Divulgação

Horário de Verão começa
à zero hora de domingo

A partir da zero hora do próximo domingo (21), brasileiros que vivem nas regiões Sul, Sudeste e
Centro-Oeste terão que adiantar seus relógios em uma hora. A data está marcada para o início do horário de verão.
O horário de verão é adotado em função do aumento da demanda por energia nesta época do ano,
resultante do calor e do crescimento da produção da indústria com a aproximação do Natal.
Desde 2008, a aplicação do horário diferenciado é regulamentada com datas para o início e término.
O começo é sempre no terceiro domingo de outubro, e o fim, no terceiro domingo de fevereiro do ano
subsequente. Se a data coincidir com o domingo de Carnaval, o encerramento é transferido para o domingo seguinte. É o caso do Carnaval de 2013, que será comemorado nos dias 9, 10, 11 e 12 de fevereiro.
Por isso, o horário de verão de 2013 será encerrado no dia 16 de fevereiro.
A quantidