Quero registrar aqui meus 
agradecimentos e parabeni-
zar a todos que participaram 
dessa grande festa”, ressaltou 
o vereador Dr. Isael.

Projeto de Lei
Embora existindo Lei 

Federal específica (Código 
Eleitoral, artigo 243, Inciso 
VIII) e Resolução 23.370 do 
TSE (Tribunal Superior Elei-
toral), o vereador Dr. Isael  vai  
apresentar Projeto Municipal 
afim de que Pindamonhangaba 
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 CÂMARA DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador MartiM Cesar

Vereador 
dr. 
MarCos 
aurélio

Diretoria De ComuniCação/CVP

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador alexandre Faria

O vereador Martim Cesar (DEM), que foi candidato ao seu 
quinto mandato nas eleições 2012, agradece o voto e o apoio 
de cada um dos seus 1.274 eleitores. “Apesar dos percalços 
enfrentados, o resultado nas urnas só prova que venho desem-
penhando um trabalho sério e de respeito com a população de 
Pinda, e que os moradores da cidade sabem que podem continuar 
confiando”, afirma o vereador reeleito.

Martim Cesar é vereador de Pinda desde 1997, sendo um 
parlamentar atuante, sempre disponível para atender à popu-
lação e buscar soluções para os seus problemas, por menores 
que pareçam ser ou por mais difíceis que sejam.

O vereador reafirma sua posição diante de seus eleitores, 
colocando-se à disposição de todos na Câmara Municipal.

5º. Mandato

Martim Cesar agradece 
aos 1.274 munícipes que 
o reelegeram vereador

Fale com o vereador  através dos telefones:
3644-2271 e 3644-2272, ou pelo e-mail:    
martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

É com grande satisfação 
que o vereador Dr. Marcos 
Aurélio agradece a todos os 
munícipes pelo voto de con-
fiança e pela oportunidade de 
continuar lutando por melho-
rias para toda a cidade.

“Agradeço por todo o apoio 
que recebi e continuarei traba-
lhando por uma melhor saúde 
e qualidade de vida para toda a 
população do município”, res-
saltou o Dr. Marcos Aurélio.

Contratação de mais
 psicólogos
O vereador Dr. Marcos 

Aurélio Villardi (PR) recebeu 
da Prefeitura, resposta à sua 
Indicação de nº 1042/2012, 
de 17/09/12,  no qual pedia ao 
Senhor Prefeito, na forma regi-
mental, estudos e providências 
para que fosse feita a contra-
tação de mais psicólogos para 
aumentar o número de sessões 
de terapia individual e grupal 
oferecidas aos munícipes.

A Secretaria de Saúde e 
Assistência Social informou 
ao vereador, através do me-
morando de nº 1098/12, de 

Reeleito

Dr. Marcos Aurélio 
agradece os votos de 
confiança que o reelegeram

28/09/12, que este pedido é 
pertinente e que, devido à de-
manda existente, já está sendo 
estudada a possibilidade de 
contratações de mais psicólo-
gos, sendo esta, matéria para 
o próximo orçamento.

Esta indicação foi feita 
para atender aos pedidos de 
cidadãos, que relataram ao 
vereador a dificuldade que 
enfrentam para conseguir aten-
dimento psicológico. Muitos 
desses moradores apresentam 
problemas como depressão, 
síndrome do pânico, transtor-
no obsessivo-compulsivo e 
outros que, mesmo com a ajuda 
de medicamentos, são melhor 
tratados com o acompanha-
mento de um profissional da 
área de saúde mental e de 
sessões de terapia. 

“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 psicoló-
gico dos nossos cidadãos”, en-
fatizou o Dr. Marcos Aurélio.

obRas

Pedidos do vereador 
Alexandre Faria 
beneficiam a população

O Vereador Janio Ardito 
Lerário (PSDB) agradece a po-
pulação de Pindamonhangaba, 
em especial aos 1561 eleitores 
que depositaram nas urnas de 
toda a cidade os seus votos, e 
que mais uma vez confiaram 
em seu trabalho e o elegeram 
para a sua 7ª. Legislatura  
consecutiva.

“Agora é hora de agradecer 
a todos os nossos eleitores, que 
direta ou indiretamente nos au-
xiliaram nesta conquista para o 
próximo pleito que se iniciará 
em 1º. de janeiro de 2013. Com 
toda certeza, saberei honrar 
mais uma vez os votos confia-
dos em minha pessoa, para que 
possa representar dignamente 
a população de Pindamonhan-
gaba, em busca do bem comum 
a todos. Estarei ao longo de 
mais quatro anos, trabalhan-
do em prol dos moradores de 
nossa cidade, reivindicando 
e colaborando com a admi-
nistração municipal para que 
Pindamonhangaba seja uma 

eleições

Janio agradece 
eleitores pela 7ª. 
Legislatura consecutiva

cidade cada vez melhor de se 
viver e se morar”, destaca o 
vereador reeleito.

De acordo com o vereador 
Janio Ardito, “ao longo destes 
últimos três meses, foi muito 
gratificante percorrer todos 
os bairros e ruas de nossa ci-
dade, ouvindo os pedidos, os 
anseios e as reivindicações da 
nossa população. Não foi uma 
campanha fácil, mas, graças a 
Deus, pudemos perceber que 
o nosso nome já estava con-
solidado pelos eleitores que 
conhecem o nosso trabalho, 
sério e honesto; prova disso 
foi a aprovação da população 
pindamonhangabense para o 
nosso 7º. mandato. Queremos 
ainda agradecer a toda a nossa 
equipe que trabalhou com 
empenho e dedicação para 
nossa vitória; e gostaria de 
dizer a todos que a vitória 
não é só nossa mas de toda a 
população de Pindamonhan-
gaba”, agradece o vereador 
Janio Lerario.
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Vereador

Janio lerario

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) está comemo-
rando a retirada do limitador da Estrada Municipal do Atanázio 
pelos funcionários da Prefeitura. Isso vai beneficiar as linhas de 
ônibus urbano, principalmente a implantação da tão esperada 
linha integrada que fará o trajeto Pinda/Moreira César/Feital e 
vice-versa. Esse é um pedido antigo do vereador Cal em nome 
da população. 

Cal ainda destaca que os moradores do bairro Padre Rodolfo 
podem ficar tranquilos, pois a passagem somente será liberada 
para ônibus que prestam serviços na linha urbana. Os demais 
ônibus e caminhões serão retidos no pedágio que será mantido.

“Agradecemos a Prefeitura e à Nova Dutra que permitiram 
que os limitadores fossem retirados”, reforça Cal.

O vereador ainda solicita ao prefeito atual e o próximo 
prefeito da cidade, Vito Ardito, que façam uma avenida na 
área administrada pela Imobiliária Vilela, ligando o trecho da 
estrada do Atanázio (que fica antes da entrada do Loteamento 
Padre Rodolfo) à avenida José Achilles Machado - “Kika”, com 
saída para a avenida Eng.º Luiz Dumont Villares, evitando o 
trânsito no Loteamento.

infRaestRutuRa uRbana

Pedido de Cal é atendido 
e limitadores da Estrada 
do Atanázio são retirados

FunCionários da PreFeitura retiraM liMitadores da estrada do atanázio

Ônibus PartiCulares e CaMinhões serão retidos no Pedágio da estrada do atanázio

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba promove 
neste mês de outubro três Sessões Solenes, a primeira de 
conscientização a Prevenção contra o Câncer de Mama, a 
as demais homenagearão os Professores e os Comerciários.

No dia 17 de outubro, às 19 horas e 30 minutos, será 
realizada a Sessão Solene “Em Outubro, Pense Rosa”, que 
faz parte do calendário de sessões da Câmara e ocorre todos 
os anos. O objetivo do evento é conscientizar e lembrar as 
mulheres que outubro é o mês de prevenção ao câncer de 
mama.

O segundo evento será a Sessão Solene em Comemora-
ção ao “Dia do Comerciário”, que acontecerá no dia 19 de 
outubro, às 19 horas, na qual serão homenageados  repre-
sentantes do comércio de Pindamonhangaba.

Para finalizar o mês, a última Sessão Solene a ser realizada 
na Câmara, será em comemoração ao “Dia do Professor”, 
que acontecerá no dia 30 de outubro, às 20 horas. Serão 
homenageados Professores indicados pelos vereadores e 
pelas Redes Municipal, Particular e Estadual de ensino.

A Câmara de Vereadores, na figura dos onze vereado-
res, tem o prazer de convidar você, todas as autoridades de 
Pindamonhangaba,  familiares e amigos dos homenageados 
e todos os moradores do município para participarem dos 
eventos. 

Câmara realiza três 
Homenagens em outubro

Diretoria De ComuniCação/CVP

O vereador Alexandre 
Faria, em visita a varias co-
munidades da nossa cidade, 
pôde verificar a realização de 
diversos serviços solicitados 
através de seu gabinete, entre 
eles a reforma e limpeza de 
bocas de lobo que além de 
evitar acidentes, vai favorecer 
o escoamento das águas das 
chuvas que se aproximam. 

Foi concluído também, 
uma obra importante para os 
praticantes de caminhada na 
região do Jardim Bela Vista: 
a reforma da calçada que mar-
geia a avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, próximo a 
rotatória da entrada do Vila 
Verde.

Outro serviço de grande 
importância para a região 
Leste, foi o corte de árvores 
realizado no Jardim Santa 
Cecilia (indicação 95/2011), 

pois as mesmas ofereciam alto 
risco de acidentes com a fiação 
elétrica daquela região.

Outra obra que está em fase 
de conclusão e vai beneficiar 
os usuários da rodovia Dr. Caio 
Gomes Figuei-redo (indicação 
76/2010) é o recapeamento 
asfáltico com a inclusão de 
acostamento, alargamento da 
pista, melhora na sinalização e 
colocação de pontos de ônibus, 
dando mais segurança a todos 
que por ali transitam, inclusive 
os romeiros que percorrem o 
Caminho da Fé.

“Quero agradecer ao De-
partamento de Obras e Meio 
Ambiente pelo atendimento 
dessas reivindicações que 
além de atender os anseios dos 
moradores que nos procuram, 
contribuem para melhorar a 
nossa cidade”, enfatiza o ve-
reador Alexandre Faria.



CULTURA

“Clássicos em Cena” acontece sábado no museu

 A ETEC João Gomes de 
Araújo receberá no sábado 
(20), às 20 horas, a estreia da 
peça teatral “A Megera Do-
mada” de William Shakespe-
are. A peça é uma adaptação 
do diretor teatral de Pinda-
monhangaba, Sandro de Cas-
tilho Moraes. 

A peça é uma comédia 

de costumes, repleta de mo-
vimento e alegria, que gira 
em torno das diabruras que 
Petrucchio faz para amansar 
a fera Catarina. 

Os ingressos para peça 
custam cinco reais. A ETEC 
fi ca na rua Professor José Be-
nedito Cursino, nº 75, Boa 
Vista.

Pindamonhangaba realiza a 2ª 
Conferência Municipal de Cultura
Evento é aberto a toda a sociedade e defi nirá o plano municipal para os próximos dez anos

MARIA FERNANDA MUNHOZ
A 2ª Conferência Muni-

cipal de Cultura de Pinda-
monhangaba “Construindo o 
Plano Municipal de Cultura” 
será realizada nos dias 27 e 
28 de outubro, na Etec João 
Gomes de Araújo. Convoca-
da pelo Decreto nº 48.666, 
de 2 de julho de 2012, a con-
ferência constitui um foro 
de debates aberto a todos os 
segmentos da sociedade. A fi -
nalidade da conferência será 
discutir e propor ações que 
contribuam na construção do 
Plano Municipal de Cultura 
de Pindamonhangaba, que 
defi nirá as diretrizes políticas 
culturais a serem cumpridas 
no período de dez anos.

No dia 27, a conferência 
será realizada das 15 às 18 
horas. No dia 28, será das 9h 
às 18 horas. A organização e 
coordenação fi ca a cargo da 
Secretaria de Educação e Cul-
tura da Prefeitura, por meio 

do Departamento de Cultu-
ra, e o Regulamento Interno, 
aprovado pela Comissão Or-
ganizadora da Conferência, 
designada pelo Decreto nº 
4.856, de 5 de julho de 2012.

Podem participar da 2ª 
Conferência Municipal de 
Cultura os representantes de 
entidades governamentais e 
não-governamentais com área 
de atuação relacionada à Cul-
tura em Pindamonhangaba, e 
munícipes maiores de 16 anos. 
Para participar deverão reali-
zar sua inscrição previamente, 
escolhendo um dos cinco ei-
xos temáticos a debater.

Os eixos para discussão 
de propostas são: Cidadania 
e Cultura; Livro, Leitura e 
Literatura; Cultura e Desen-
volvimento Sustentável; Cul-
tura e Economia Criativa; e 
Gestão e Institucionalidade 
da Cultura.

De acordo com a presiden-
te da Comissão Organizadora 

da Conferência, a diretora do 
Departamento de Cultura da 
Prefeitura, Nilza Mayer, os 
grupos de trabalho, formados 
de acordo com as inscrições 
para cada eixo temático, de-
baterão o respectivo tema, 
realizando livre discussão. 
A partir daí, elaborarão pro-
postas vinculadas aos seus 
temas, sob a forma de dez 
estratégias, que serão apre-
sentadas numa redação fi nal 
primeiramente para o grupo 
e, em seguida, para a plenária. 
Todos os grupos apresentarão 
suas estratégias e será forma-
da uma redação fi nal com as 
propostas desta Conferência.

As inscrições podem ser 
feitas até o dia 25 de outu-
bro, no Departamento de 
Cultura da Prefeitura (rua dr. 
Campos Salles, 530, São Be-
nedito), no site ofi cial www.
pindamonhangaba.sp.gov.br 
ou no e-mail cultura@pin-
damonhangaba.sp.gov.br.

“A Megera Domada” 
estreia no João 
Gomes de Araújo

Tangata Quarteto, grupo especializado em tango, apresentará obras de Carlos Gardel e Astor Piazzolla

Pindamonhangaba recebe 
sábado (20, o projeto “Clássi-
cos em Cena” com o Tangata 
Quarteto, que utiliza instru-
mentos musicais para contar 
ao público a história do tango. 
Nesta edição do “Clássicos 
em Cena”, o grupo apresen-
tará obras de Carlos Gardel 
e Astor Piazzolla, com acor-
deon ou bandoneon, violi-
no, contrabaixo acústico e 
piano.

O Maestro Parcival Mó-
dolo comentará a apresenta-
ção do grupo. O evento acon-
tece às 19 horas no Museu 
Histórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina . 
A entrada é franca.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do Depar-
tamento de Patrimônio Histó-
rico apoia o evento, que é uma 
realização da Direção Cultura 
e Maat Produções Artísticas, 
com patrocínio da Gerdau e 
apoio da Prefeitura de Pinda-
monhangaba e do Proac - Pro-
grama de Ação Cultural do Es-
tado de São Paulo.

 “Nós esperamos o me-
lhor, já que o “Clássico” está 
conquistando um grande nú-
mero de público. Nós pedi-
mos que todos cheguem pon-
tualmente, para não atrasar 
as peças, e que mantenham 
o silêncio. Os portões serão 
fechados às 19h15. Normal-
mente temos tido a colabora-
ção da platéia, que está cada 
vez mais numerosa e presen-
te ao evento”, fi naliza o dire-
tor de Patrimônio Histórico, 
Paulo Tarcízio.

 O Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina fi ca na 
rua Marechal Deodoro, 260 
– Centro. Mais informações 
podem ser obtidas pelo tele-
fone 3648-1779.

O prefeito João Ribeiro 
convida a população para par-
ticipar do evento. “Este projeto 
é excelente porque dá a oportu-
nidade a todos para prestigia-
rem a música gratuitamente. E 
o museu está de portas abertas 
para receber a população”, fi -
naliza o prefeito.

Ingressos da peça custam R$ 5 

Evento começa às 19 horas. Às 
19h15 os portões serão fechados

Público em uma das palestras realizadas na 1ª Conferência Municipal de Cultura
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Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
informa que estão abertas as 
inscrições para o 35º Feste 
– Festival Nacional de Tea-
tro de Pindamonhangaba. As 
inscrições seguem até o dia 
22 de outubro.

O Feste é realizado com o 
objetivo de estimular os gru-
pos de teatro em atividade no 

35º Feste traz novidades em 2012
Maior e mais tradicional festival de teatro da região será realizado em novembro

Maria Fernanda 
Munhoz

As inscrições para o 
VI Festipoema – Festival 
de Poemas de Pindamo-
nhangaba seguem abertas 
até o dia 20 de novembro. 
Podem participar poetas 
residentes no estado de 
São Paulo.

O Festival destacará 
os autores de poemas e in-
térpretes, com premiação 
em troféus nas categorias 
adulto (acima de 18 anos), 
juvenil (de 12 a 17 anos) 
e infantil (menores de 12 
anos). O evento faz parte 
das comemorações dos 50 
anos da Academia Pinda-
monhangabense de Letras 
e tem o apoio da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio do Departamen-
to de Cultura.

Os interessados po-
dem se inscrever com 
até três poemas que con-
tenham, no máximo, 35 

versos, cada. O tema das 
obras é de escolha livre do 
autor e os poemas não po-
dem ter sido inscritos em 
edições anteriores do fes-
tival. Os poemas selecio-
nados serão interpretados 
por atores escolhidos pela 
Cootepi, mas podem ser 
interpretados pelo autor 
da obra, se ele quiser.

As fichas de inscrição 
podem ser retiradas no 
Departamento de Cultu-
ra, rua dr. Campos Sal-
les, 530, São Benedito, 
e enviadas, junto com os 
poemas para o e-mail cul-
tura@pindamonhangaba.
sp.gov.br, com os dizeres 
“Inscrição para o VI Fes-
tipoema”. Mais informa-
ções poderão ser obtidas 
pelos telefones 3642-
1080 ou 3643-2690, no 
Departamento de Cultura.

Neste ano, o evento 
será realizado nos dias 15 
e 16 de dezembro. 

Performance da última edição do Festival de Teatro de Pindamonhangaba. Este ano serão ao todo 15 espetáculos, a serem realizados de 11 a 25 de novembro

Inscrições para 
VI Festipoema 
estão abertas 
até novembro

Festipoema premia o autor e o intérprete

país, revelar novos talentos 
e promover o intercâmbio 
cultural. Neste ano, o even-
to será realizado no período 
de 11 a 25 de novembro, no 
Parque da Cidade, compreen-
dendo 15 espetáculos.

O grande diferencial do 
Feste deste ano, além do lo-
cal (já que o teatro Cootepi se 
encontra em obras de melho-
rias), será a primeira semana 
reservada para apresentações 

das companhias de Pinda-
monhangaba, uma iniciativa 
inédita do Departamento de 
Cultura, e que dará a oportu-
nidade dos grupos da cidade 
apresentarem seus trabalhos 
e da população conhecer o 
que é produzido em artes cê-
nicas na “Princesa do Norte”.

Seleção e Confirmação
As inscrições serão rece-

bidas somente via Correios. 
Após o encerramento das 

inscrições, acontece o perío-
do de seleção dos espetácu-
los que irão entrar na progra-
mação do evento. A seleção 
será realizada por pessoas 
ligadas às artes cênicas e de 
comprovada competência, 
que avaliarão a criatividade, 
a qualidade técnica e artística 
dos espetáculos. O resultado 
da seleção estará disponível 
no site oficial www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br, a partir 
do dia 25 de outubro.

Na sequência, começa o 
período de confirmação dos 
grupos selecionados. A pro-
gramação oficial deve ser di-
vulgada a partir do dia 29 de 
outubro.

O regulamento do 35º 
Feste já está disponível no 
site oficial www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br

Novo local
As apresentações serão 

realizadas no Parque da Ci-
dade, em palco Geospace, 
coberto, com capacidade 
para 400 lugares na plateia. 
Serão apresentados espetácu-
los da categoria adulto todos 
os dias, às 20 horas, e infan-
tis aos finais de semana, às 15 
horas, sempre com a realiza-
ção de debates ao final. O en-
cerramento do Festival terá 
a presença de um espetáculo 
convidado.

Cootepi lotado. Com o teatro atualmente em reforma, as peças serão exibidas no Parque da Cidade

“Ubu Rei”, espetáculo de rua encenado na 34ª edição do Feste
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Osteoporose tem tratamento 
na rede pública de saúde

O que é a 
osteoporose?

A osteoporose é uma doença 
que atinge os ossos. Carac-
teriza-se quando a quantida-
de de massa óssea diminui 
substancialmente e os ossos 
tornam-se ocos, fi nos e de 
extrema sensibilidade, mais 
sujeitos a fraturas. Faz parte 
do processo normal de enve-
lhecimento, e é mais comum 
em mulheres do que em 
homens. A doença progri-
de lentamente e raramente 
apresenta sintomas antes 
que aconteça algo de maior 
gravidade, como uma fratu-
ra, que costuma ser espontâ-
nea, isto é, não relacionada a 
trauma. Se não forem feitos 
exames diagnósticos pre-
ventivos a osteoporose pode 
passar despercebida, até 
que tenha gravidade maior. 
A osteoporose pode ter sua 
evolução retardada por medi-
das preventivas.

O morador de Pinda dispõe de uma estrutura composta de médicos e tratamentos especializados contra osteoporose

O que é a 
osteoporose?

Osteoporose tem tratamento Osteoporose tem tratamento 
na rede pública de saúdena rede pública de saúde
O morador de Pinda dispõe de uma estrutura composta de médicos e tratamentos especializados contra osteoporose

Osteoporose tem tratamento Osteoporose tem tratamento 
na rede pública de saúdena rede pública de saúde
O morador de Pinda dispõe de uma estrutura composta de médicos e tratamentos especializados contra osteoporose

Dia 20 de outubro é o dia 
mundial da osteoporose, e to-

dos precisam fi car atentos aos 
sintomas dessa doença e procurar 

ajuda. A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba por meio da Secretaria de Saú-
de disponibiliza na rede do municí-
pio uma variedade de tratamentos 
e médicos para auxiliar o munícipe 
que precisa do atendimento à oste-
oporose.

A Osteoporose é uma doença ca-

racterizada pela diminuição da massa 
óssea com aumento da fragilidade ós-
sea. Ela é uma consequência do pro-
cesso de envelhecimento. As mulhe-
res são mais suscetíveis à doença do 
que os homens.

O Climatério de Pindamonhanga-
ba, um grupo de tratamento de meno-
pausa, tem como objetivos abordar 
durante as reuniões sobre a doença, as 
melhores estratégias para prevenção, 
que devem ser colocadas em prática 

a partir dos 35 anos, idade em que se 
inicia a perda de massa óssea.

Atualmente são contabilizados 
mais de 60 médicos na rede, que es-
tão aptos a atender a população. É 
possível fazer o tratamento da doen-
ça e também a prevenção. Em alguns 
casos, poderá haver a indicação de 
Fisioterapia. Mais informações po-
dem ser obtidas no posto de saúde 
mais próximo de sua residência. Fi-
que atento! 

O médico pode 
orientar sobre dietas, 
atitudes, exercícios 
e medicações que 
podem auxiliar o 
paciente a preservar 
seus ossos fortes 
enquanto a idade 
chega. A eliminação 
dos maus hábitos de 
vida, o estímulo à 
atividade física e a 
exposição moderada 
e correta aos raios 
solares devem ser 
sempre consideradas 
seja na prevenção ou 
no tratamento da os-
teoporose. Os fatores 
de risco devem ser 
preocupação desde a 
infância para que se 
tenha ossos sempre 
fortes.

Estima-se que mundialmente uma em 
cada 3 mulheres e um em cada 5 homens 
acima dos 50 anos tem osteoporose. Ela 
é responsável por milhões de fraturas 
anualmente, a maioria envolvendo vérte-
bras lombares, quadril e punho.

Quem se encontra em maior risco de 
desenvolver a doença são:

• Mulheres;

• Fumantes;

• Consumidores de álcool ou café 
em excesso;

• Diabéticos;

• Atividade física inadequada, quer 
em excesso, quer ausência.

 
Esta doença tem acentuada incidên-

cia sobre os brasileiros (em número que 
supera os 10 milhões), e cerca de 2.000 
pessoas morrem anualmente em conse-
quência de complicações de fraturas de-
vidas a esta doença (Revista Veja - 2008).

Densimetria óssea
A Densitometria Óssea estabeleceu-

-se como o método mais moderno, apri-
morado e inócuo para se medir a den-
sidade mineral óssea e comparado com 
padrões para idade e sexo. Essa é con-
dição indispensável para o diagnóstico 
e tratamento da osteoporose e de outras 
possíveis doenças que possam atingir os 
ossos. Os aparelhos hoje utilizados con-
seguem aliar precisão e rapidez na exe-
cução dos exames, a exposição a radia-
ção é baixa, tanto para o paciente como 
para o próprio técnico.

Prevenção

Tratamento

FONTE: www.osteoporose.org.br/Estimativas:

Se você apresenta 
osteoporose, seu 
médico indicará o 
tratamento que mais 
lhe convém. Dentre 
os medicamentos 
disponíveis atual-
mente destacam-se a 
Calcitonina, os Bisfos-
fonatos, o Raloxifeno, 
a  Teriparatida, o 
Ranelato de Estrôn-
cio, o Cálcio (e suas 
várias formulações) e 
a Vitamina D (e seus 
metabólitos). Embora 
efi cazes e seguros, 
estes medicamentos 
são usados, apenas 
quando necessários. 
Apenas o seu médico 
saberá qual opção de 
tratamento é mais 
indicada para você.

Paciente em exame de densimetria óssea

Práticas 
esportivas são 
uma forma de 
prevenção à 
osteosporose

Só o médico pode 
indicar qual o 
melhor remédio 
para o tratamento

Ilustração
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2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA 
 

R E G U L A M E N T O   I N T E R N O 
 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º. – A 2ª. Conferência Municipal de Cultura de Pindamonhangaba “Construindo o Plano 
Municipal de Cultura”, convocada pelo Decreto nº4866, de 2 de julho de 2012, constitui como um foro 
de debates aberto a todos os segmentos da sociedade, e terá por finalidade discutir e propor ações 
que contribuam na construção do Plano Municipal de Cultura de Pindamonhangaba, plano este, que 
irá definir as diretrizes de políticas culturais a serem  cumpridas no período de 10 anos. 
 
Parágrafo único-   A 2ª Conferencia Municipal de Cultura  realizar-se- á nos dias 27 e 28 de outubro, 
na  ETEC João Gomes de Araújo, situado a Rua Prof. Jose Benedito Cursino, 75 – Bairro Boa Vista, 
neste município,nos seguintes horários: dia 27, das 15h as 18h e dia 28 das 9h as 18h. A 
organização e coordenação ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e  o  
Regulamento Interno, aprovado pela Comissão Organizadora da Conferência, designada pelo 
Decreto nº4.856 de 05 de junho de 2012, resta a seguir definido. 
 
 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

 
Art. 2º - A 2ª Conferência Municipal de Cultura terá os seguintes objetivos: 
 
I - Discutir a cultura do Município nos seus aspectos da memória, de produção simbólica, da gestão, 
da participação social e da plena cidadania; 
 
II - Propor estratégias para o fortalecimento da cultura como centro dinâmico do desenvolvimento 
sustentável; 
 
III - Promover o debate entre artistas, produtores, conselheiros, gestores, estudiosos e 
pesquisadores, investidores e demais protagonistas da cultura, valorizando a diversidade das 
expressões e o pluralismo das opiniões; 
 
IV - Propor estratégias para universalizar o acesso dos habitantes de Pindamonhangaba à produção 
e à fruição dos bens e serviços culturais; 
 
V - Propor estratégias para a consolidação dos sistemas de participação e controle social na gestão 
das políticas públicas de cultura; 
 
VI - Aprimorar e propor mecanismos de articulação e cooperação institucional entre os entes 
federativos e destes com a sociedade civil; 
 
VII - Fortalecer e facilitar a formação e funcionamento de fóruns e redes de artistas, agentes, 
gestores, estudiosos e pesquisadores, investidores e ativistas culturais; 
 
VIII -  Coletar subsídios para a elaboração do Plano Municipal de Cultura; 

 
 

CAPÍTULO III 
DA REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

 
Art. 3º - A 2ª Conferência Municipal de Cultura de Pindamonhangaba, será presidida pelo Prefeito 
Municipal e, na sua ausência ou impedimento eventual, pela Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, ou a quem esta designar. 
 
Art. 4º - Compete à Comissão Organizadora: 
 
I – Elaborar, aprovar  e divulgar o Regulamento  Interno 
II - Coordenar, supervisionar e promover a realização da Conferência, definindo a metodologia a ser 
aplicada, atendendo aos aspectos técnicos, políticos e administrativos; 
III - Credenciar os participantes; 
III – Reunir,  sistematizar as propostas  colaborando  com o documento final; 
IV – Assegurar a lisura e a veracidade de todos os procedimentos.  
 
Art. 5º - Os trabalhos da 2ª Conferência Municipal de Cultura serão coordenados pela Mesa Diretora, 
presidida pelo Presidente da Comissão Organizadora.  
 
Parágrafo único - Caberá à Mesa Diretora conduzir as atividades durante todo o dia de realização da 
Conferência, respeitando e fazendo respeitar o disposto neste Regulamento  Interno, e solucionando 
os casos omissos surgidos no decorrer do dia. 
 
Art. 6º - Poderão participar da 2ª Conferência Municipal de Cultura os representantes de entes 
governamentais e não-governamentais com área de atuação relacionada à Cultura, com abrangência 
afeta à área geográfica do Município de Pindamonhangaba e munícipes maiores de 16 anos; 
 
§1º Os participantes inscritos terão direito a voz e voto. 
 
§2º– O direito de voz, quando nas sessões plenárias, será exercido mediante a apresentação de 
manifestações escritas, as quais serão levadas ao conhecimento do público presente, com a 
identificação do autor, pelo Presidente da Mesa Diretora.  
 
 
Art. 7º - As inscrições serão realizadas no período de 08 a 25 de outubro de 2012, mediante 
preenchimento de formulário de inscrição a ser disponibilizado pelo site 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br, através do e-mail: cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br e na 
sede do Departamento de Cultura, Rua Dr. Campos Salles, 530, centro. 
 
§1º – No ato da inscrição o participante atestará o conhecimento e acatamento dos termos do 
presente Regulamento  Interno e assinalará o eixo temático de cujo Grupo de Trabalho pretende 
participar, dentre aqueles relacionados no art. 8º, Parágrafo único, do presente. 
§2º – Não será permitida, em nenhuma hipótese, a inscrição para participação em mais de um Grupo 
de Trabalho.  
 
§3º - Não será permitida a participação de qualquer inscrito em Grupo de Trabalho relativo a eixo 
temático diferente daquele assinalado em seu formulário de inscrição.  

 
 
 

CAPÍTULO IV 
DO TEMÁRIO 

 
A  2ª Conferencia  Municipal de Cultura será orientada pelo tema geral 
 “ Construindo o Plano Municipal de Cultura”. 
 
Parágrafo Único-  O Tema será debatido em 5 Grupos de Trabalho 

 
 
Art. 8º - Considerando que a Conferência Municipal prevê a discussão de propostas para a 
elaboração do Plano municipal de Cultura, terão como eixos  temáticos os seguintes: 

 
EIXO 1 - CIDADANIA   E CULTURA 
EIXO 2 - LIVRO, LEITURA E LITERATURA 
EIXO 3-  CULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
EIXO 4 - CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 
EIXO 5 - GESTÃO E INSTITUCIONALIDADE DA CULTURA 

 
 

 

CAPITULO V 
DA PROGRAMAÇÃO 

 

Art. 9º – Os trabalhos da 2ª Conferência Municipal de Cultura serão divididos em momentos, 
segundo o exposto a seguir: 
 
27 DE OUTUBRO 
 
15h00 - Recepção e Credenciamento 
15h30 - Apresentação Artística  
15h45 - Abertura: Composição da mesa e Painel  expositivo 
16h00 - Leitura e votação do Regulamento Interno 
16h30 - Palestra 
17h00 - Dialogo aberto 
18h00 - Encerramento 
 
28 DE OUTUBRO  2012 
 
09h00 - Credenciamento e Café  

 09h30 - Apresentação Artística 
09h45 - Palestra  
10h15 - Formação dos Grupos de Trabalho 
13h00 - Intervalo para almoço 
14h00 - Retorno aos Grupos de Trabalho/ performance 
16h00 - Café 
16h15 - Retorno aos Grupos de Trabalho  e fechamento das propostas 
17h00 - Plenária - Apresentação das propostas dos Grupos de Trabalho 
17h45 - Leitura e votação da Ata 
18h00 - Encerramento 
 
Art. 11º – A Conferência será aberta pelo Prefeito Municipal e, na sua ausência ou impedimento 
eventual, pela Secretaria Municipal de Educação  Cultura. 
 
Art. 12º – Em seguida, será realizado painel expositivo, com a presença de palestrantes convidados, 
com a finalidade de promover a reflexão sobre temas relevantes para os debates da Conferência.  
 
Art. 13º – Encerrada a Sessão Plenária Inicial, os participantes inscritos comporão os Grupos de 
Trabalho, respeitando-se o disposto no art. 7º, deste Regimento Interno, para debater o respectivo 
eixo temático e propor estratégias  referente a este. 
 
§1º - Cada Grupo contará com um facilitador indicado pela Comissão Organizadora, e um relator 
eleito entre os seus integrantes. 
 
§2º – Os Grupos realizarão livre discussão do tema e, a partir desta, elaborarão propostas vinculadas 
aos respectivos eixos temáticos, sob a forma de estratégias. 
 
§3º – As estratégias definidas em cada Grupo serão sistematizadas pelo respectivo relator, o qual 
apresentará uma proposta de redação a ser aprovada pelo Grupo ou ajustada, se for o caso, a fim de 
determinar-se a redação final.  

 
§4º – Cada Grupo de Trabalho deverá apresentar no mínimo dez estratégias que, de modo 
abrangente, sintetizem as discussões havidas.  
 
§5º – Não serão admitidas, no contexto das estratégias definidas pelo Grupo, propostas 
contraditórias, cabendo ao relator identificar as eventuais contradições e propor, à aprovação, 
redação final que venha a eliminá-las.  
 
Art. 14º – Concluídos os trabalhos, caberá a cada relator do Grupo de Trabalho elaborar relatório 
final do respectivo Grupo, contendo as estratégias definidas, em sua redação final  aprovado pelo 
Grupo como um todo.  
 
Parágrafo único – Não serão admitidas moções que adotem termos ofensivos ou que, por seu 
conteúdo, promovam qualquer forma de discriminação ou menosprezo contra pessoas e instituições. 
 
Art. 15º – Cada relator apresentará à Plenária as estratégias elaboradas pelo respectivo Grupo de 
Trabalho, mediante a leitura do relatório final aprovado. 
 
Parágrafo único – Não serão acatadas sugestões de mudança de redação que alterem o conteúdo 
da estratégia aprovada pelo grupo de trabalho. 
 
Art. 16º – Definida a redação final das estratégias formuladas por todos os Grupos de Trabalho, 
serão estas consolidadas pela Comissão Organizadora e submetidas pelo Presidente da Mesa 
Diretora à aprovação da Plenária, a qual deliberará por maioria simples dos participantes inscritos e 
presentes à sessão. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 17º – Ao final da Conferência, a Mesa Diretora anunciará as estratégias e moções aprovadas 
pela Plenária, declarando oficialmente encerrada a 2ª Conferência Municipal de Cultura. 
 
Art. 18º – No período consecutivo, a Comissão organizadora elaborará documento, contendo as 
estratégias aprovadas na Conferência Municipal e encaminhará ao Ministério da Cultura.  
 
Art. 19º - As despesas para realização da 2ª Conferência Municipal de Cultura de Pindamonhangaba, 
correrão por conta de dotações próprias, consignadas no Orçamento Anual do Município para o 
corrente exercício. 
 
Art. 20º – A Comissão Organizadora poderá baixar normas adicionais, complementares às 
estabelecidas por este Regulamento  Interno, visando resolver os casos omissos, as quais serão 
anunciadas à Plenária da Conferência, pelo Presidente da Mesa Diretora, no momento da abertura 
ou durante o andamento dos trabalhos, conforme se faça necessário.  
 
Pindamonhangaba,  09 outubro de 2012. 
 
 

 
Nilza Maria de Mattos Mayer 

Presidente da Comissão 
 
 
 

Realização: 

 

Apoio: 
CONSELHO MUNICIPAL 

DE CULTURA 
 

 

DECRETO Nº.  4.896, DE 03 DE OUTUBRO DE 2012.
Altera áreas descritas no Decreto nº 3.200, de 04 de julho de 1990, que declara de 
utilidade pública áreas urbanas destinadas a urbanização da Avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso.

João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
atribuições legais, e nos termos do art. 5º, letra “i”, combinado com o art. 6º e 10 do 
Decreto Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1941, e 

D  E  C  R  E  T  A :-

Art.1º. Altera as áreas 19 e 20 descritas no art. 1º do Decreto Municipal nº 3.200, 
de 04 de julho de 1990, que passam a vigorar com as quais seguintes medidas e 
confrontações:

“Área 19 -  Proprietário:- BALARIN AGROPECUÁRIA LTDA.
Área Desmembrada do terreno situado nesta cidade, à Rua Guilherme de Souza e 
Silva (antiga Avenida Um) ,constituído por parte do lote 138 do Loteamento Jardim 
Bela Vista “A”, bairro do Campo Alegre, matriculado sob o nº 14.029 do CRIA, de pro-
priedade de Balarin Agropecuário Ltda com as seguintes medidas e confrontações: O 
perímetro tem seu início no ponto “A”, localizado do lado esquerdo da Rua Guilherme  
de Souza e Silva (antiga Avenida Um), sentido centro-bairro, distante 48,94m (qua-
renta e oito metros e noventa e quatro centímetros) da Rua José Gambini de Souza; 
deste ponto, com ângulo interno de 89º15’42”, segue com o rumo 18º38’02”SW, con-
frontando com a área remanescente de terreno da matrícula nº 14.029 do CRIA, de 
propriedade de Balarin Agropecuária Ltda, na distância de 7,50m (sete metros e cin-
qüenta centímetros) até o ponto “B”; deste ponto, com ângulo interno de 60º17’57”, 
segue com o rumo 41º39’56”NW, confrontando com a área desmembrada do terreno 
da matrícula nº 556 do CRIA, de propriedade de Balarin Agropecuária Ltda, na dis-
tância de 4,00m (quatro metros), até o ponto “C”; deste ponto, com ângulo interno 
de 114º44’56”, segue com o rumo 23º35’08”NE, confrontando com a Rua Guilherme 
de Souza e Silva (antiga Avenida Um) na distância de 5,50m (cinco metros e cin-
qüenta centímetros), até o ponto “D”; deste ponto, com ângulo interno de 95º41’24”, 
segue com o rumo 72º06’16”SE, confrontando com a Rua Guilherme de Souza e 
Silva (antiga Avenida Um), na distância de 3,00m (três metros) até o ponto “A” inicial, 
fechando o perímetro, encerrando a área de 21,23m² (vinte e um metros e vinte e 
três decímetros quadrados)”.   

“Área 20 - Proprietário:- BALARIN AGROPECUÁRIA LTDA.

Área Desmembrada do terreno situado nesta cidade, no Parque das Nações, à Ave-
nida Nossa Senhora do Bom Sucesso, no bairro do Campo Alegre, matriculado sob 
o nº 556 do CRIA, de propriedade de Balarin Agropecuária Ltda, com as seguintes 
medidas e confrontações: O perímetro tem seu início no ponto “A”, localizado do lado 
esquerdo da Rua Guilherme de Souza e Silva (antiga Avenida Um), sentido centro-
-bairro, junto a divisa com parte do lote 138 do Loteamento Jardim Bela Vista “A”, 
distante 55,24m (cinqüenta e cinco metros e vinte e quatro centímetros) da Rua José 
Gambini de Souza, deste ponto, com ângulo interno de 119º42’03”, segue com o 
rumo 18º38’02”SW, confrontando com área remanescente de terreno da matrícula nº 
556 do CRIA, de propriedade de Balarin Agropecuária Ltda, na distância de 42,50m 
(quarenta e dois metros e cinqüenta centímetros) até o ponto “B”; deste ponto com 
ângulo interno de 60º17’57”, segue com o rumo 41º39’56”NW, confrontando com a 
Rua Inglaterra, na distância de 18,00m (dezoito metros) até o ponto “C”; deste ponto, 
com ângulo interno de 119º42’03”, segue com o rumo 18º38’02”NE, confrontando 
com a Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, na distância de 42,50m (quarenta 
e dois metros e cinqüenta centímetros) até o ponto “D”; deste ponto, com ângu-
lo interno de 60º17’57”, segue com o rumo 41º39’56”SE, confrontando com a Rua 
Guilherme de Souza e Silva (antiga Avenida Um), na distância de 18,00m (dezoito 
metros) até o ponto “A” inicial, fechando o perímetro, encerrando a área de 664,49m² 
(seiscentos e sessenta e quatros metros e quarenta e nove decímetros quadrados). 
No referido terreno existia a construção constituída por parte do prédio nº 3.125 da 
Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, com a área edificada de 106,12m ² (cento 
e seis metros e doze decímetros quadrados).” 
Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de outubro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro                           
Prefeito Municipal 

Paulo Amadei Usier
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/  Processo PMP/SAJ nº 752/90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

CMC- CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
    PINDAMONHANGABA/SP

Criado pela Lei N. 4966, de 23 de se-
tembro de 2009 – Dispõe sobre o Con-
selho Municipal de Cultura – CMC do 
município de Pindamonhangaba e dá 
outras providências. Alterada pela Lei 
N. 5118, de 20 de outubro de 2010.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIE-
DADE CIVIL PARA VAGAS REMANESCENTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
CULTURA DE PINDAMONHANGABA

Pelo presente edital, o Conselho Municipal de Cultura - CMC, criado pela Lei Mu-
nicipal nº 4966/2009, alterado pela Lei nº 5118/2010, no uso de suas atribuições, 
considerando a deliberação da plenária do CMC, reunida em 09/10/2012
RESOLVE:
1º - CRIAR a comissão eleitoral abaixo identificada que terá por finalidade organizar 
o processo eleitoral para as vagas remanescentes dos conselheiros representantes 
da Sociedade Civil para o mandato 2012/2013, no segmento: “Artesanato e Litera-
tura”.
I – São membros da comissão os seguintes conselheiros:
a) Francisco Antonio  Leite de Freitas Filho
b) Mercia Molinari 
c) Nilza Maria de Mattos Mayer
d) Rogéria de Fátima do Nascimento Braga Santos
e) Priscylla Brandão Arantes de Souza
II – À Comissão compete as seguintes tarefas:
a) Elaboração e publicação do Edital do Processo Eleitoral;
b) Homologação do credenciamento dos candidatos de acordo com as normas 
do Edital;
c) ABRIR e encerrar a votação;
D) LAVRAR atas de abertura e encerramento da eleição.
2º - CONVOCAR a Sociedade Civil representada por entidades e instituições ligadas 
ao segmento de “Artesanato e Literatura”, que estejam em regular funcionamento 
para indicarem seus representantes como candidatos (titular e suplente) a vagas re-
manescentes de conselheiros para a Gestão 2012/2013 junto ao Conselho Municipal 
de Cultura de Pindamonhangaba, em Assembléia Geral, convocada especialmente 
para a eleição, que ocorrerá no dia 19/11/2012, às 19h no Auditório da Prefeitura 
Municipal em primeira chamada e em segunda, 30 minutos após.
3º - As inscrições deverão ser realizadas mediante requerimento por escrito, em for-
mulário padrão, disponibilizado pelo Conselho Municipal de Cultura – CMC. 
4º - Para as inscrições deverão ser apresentados:
a) Comprovante de que preenche os requisitos do artigo 3º, parágrafo 2º, da Lei 
5.118/10;
b) Resumo devidamente comprovado das atividades do segmento cultural dos 
02 (dois) últimos anos.
5º - Período das inscrições 17/10/2012 a 26/10/2012, no horário das 8h às 17h du-
rante o horário de funcionamento do Departamento de Cultura, situado na Rua Dr. 
Campos Salles, 530, São Benedito, devendo ser observados os dispostos no artigo 
3º do Regimento Interno do CMC. Cópias da Lei N. 5118/10 e do Regimento Interno 
estarão à disposição no Departamento de Cultura.

Francisco Antonio  Leite de Freitas Filho
Presidente CMC

DATAS:
PUBLICAÇÃO DO EDITAL –16/10/2012
PERÍODO DE INSCRIÇÕES – 17/10/2012 A  26/10/2012
PUBLICAÇÃO DOS HABILITADOS – 01/11/2012
ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO –19/11/2012
PUBLICAÇÃO DOS REPRESENTANTES ELEITOS – 23/11/2012

Drª Alexandra Manfredini, biomédica e coordena-
dora do Núcleo de Diabete do Laboratório Cedlab
Sugestões de temas e dúvidas - alexandra@laboratiocedlab

11 de Outubro
Dia Mundial de Combate à Obesidade

Outubro foi escolhido o mês na luta contra a obesida-
de. O dia 11 é o Dia Internacional de Combate à Obesi-
dade e tem como objetivo estimular as pessoas a optarem 
por atividades preventivas e saudáveis.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta a 
obesidade como um dos maiores problemas de saúde no 
mundo por acometer um bilhão de pessoas. No Brasil, os 
números atuais mostram que a obesidade já é um proble-
ma de saúde pública.

A obesidade caracteriza-se pelo acúmulo de gordura 
no corpo causado quase sempre por um consumo de ener-
gia na alimentação, superior àquela usada pelo organismo 
para sua manutenção e realização das atividades do dia 
a dia. Ou seja: a ingestão alimentar é maior que o gasto 
energético correspondente.

Dentre os fatores que causam a obesidade estão os nu-
tricionais, fisiológicos, genéticos, psiquiátricos e psicoló-
gicos, comportamentais e ambientais.

O excesso de peso predispõe o organismo a uma série 
de doenças, em particular doença cardiovascular, diabetes 
mellitus tipo 2, apneia do sono e osteoartrite.

Para o diagnóstico em adultos, o parâmetro mais utili-
zado é o do Índice de Massa Corporal (IMC). Consideram-
se obesas as pessoas com IMC superior a 30. Já as que têm 
IMC entre 25 e 29,9 são e portadoras de sobrepeso.

A prevenção contra a obesidade passa pela conscienti-
zação da importância da atividade física e da alimentação 
adequada. O estilo de vida sedentário, as refeições com 
poucos vegetais e frutas, além do excesso de alimentos 
com fritura e açúcar se refletem no aumento de pessoas 
obesas, em todas as faixas etárias. Hoje, o índice de crian-
ças brasileiras com sobrepeso já chega a 15%.

Combater e prevenir são ações urgentes diante de um 
problema que vem adquirindo proporções epidêmicas.

Portanto, você que está acima do peso: O que acha de 
fazer uma mudança radical nos seus hábitos e aproveitar 
essa data para comemorar – no ano que vem – 1 ano de 
vida saudável? Pense nisso e mãos a obra! E se precisar de 
ajuda, acesse: www.emagrecepinda.com.br

COMUNICADO
O Diretor Técnico do Departamento de Descentralização do Desenvolvimento faz 
saber que encontra-se disponível para a venda na sede do Pólo Regional de Desen-
volvimento Tecnológico dos Agronegócios do Vale do Paraíba – Pindamonhangaba 
– APTA, 20 Bovinos bezerros leiteiros machos, no dia 26-10-2012, a partir das 9:00 
horas – Estábulo 7. Endereço Avenida Prof. Manoel César Ribeiro, 1920, Bairro San-
ta Cecília – Pindamonhangaba-SP, telefone (12) 3642-1812 – 3642-1164. Havendo 
mais de um interessado, o critério de desempate será o de melhor oferta. Processo 
SAA: 19.204/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na 
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por 
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apre-
sentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  23/10/2012 às 15:00 horas

MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

21º NILTON DE ABREU
RUA SENADOR DINO BUENO, 148 – CENTRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-410

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

CONVOCAÇÃO

Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na 
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por 
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apre-
sentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  23/10/2012 às 14:30 horas

SERVENTE DE OBRAS

3º JOÃO LUIZ RIBEIRO DE PAULA
RUA RODRIGO LOBATO, 128 – CENTRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-020

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 apre-
sentar 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 con-
curso;
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 23/10/2012 às 14:00 horas

ESCRITURÁRIO

5º DOUGLAS MARCELO DA SILVA
RUA SUIÇA, 2577 – ÁGUA PRETA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-610 

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

10 Pindamonhangaba, terça-feira, 16 de outubro de 2012 

Tribuna do Norte 



Ata da 37.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 04.10.2012.

Às dez horas do dia quatro de outubro de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamo-
nhangaba, 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 Extraordinária do corrente ano, sob 
a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Au-
gusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Adelson Cavalcante de Souza Filho, 
membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 38.ª Sessão Ordinária, realiza-
da em 03.10.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: 
Recurso 1-0185/12 Benedito Carlos do Prado. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante 
de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0216/12 Jorge Car-
los Suzano. III – RELATOR: Bruna Danielle da Silva Alves: DEFERIDO, por votação 
unânime: Recurso 1-0214/12 Alessandro Claudio Lazzari Tomasi. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Mem-
bros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 04 de Outubro de 2012. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 38.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de In-
frações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 03.10.2012.

Às dez horas do dia três de outubro de dois mil e doze, nesta Cidade de Pinda-
monhangaba, 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 Oitava Sessão Ordinária do corrente ano, 
sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson 
Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro 
suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 36.ª Sessão Extraordinária, reali-
zada em 27.09.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: 
Recurso 1-0171/12 Aparecida Roseli Fernandes Rodrigues, Recurso 1-0182/12 José 
Elias Cortez. II – RELATOR: Srª. Bruna Danielle da Silva Alves: INDEFERIDO, por 
votação unânime: Recurso 1-0202/12 Joaquim Pastor Batista. III – EXPEDIENTE: 
Ofício 045/12 – 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, Mem-
bros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 03 de Outubro de 2012. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sra. Lídia Vito de Souza, CPF 
083.273.678-38, permissionária do ponto de Táxi “CISAS”, para justificar sua ausên-
cia no ponto de táxi, e que compareça ao Departamento Municipal de trânsito, sito 
na Av. Fortunato Moreira, 355 - Centro, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar a data 
desta publicação, em atendimento e conformidade com a Lei Municipal nº 1.637, de 
17 de setembro de 1979.

Luis Rosas Junior
Diretor do Departamento Municipal de Trânsito

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Assistência Social 

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Faz saber que: 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 053 

Em: 13 de setembro de 2012 

Processo nº: 1072-12 

Atividade: - CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL

Razão Social: MAGALI FERREIRA DE SOUZA PRADO - ME

CNPJ: 08874902-0001-69

Endereço: Rua SÃO BENTO DO SAPUCAÍ nº 38 - Loteamento A. A. Flores.

Município: PINDAMONHANGABA 

Responsável Legal: MAGALI FERREIRA DE SOUZA PRADO

CPF: 258204028-20 

Auto de Infração  nº: 1804 

DEFESA: INDEFERIDA

Auto de Imposição de Penalidade nº 1551 - Interdição total e 
Temporária

DEFESA: INDEFERIDA.

AUTO DE INFRAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Promoção Social 

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Faz saber que: 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 054 

Em: 10 de setembro de 2012 

Processo nº: 1073-12 

Atividade: - CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL

Razão Social: MAGALI FERREIRA DE SOUZA PRADO - ME

CNPJ: 08874902-0001-69

Endereço: Rua SÃO BENTO DO SAPUCAÍ nº 38 - Loteamento A. A. Flores.

Município: PINDAMONHANGABA 

Responsável Legal: MAGALI FERREIRA DE SOUZA PRADO

CPF: 258204028-20 

Auto de Infração  nº: 1856 

DEFESA: INDEFERIDA

AUTO DE INFRAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Promoção Social 

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Faz saber que: 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 053 

Em: 10 de setembro de 2012 

Processo nº: 1072-12 

Atividade: - CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL

Razão Social: MAGALI FERREIRA DE SOUZA PRADO - ME

CNPJ: 08874902-0001-69

Endereço: Rua SÃO BENTO DO SAPUCAÍ nº 38 - Loteamento A. A. Flores.

Município: PINDAMONHANGABA 

Responsável Legal: MAGALI FERREIRA DE SOUZA PRADO

CPF: 258204028-20 

Auto de Infração  nº: 1804 

DEFESA: INDEFERIDA

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.
Somente moradores de Pindamonhangaba

Vicente Correa da Silva
Gerente da Arrecadação

Eduardo Godoi Cesar
Supervisor da Fiscalização

COMUNICADO
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

Período de Inscrição para Vendedor Ambulante “Natal/2012”
De 23/10/2012 á 24/11/2012
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.
Proibido a venda de bebida alcoólica.
Somente moradores de Pindamonhangaba
Não haverá prorrogação de prazo na data da inscrição

Vicente Correa da Silva
Gerente da Arrecadação

Eduardo Godoi Cesar

3ª Vara e Ofício Cíveis da Comarca de Pindamonhangaba. EDITAL DE PRAÇA ÚNICA de Bem 
Imóvel e para Intimação dos executados JOSE ABENILDO ALVES DE OLIVEIRA, RG/SP:1.168.924-
SSP/PE e CPF:073.495.644-49 e MARIA NAZARÉ SILVA DE OLIVEIRA, RG/SP:24.687.896-
4SSP/PE e CPF:144.752.798-44 - expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA 
movida por TRANSCONTINENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, processo 
nº455.01.2001.004423-0 (1397/2001) (A) Exmo(A) Dr(A). Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da 
Comarca de Pindamonhangaba na forma da Lei, FAZ SABER que no dia 23/11/2012, às 14:00 hs, a 
hasta pública no saguão do fórum o porteiro dos auditórios levará em praça única o bem abaixo 
descrito a quem mais der acima da avaliação. Caso não haja licitantes na ocasião em que o bem 
será entregue a quem mais der, por preço não inferior ao saldo devedor, o qual monta em 
R$49.220,74, julho 2012, o imóvel a seguir descrito: Um imóvel nº12, da Quadra 11, do loteamento 
do Residencial Pasin, sito à Av. Áustria nº648, no Distrito de Moreira Cezar, no Bairro de Taipas, 
possuindo uma área útil ou privativa de 187,50 M², conforme matrícula 13.717 do Registro de 
Imóveis de Pindamonhangaba/SP, no qual está registrada hipoteca em favor da exeqüente. Pelo 
presente edital ficam os executados intimados da designação supra, caso não sejam localizados 
pessoalmente. Não comparecendo licitantes o bem descrito será adjudicado em favor da exeqüente 
nos termos da lei nº5.741/71. O presente edital será afixado e publicado na forma da Lei. 

2COL X 4CM 

LEI Nº 5.460, DE 05 DE OUTUBRO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câma-
ra de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 
da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil 
reais), na Secretaria de Planejamento, em função do superávit financeiro apurado em 2011 e de 
adequações de investimentos neste exercício, a saber:

06.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
06.10 Gabinete do Secretário  
1003  Ampliação de Rede Elétrica e Iluminação  
15.452.0007.1 4.4.90.51 – Obras e Instalações (103)           R$ 900.000,00
   
Art. 2º.  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do 
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011, de acordo com o 
artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 
2011 com o valor de R$  100.808.109,15  e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o 
valor de R$ 34.901.992,11, resultando o Superávit no valor de R$ 65.906.117,04. 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.
Pindamonhangaba,  05 de outubro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de outubro de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.457, DE 05 DE OUTUBRO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber 
que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a se-
guinte Lei:
Art. 1º.  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do ar-
tigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 241.000,00 
(duzentos e quarenta e um mil reais), na Secretaria de Obras e Serviços, em função 
do superávit financeiro apurado em 2011 e de adequações de investimentos neste 
exercício, a saber:

08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS  
08.20 Departamento de Obras e Viação  
1020   Galerias de Águas Pluviais  
17.512.0011.1  4.4.90.51 – Obras e Instalações (182)    
R$ 241.000,00
   
Art. 2º.  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura 
parte do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011, 
de acordo com o artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, con-
ta patrimonial: 1.01, encerrou 2011 com o valor de R$  100.808.109,15  e o Passivo 
Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de R$ 34.901.992,11, resultando o 
Superávit no valor de R$ 65.906.117,04.  
Art. 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba,  05 de outubro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de outubro de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 4.902, DE 05 DE OUTUBRO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 5.460, de 05 de outubro de 2012.
Art. 1º.  Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), na Secretaria de 
Planejamento, em função do superávit financeiro apurado em 2011 e de adequações 
de investimentos neste exercício, a saber:

06.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
06.10 Gabinete do Secretário  
1003  Ampliação de Rede Elétrica e Iluminação  
15.452.0007.1 4.4.90.51 – Obras e Instalações (103)        R$ 900.000,00
   
Art. 2º.  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura 
parte do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011, 
de acordo com o artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, con-
ta patrimonial: 1.01, encerrou 2011 com o valor de R$  100.808.109,15  e o Passivo 
Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de R$ 34.901.992,11, resultando o 
Superávit no valor de R$ 65.906.117,04. 

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.
Pindamonhangaba,  05 de outubro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de outubro de 
2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 4.897, DE 05 DE OUTUBRO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 5.453, de 05 de outubro de 2012.
Art. 1º.  Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional 
suplementar no valor de  R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), na 
Secretaria de Planejamento, em função do superávit financeiro apurado em 2011 e 
de adequações de investimentos neste exercício, a saber:

06.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
06.10 Gabinete do Secretário  
1019  Desapropriação Urbana  
15.451.0040.1 4.4.90.51 – Obras e Instalações (102)          R$   450.000,00
   
Art. 2º.  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura par-
te do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011, de 
acordo com o artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta 
patrimonial: 1.01, encerrou 2011 com o valor de R$  100.808.109,15  e o Passivo 
Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de R$ 34.901.992,11, resultando o 
Superávit no valor de R$ 65.906.117,04. 
Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.
Pindamonhangaba,  05 de outubro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de outubro de 
2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 4.898, DE 05 DE OUTUBRO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei nº. 5454, de 05 de outubro de 2012, 
Art. 1º.  Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplemen-
tar no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), na Secretaria de Planeja-
mento, em função do superávit financeiro apurado em 2011 e de adequações de investimen-
tos neste exercício, a saber:

06.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
06.10 Gabinete do Secretário  
1019  Desapropriação Urbana  
15.451.0040.1 4.4.90.51 – Obras e Instalações (102)             R$   250.000,00
   
Art. 2º.  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte 
do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011, de acordo 
com o artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 
1.01, encerrou 2011 com o valor de R$  100.808.109,15  e o Passivo Financeiro, conta 
patrimonial: 5.01, com o valor de R$ 34.901.992,11, resultando o Superávit no valor de R$ 
65.906.117,04. 
Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba,  05 de outubro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de outubro de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 4.899, DE 05 DE OUTUBRO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei nº 5.455, de 05 de outubro de 2012.
Art. 1º.  Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suple-
mentar no valor de R$ 732.000,00 (setecentos e trinta e dois mil reais), na Secretaria de 
Planejamento, em função do superávit financeiro apurado em 2011 e de adequações de 
investimentos neste exercício, a saber:

06.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
06.10 Gabinete do Secretário  
1019  Desapropriação Urbana  
15.451.0040.1 4.4.90.51 – Obras e Instalações (102)          R$   732.000,00
   
Art. 2º.  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte 
do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011, de acordo 
com o artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 
1.01, encerrou 2011 com o valor de R$  100.808.109,15  e o Passivo Financeiro, conta 
patrimonial: 5.01, com o valor de R$ 34.901.992,11, resultando o Superávit no valor de R$ 
65.906.117,04. 
Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba,  05 de outubro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de outubro de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 4.900, DE 05 DE OUTUBRO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei nº. 5.456, de 05 de outubro de 2012, 
Art. 1º.  Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplemen-
tar no valor de  R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), na Secretaria de Obras e Serviços, em 
função do superávit financeiro apurado em 2011 e de adequações de investimentos neste 
exercício, a saber:

08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS  
08.20 Departamento de Obras e Viação  
1010  Ampliação e Manut. de Instalações  
08.244.0027.1 4.4.90.51 – Obras e Instalações (851)         R$ 200.000,00
   
Art. 2º.  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte 
do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011, de acordo 
com o artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 
1.01, encerrou 2011 com o valor de R$  100.808.109,15  e o Passivo Financeiro, conta 
patrimonial: 5.01, com o valor de R$ 34.901.992,11, resultando o Superávit no valor de R$ 
65.906.117,04. 
Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba,  05 de outubro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de outubro de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 4.901, DE 05 DE OUTUBRO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº. 5457, de 05 de outubro de 2012, 
Art. 1º.  Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 241.000,00 (duzentos e quarenta e um mil reais), na 
Secretaria de Obras e Serviços, em função do superávit financeiro apurado em 2011 
e de adequações de investimentos neste exercício, a saber:

08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS  
08.20 Departamento de Obras e Viação  
1020  Galerias de Águas Pluviais  
17.512.0011.1 4.4.90.51 – Obras e Instalações (182)       R$ 241.000,00
   
Art. 2º.  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura 
parte do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011, 
de acordo com o artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, con-
ta patrimonial: 1.01, encerrou 2011 com o valor de R$  100.808.109,15  e o Passivo 
Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de R$ 34.901.992,11, resultando o 
Superávit no valor de R$ 65.906.117,04. 
Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.
Pindamonhangaba,  05 de outubro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de outubro de 
2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

11Pindamonhangaba, terça-feira, 16  de outubro de 2012 

Tribuna do Norte 



EDITAL PARA CITAÇÃO DE IZIDORO CORREARD FILHO COM PRAZO DE 30 
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 
1643/2011 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), IZIDORO CORREARD FILHO, com endereço incerto 
e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FIS-
CAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1643/2011, 
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° 0411.08.04.031.002. Deu-se á causa o valor de R$ 755,99 em 
13/12/2011. Pelo presente edital fica o executado (s), IZIDORO CORREARD FILHO, 
devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme re-
sumo 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 15 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

LEI Nº 5.453, DE 05 DE OUTUBRO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber 
que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a se-
guinte Lei:
Art. 1º.  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do ar-
tigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de  R$ 450.000,00 
(quatrocentos e cinquenta mil reais), na Secretaria de Planejamento, em função do 
superávit financeiro apurado em 2011 e de adequações de investimentos neste exer-
cício, a saber:

06.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
06.10 Gabinete do Secretário  
1019  Desapropriação Urbana  
15.451.0040.1 4.4.90.51 – Obras e Instalações (102)         R$   450.000,00
   
Art. 2º.  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura 
parte do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011, 
de acordo com o artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, con-
ta patrimonial: 1.01, encerrou 2011 com o valor de R$  100.808.109,15  e o Passivo 
Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de R$ 34.901.992,11, resultando o 
Superávit no valor de R$ 65.906.117,04.  
Art. 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba,  05 de outubro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de outubro de 
2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.454, DE 05 DE OUTUBRO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber 
que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a se-
guinte Lei:
Art. 1º.  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do ar-
tigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de  R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais), na Secretaria de Planejamento, em função do supe-
rávit financeiro apurado em 2011 e de adequações de investimentos neste exercício, 
a saber:

06.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
06.10 Gabinete do Secretário  
1019  Desapropriação Urbana  
15.451.0040.1 4.4.90.51 – Obras e Instalações (102)          R$   250.000,00
   
Art. 2º.  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura par-
te do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011, de 
acordo com o artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta 
patrimonial: 1.01, encerrou 2011 com o valor de R$  100.808.109,15  e o Passivo 
Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de R$ 34.901.992,11, resultando o 
Superávit no valor de R$ 65.906.117,04. 
Art. 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba,  05 de outubro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de outubro de 
2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.455, DE 05 DE OUTUBRO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber 
que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a se-
guinte Lei:
Art. 1º.  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do 
artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 732.000,00 
(setecentos e trinta e dois mil reais), na Secretaria de Planejamento, em função do 
superávit financeiro apurado em 2011 e de adequações de investimentos neste exer-
cício, a saber:

06.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
06.10 Gabinete do Secretário  
1019  Desapropriação Urbana  
15.451.0040.1 4.4.90.51 – Obras e Instalações (102)           R$   732.000,00
   
Art. 2º.  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura par-
te do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011, de 
acordo com o artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta 
patrimonial: 1.01, encerrou 2011 com o valor de R$  100.808.109,15  e o Passivo 
Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de R$ 34.901.992,11, resultando o 
Superávit no valor de R$ 65.906.117,04. 
Art. 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba,  05 de outubro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de outubro de 
2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.456, DE 05 DE OUTUBRO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber 
que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a se-
guinte Lei:
Art. 1º.  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do ar-
tigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de  R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais), na Secretaria de Obras e Serviços, em função do superávit 
financeiro apurado em 2011 e de adequações de investimentos neste exercício, a 
saber:

08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS  
08.20 Departamento de Obras e Viação  
1010  Ampliação e Manut. de Instalações  
08.244.0027.1 4.4.90.51 – Obras e Instalações (851)       R$ 200.000,00
   
Art. 2º.  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura par-
te do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011, de 
acordo com o artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta 
patrimonial: 1.01, encerrou 2011 com o valor de R$  100.808.109,15  e o Passivo 
Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de R$ 34.901.992,11, resultando o 
Superávit no valor de R$ 65.906.117,04. 
Art. 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba,  05 de outubro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de outubro de 
2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ALFREDO ABILIO FLORES COM PRAZO DE 30 
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 
1614/2011 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), ALFREDO ABILIO FLORES, com endereço incerto 
e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FIS-
CAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1614/2011, 
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° 0411.12.06.051.000. Deu-se á causa o valor de R$ 922,71 em 
06/12/2011. Pelo presente edital fica o executado (s), ALFREDO ABILIO FLORES, 
devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme re-
sumo 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 15 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARIA BENEDICTA P SILVA E OUTR COM PRAZO DE 
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB 
Nº 1684/2011 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHAN-
GABA 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), MARIA BENEDICTA P SILVA E OUTR, com endere-
ço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXE-
CUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 
1684/2011, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, 
distribuída a esta serventia em 14/12/2011, conforme petição inicial, referente a 
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 0323.12.01.014.003. Deu-se á causa o valor de 
R$ 692,30 em 12/12/2011. Pelo presente edital fica o executado (s), MARIA BENE-
DICTA P SILVA E OUTR, 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 Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, aos 15 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ANANILDES CAMPOS DA CONCEIÇÃO COM PRAZO 
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS 
SOB Nº 1690/2009 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMO-
NHANGABA 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), ANANILDES CAMPOS DA CONCEIÇÃO, com en-
dereço 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 1690/2009, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGA-
BA, distribuída a esta serventia em 11/12/2009, conforme petição inicial, referente 
a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 0050786. Deu-se á causa o valor de R$ 597,86 
em 30/11/2009. Pelo presente edital fica o executado (s), ANANILDES CAMPOS DA 
CONCEIÇÃO, 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 publi-
cação 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 Pindamonhan-
gaba, Estado de São Paulo, aos 15 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE BRAZ VIEIRA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS 
DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1724/2011 QUE LHE MOVE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:

A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SE-
TOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc...

FAZ SABER ao executado(s), BRAZ VIEIRA, 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 1724/2011, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 14/12/2011, conforme petição inicial, 
referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 0323.07.14.068.000. Deu-se á causa o valor de 
R$ 2.297,63 em 12/12/2011. Pelo presente edital fica o executado (s), BRAZ VIEIRA, devida-
mente 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 ter-
mos, 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 15 de 
outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ROBERTO DE CARVALHO E OUTRO COM PRAZO 
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS 
SOB Nº 1794/2011 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMO-
NHANGABA 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), ROBERTO DE CARVALHO E OUTRO, com endere-
ço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXE-
CUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 
1794/2011, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, 
distribuída a esta serventia em 14/12/2011, conforme petição inicial, referente a 
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 0321.02.04.004.001. Deu-se á causa o valor de 
R$ 627,24 em 12/12/2011. Pelo presente edital fica o executado (s), ROBERTO DE 
CARVALHO E OUTRO, 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 Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, aos 15 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE FRANCISCO NOGUEIRA LEITE COM PRAZO DE 30 DIAS, EX-
PEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1804/2011 QUE LHE 
MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:

A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SETOR 
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...

FAZ SABER ao executado(s), FRANCISCO NOGUEIRA LEITE, 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 1804/2011, que lhe move a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 14/12/2011, conforme 
petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 0321.01.11.001.002. Deu-se á causa 
o valor de R$ 648,21 em 12/12/2011. Pelo presente edital fica o executado (s), FRANCISCO 
NOGUEIRA LEITE, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, con-
forme 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 15 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE LUIZ CARLOS PESTANA COM PRAZO DE 30 DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 
1843/2011 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), LUIZ CARLOS PESTANA, com endereço incerto e 
não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FIS-
CAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1843/2011, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída 
a esta serventia em 14/12/2011, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO 
DE DÍVIDA ATIVA N° 0311.14.03.021.000. Deu-se á causa o valor de R$ 1.027,31 
em 12/12/2011. Pelo presente edital fica o executado (s), LUIZ CARLOS PESTANA, 
devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme re-
sumo 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 15 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE GIOVAN DE CASSIO FRANCA COM PRAZO DE 30 
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 
1850/2011 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), GIOVAN DE CASSIO FRANCA, com endereço incerto 
e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FIS-
CAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1850/2011, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída 
a esta serventia em 14/12/2011, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO 
DE DÍVIDA ATIVA N° 0311.13.15.017.000. Deu-se á causa o valor de R$ 662,93 em 
12/12/2011. Pelo presente edital fica o executado (s), GIOVAN DE CASSIO FRAN-
CA, 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 15 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documen-
tos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:               
ERICK DA SILVA MOREIRA,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão 
pedreiro, estado civil solteiro, de  29  anos  de  idade,  nascido  em Pin-
damonhangaba, Estado de São Paulo, no dia  12  de  abril  de  1983, 
residente e domiciliado  Avenida  Mario  Nogueira  da  Silva  nº  698, 
C.D.H.U., Araretama, nesta cidade, filho de BENEDITO  IVAN  MOREI-
RA  e CELIA MARIA DA SILVA MOREIRA.                                       
ELIANA PEREIRA DA SILVA, de  nacionalidade  brasileira,  profissão  
do lar, estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida  em  Goiania, 
Estado  de  Goiás,  no  dia  26  de  setembro  de  1979,  residente  e 
domiciliada Avenida Mario Nogueira  da   Silva   nº   698,   C.D.H.U., 
Araretama, nesta cidade, filha de JOSÉ PEREIRA DA  SILVA  e  EURI-
PEDES ROSMARI DA SILVA. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do 
Art.  1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum  impedimento,  
oponha-o  na forma da Lei.   
Pindamonhangaba,  10 de outubro de 2012.  

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documen-
tos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:             
AUGUSTO CÉSAR  CARDOSO,   de   nacionalidade   brasileira,   pro-
fissão caldeireiro, estado civil solteiro, de 20 anos de  idade,  nascido  
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 27 de  outubro  de  
1991, residente e  domiciliado  na  Rua  Dr.  Benedito  Roberto  de  Aze-
vedo Marques, nº 87, Santana, nesta cidade, filho de VALTER  ALVES  
CARDOSO JUNIOR e LILIAN APARECIDA VICENTE CARDOSO.                             
ANA CLÁUDIA APARECIDA  SILVA  RIBEIRO,  de  nacionalidade  bra-
sileira, profissão auxiliar de compras, estado civil solteira, de  20  anos  
de idade, nascida em Lagoinha, Estado de São Paulo, no dia  31  de  
julho de 1992, residente e  domiciliada  na  Rua  Dr.  Benedito  Rober-
to  de Azevedo Marques, nº 87, Santana, nesta cidade, filha de  JOÃO  
BATISTA RIBEIRO e CLÁUDIA APARECIDA SILVA. Apresentaram os 
documentos 1,  3  e 4, do  Art.  1.525,  do  Código  Civil.  Se  alguém  
souber  de  algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.                            
Pindamonhangaba,  11 de outubro de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documen-
tos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                 
PEDRO FLAVIO   AKAHANE,   de   nacionalidade   brasileira,   profis-
são leiturista, estado civil solteiro, de 28 anos  de  idade,  nascido  em 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 11 de setembro  de  
1984, residente e domiciliado Rua Attila Brotero de Assis nº 81,  Ara-
retama, nesta cidade, filho de PEDRO AKAHANE e CLEONICE CUBA 
AKAHANE.        
TASSIANA DA SILVA  PEDROSA,  de  nacionalidade  brasileira,  pro-
fissão auxiliar de classe, estado  civil  solteira,  de  22  anos  de  idade, 
nascida em  Pindamonhangaba,  Estado  de  São  Paulo,  no  dia  20  de 
fevereiro de 1990, residente e domiciliada Rua Luiz  Flavio  Marcondes 
de  Oliveira  nº  190,  Araretama,  nesta  cidade,  filha  de  MARCELO 
GONÇALVES PEDROSA  e   ANA   LUCIA   APARECIDA   DA   SILVA   
PEDROSA. 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,  11 de outubro de 2012.           

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documen-
tos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
ALEXSANDRO  DE   SOUZA,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão 
carpinteiro, estado civil divorciado, de 29 anos de idade, nascido  em 
Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 31 de março de 1983, residente  
e domiciliado na Rodovia  Dr.  Caio  Gomes  Figueiredo,  nº  12500,  
Bom Sucesso, nesta cidade, filho de MARIA DE LOURDES DE SOUZA.             
ALESSANDRA  DA   SILVA,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão 
estudante, estado civil solteira, de 19  anos  de  idade,  nascida  em Pin-
damonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 25 de fevereiro de  1993, 
residente e domiciliada na  Rodovia  Dr.  Caio  Gomes  Figueiredo,  nº 
12500, Bom Sucesso, nesta cidade, filha de SEBASTIÃO INACIO  DA  
SILVA e MARIA APARECIDA DA SILVA. Apresentaram os documentos 
1, 3,  4  e  5, do Art. 1.525, do  Código   Civil.   Se   alguém   souber   de   
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.                            
Pindamonhangaba,  11 de outubro de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documen-
tos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                
JOSÉ ANTONIO DE  SOUZA,   de   nacionalidade   brasileira,   pro-
fissão mecânico de manutenção, estado civil solteiro, de 44  anos  de  
idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia  28  
de  março de 1968, residente e domiciliado na Rua Dr. Eugênio Fortes 
Coelho,  nº 336, Bosque, nesta cidade, filho de DJALMA DE SOUZA  e  
JULIETA  SILVA DE SOUZA.                                                         
REGINA  CELIA  DOS  SANTOS,  de  nacionalidade  brasileira,  pro-
fissão montadora, estado civil solteira, de 36  anos  de  idade,  nascida  
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 4 de  dezembro  
de  1975, residente e domiciliada na Rua  Tenente  Coronel  Alexandre  
Marcondes Monteiro, nº 119, Bosque, nesta cidade, filha  de  GETULIO  
BENTO  DOS SANTOS e MARIA BENEDITA DOS SANTOS. Apresen-
taram 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,  11 de outubro de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documen-
tos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                   
DENILSON JOSÉ DE  OLIVEIRA,  de  nacionalidade  brasileira,  profis-
são azulejista, estado civil solteiro, de 33 anos  de  idade,  nascido  em 
Cunha, Estado de São Paulo, no dia 9 de junho  de  1979,  residente  e 
domiciliado Rua Yasukuni Watanabe nº  119,  Araretama,  nesta  cidade, 
filho de JOSÉ ROSA DE OLIVEIRA e JOSEFINA EVANGELISTA DE 
OLIVEIRA.    
LETICIA  CRUZ  DOS  SANTOS,  de  nacionalidade  brasileira,  profis-
são ajudante de cozinha, estado civil  solteira,  de  26  anos  de  idade, 
nascida em Cubatão, Estado de São Paulo, no  dia  10  de  novembro  
de 1985, residente e  domiciliada   Rua   Yasukuni   Watanabe   nº   119, 
Araretama, nesta cidade, filha de JOSAFÁ DOS  SANTOS  e  LAUDICE  
CRUZ 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,  15 de outubro de 2012.                                                                                 
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Com quatro jogos da cate-
goria Sênior 35, a Liga Pin-
damonhangabense de Fute-
bol (LPMF) deu início a mais 
um campeonato no domingo 
(14).  O torneio tem nove ti-
mes inscritos em uma única 
chave, onde todos os times 
jogam entre si em único tur-
no. Os quatro melhores do 
torneio se classificam para as 
semifinais com jogos apenas 
de ida.

Em 2011, São Paulo e 
Corinthians fizeram a final 
do Sênior 35, com o tricolor 
paulista de Pindamonhanga-
ba vencendo o timão.

 
Confira os resultados 

da 1ª rodada do 35

Bandeirante 3 X 0 Andrada
Taipas 2 X 2 Manó Sports
Bela Vista 7 X 0 Imperial
Jd.Rezende 4 X 1 Ipê II 

 Confira os resultados da 3ª rodada:
 

Sênior 50
Imperial 2 X 1 Independente
Flamengo 2 X 2 Terra dos Ipês
Estrela 2 X 1 Bandeirante
Fim de Carreira 0 X 4 Santa Luzia
Maricá 0 X 0 Afizp
Campo Alegre 1 X 2 Vila São José
 
2ª Divisão
Azuis 1 X 4 Afizp
100 Nome 3 X 1 Jardim Regina
10 de Julho 2 X 2 Universo
União dos Ipês 3 X 0 ( WO ) Incomisa
Galáticos 8 X 2 Mombaça
Santa Luzia 2 X 2 Bela Vista
Corinthians 2 X 1 Ponte Nova
Terra dos Ipês 1 X 3 Azeredo
Independente 3 X 0 Cidade Jardim
Araretama 2 X 1 Jardim Eloyna
River Junior 3 X 1 Santa Helena
Andrada 4 X 1 Pinheiros

Sênior 35 estreia com goleada do Bela Vista

Amador e 2ª Divisão 
têm jogos pela 3ª rodada

Após a folga de uma se-
mana devido às eleições 
municipais, os campeonatos 
Amador e 2ª Divisão da Liga 
Pindamonhangabense de Fu-
tebol (LPMF) tiveram mais 
de 10 jogos neste domingo 

(14), com destaques para o 
time dos Galáticos pela 2ª Di-
visão, com a vitória por 8 a 2 
no Mombaça, e para o time do 
Santa Luzia no Sênior 50, que 
goleou o Fim de Carreira por 
4 a 0 na casa do adversário.

Corinthians 
continua na 
liderança do sub 13

A 3ª rodada do Campeo-
nato sub 13 da Liga Pinda-
monhangabense de Futebol 
(LPMF) teve cinco jogos 
no sábado (13), com a gole-
ada do Corinthians sobre o 
Jardim Rezende por 5 a 1 e 
o eletrizante jogo entre Bela 
Vista e Terra dos Ipês, que 
terminou em 6 a 3 para o time 
do distrito de Moreira César.

Com o término da 3ª roda-
da, o Corinthians se mante-

ve na liderança com nove 
pontos, mantendo a inven-
cibilidade do torneio com 
19 gols marcados e apenas 
1 sofrido.

Confira os resultados 
da 3ª rodada do sub 13

Ferroviária 1 X 4 Etna
Jd.Rezende 1 X 5 Corinthians
Inter Pinda 2 X 5 Universo
São Paulo 1 X 2 Cidade Nova
Bela Vista 3 X 6 Terra dos Ipês

A equipe da Acanompi/
Salesianos e Prefeitura de 
Pindamonhangaba (Sejelp),  
participou no último  dia  29, 
do Campeonato Paulista de 
500 e 200m, USP/2012, sa-
grando-se  vice-campeã  pau-
lista da modalidade.

A prova foi realizada na 
raia olímpica da USP, em São 
Paulo.

Os dirigentes da canoa-
gem de Pinda agradecem aos 
atletas e comissão técnica, 
professor Maggi e a auxiliar 
Thais Juliana e a todos que 
ajudaram na conquista.

A equipe de ciclismo de 
Pindamonhangaba está par-
ticipando da 9ª edição da 
Volta Ciclística de São Paulo 
– Tour do Brasil de Ciclismo. 
A competição teve início no 
dia 14 – com a primeira etapa 
largando em Marília, seguin-
do até o dia 21, com a última 
etapa chegando na cidade de 
São Paulo.

Atual campeã da compe-
tição, a equipe de Pindamo-
nhangaba, segue em busca 
do bicampeonato e do título 
inédito no individual.

Os ciclistas Magno Na-
zaret, Flávio Santos, Rober-
to Pinheiro, Pedro Nicácio, 
Antônio Nascimento, Otávio 
Bulgarelli, Gregolry Panizo e 
Tiago Fiorilli irão compor a 
equipe, nesta que é conside-
rada a última grande Volta da 
temporada 2012.

“Sabemos da concorrên-
cia, mas estamos com um 
grupo muito forte e prepara-
do para brigar pelo título da 
competição e vamos em bus-
ca de fazer o melhor para dar 

Pinda disputa a 9ª edição do 
Tour do Brasil de Ciclismo

destaque para a nossa Pin-
damonhanagaba”, disse o 
técnico da equipe Benedito 
Tadeu ‘Kid’.

Etapa Pinda
Como já aconteceu nas 

duas últimas edições, a cidade 
de Pindamonhangaba irá se-

diar mais uma vez uma etapa da 
competição. A chegada em Pin-
damonhangaba acontecerá no 
dia 19, a partir das 10 horas, na 
Deputado Claro César, em fren-
te a antiga sede da prefeitura.

Nas duas edições, ciclistas 
da equipe de Pindamonhanga-

ba, venceram a etapa. A última 
vitória foi de Roberto Pinheiro 
“Betinho”.

Para completar a festa da 
chegada em Pindamonhanga-
ba, haverá sorteio de cinco bi-
cicletas, camisetas e diversos 
outros brindes para o público.

Canoagem de velocidade  é 
vice-campeã paulista

Zagueiro do time do Andrade tira bola que tinha endereço certo para o gol, porém, não consegue evitar a derrota por 3 a 0  para o time 
do Bandeirante. O destaque da rodada ficou para o time do Bela Vista, que goleou o Imperial por 7 a 0

Roberto Pinheiro venceu a etapa de Pindamonhangaba em 2011

Lance do jogo entre 0 100 Nome e Jardim Regina 

Equipe de canoagem, 
que conquistou o 
vice-campeonato 

paulista

Akim/AgoraVale

Akim/AgoraVale

Divulgação
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Sub-20: Pindamonhangaba 
aplica 4 a 1 no São 
Bernardo Chase Futsal
Pindamonhangaba aplicou 4 a 1 no São Bernardo Chase Futsal 
e saiu na frente na disputa das quartas de fi nal do Estadual 
Sub-20 de Futsal Feminino.
O jogo em questão foi realizado na tarde chuvosa do último 
sábado (13), no Ginásio de Esportes do Alto do Tabaú, em 
Pindamonhangaba.
As donas da casa fi zeram uma exibição segura e não fossem 
alguns erros de fi nalização, teriam construído uma goleada 
ainda maior.
O resultado, entretanto, era indiferente. O importante era 
somar três pontos, e essa missão foi devidamente cumprida.
O jogo da volta das quartas de fi nal será realizado no dia 28 de 
outubro, no ABC Paulista, em São Bernardo do Campo.
Com a vitória conquistada dentro de casa, a Princesa do Norte 
terá a oportunidade de jogar pelo empate.

O JOGO

O duelo entre Pindamonhangaba e São Bernardo Chase Futsal 
começou bastante truncado, mas aos poucos, foi dominado 
pelas donas da casa.
Essa superioridade, porém, demorou a se refl etir no marcador.
O primeiro gol do confronto só foi assinalado no fi nalzinho da 
etapa inicial. Aos 19’09’’, Patrícia Derrico balançou a rede e 
abriu o placar para a Princesa do Norte.
Diferente do primeiro período, no segundo tempo o jogo foi 
muito mais dinâmico.
  As anfi triãs ampliaram o marcador aos 7’39’’, 
novamente com Patrícia. Dessa vez, além da categoria da dona 
da número 05, Pindamonhangaba também contou com um 
lançamento preciso, efetuado pela goleira Artemiza Riquelme.
Com o 2 a 0 no placar, a Princesa do Norte passou a pressionar 
as visitantes, desperdiçando uma série de oportunidades.
A pressão, entretanto, foi interrompida em cerca de três 
minutos.
  Giovanna de Oliveira, atleta do São Bernardo 
Chase, levou a pior em uma disputa de bola com a defesa de 
Pindamonhangaba e precisou ser retirada da quadra, de maca. 
O atendimento médico à Giovanna demorou bastante e deu 
uma esfriada na partida.

A equipe de Ginástica Ar-
tística de Pindamonhangaba 
- representada pelo técnico 
Marcelo Ronconi, a assisten-
te Paula Fernandes e a ginas-
ta Analuz Araújo - participou, 
no sábado (6), do Campeona-
to Estadual Infantil da moda-
lidade realizado na cidade de 
Guarulhos. A atleta do muni-
cípio obteve a 5ª colocação 
no individual na soma das 
notas dos quatro aparelhos.

O evento contou tam-
bém com a participação de 
ginastas de 10 a 12 anos 
das cidades de São Caetano 
do Sul, Jundiaí, Guarulhos, 
Hortolândia, Americana, São 
Bernardo do Campo, Cam-

pinas, Praia Grande, Clube 
Pinheiros, Osasco, Centro 
Olímpico e Barueri. Os qua-
tro aparelhos julgados foram 
salto sobre a mesa, paralelas 
assimétricas, trave de equilí-
brio e solo.

O treinador de Pindamo-
nhangaba elogiou a atleta e 
garantiu que as equipes de 
Ginástica da cidade estão 
desenvolvendo um ótimo tra-
balho nas competições que 
participam. “Analuz só tem 
10 anos e já conseguiu uma 
ótima colocação no torneio. 
É muito gratifi cante ter atle-
tas participando dos torneios 
e trazendo bons resultados”, 
concluiu Ronconi. 

Ginasta de 10 anos soma 
pontos no Campeonato 
Estadual Infantil

  Quando o confronto foi fi nalmente retomado, as 
visitantes marcaram o gol de honra.
  Em uma cobrança de falta, Mariana Juliane encheu o 
pé e contou com um vacilo da barreira de Pindamonhangaba, 
que abriu e facilitou as coisas. Resultado; gol do São 
Bernardo.
  Depois de diminuir a diferença, a equipe do ABC 
Paulista até esboçou uma reação, mas com uma atuação 
impecável de Artemiza, a Princesa do Norte se segurou.
  Aliás, não apenas se segurou, como também se 
reencontrou.
  Passado o susto pelo gol sofrido, Pindamonhangaba 
se mandou ao ataque e voltou a marcar em duas 
oportunidades.
  O terceiro tento das donas da casa, foi assinalado 
pela jogadora Tatinha e o quarto veio aos 18’06’’, quando 
Carol Nazário serviu Thayla, que, oportunista, colocou 
números fi nais na partida.
  Final de jogo, Pindamonhangaba 4, São Bernardo 1.

Pinda é ouro no Brasileiro de Atletismo
Pindamonhangaba foi re-

presentada por seis atletas e 
pelo treinador Rodrigo Perei-
ra, no Campeonato Brasileiro 
de Atletismo – categoria Me-
nores - em Maringá (PR), no 
sábado (14) e domingo (15). 
João Gabriel, a nova aposta 
do atletismo mundial, foi um 
dos representantes pindenses 
e levou o ouro nos 110 me-
tros com barreira, garantindo 
vaga para o Sulamericano de 
Mendoza, na Argentina, nos 
dias 27 e 28 de outubro.

Convocado pela Federa-
ção Paulista, o treinador de 
Pindamonhangaba foi o res-
ponsável pelas equipes de 
velocidade e barreira. “Ser 
convocado para representar 
as equipes do Estado de São 

Paulo foi uma responsabili-
dade enorme e foi gratifi can-
te estar à frente dos outros 
atletas paulistas no torneio 
nacional”, valorizou Rodrigo 
Pereira.

Os outros cincos atletas de 
Pindamonhangaba tiveram 
bons resultados no Campe-
onato Brasileiro, com desta-
que para George, que fi cou 
na 3ª colocação dos 800 me-
tros livres. A corredora Letí-
cia Mara fi cou na 4ª posição 
dos 1500 metros livre, assim 
como Vanessa Polyana, que 
terminou a prova dos 400 m 
com barreira em 7ª. Os de-
mais pindenses no salto em 
altura terminaram a prova 
fora do pódio, com o Danilo 
em 6º e Marina em 10ª.

O atleta João Gabriel, da 
equipe de Pinda, está entre 
os cinco melhores do mundo 
na sua categoria. Com os re-
sultados conquistados em se-
tembro, no Ibirapuera, João 
Gabriel é o único sulamerica-
no no ranking da Confedera-
ção Internacional de Atletis-
mo, pela categoria menores.. 
O prefeito João Ribeiro atri-
bui o sucesso dos atletas ao 
esforço dos professores e ao 
empenho dos profi ssionais 
que colocam o esporte pin-
dense no topo do país. “O es-
porte cresce na cidade a cada 
ano, com implantação de gi-
násios, novos projetos e aper-
feiçoamento dos professores. 
Temos várias equipes repre-
sentando Pindamonhangaba 
pelo Brasil e no continente. É 
ótimo ver nossos atletas nas 
páginas de esportes do país”, 
destacou o prefeito.

Atleta de Pinda é o 5º melhor do mundo

Atletas e 
treinador 

Rodrigo 
Pereira (no 

meio) no 
término das 

provas do 
Brasileiro em 
Maringá (PR)

A assistente Paula Fernandes, a ginasta Analuz 
Araújo e o treinador Marcelo Ronconi

Vitória deixa a Princesa do Norte a um 
empate das semifi nais

Talita Leite

Divulgação

Divulgação

João Gabriel, de Pinda, entre os cinco melhores do mundo

Ginástica Artística
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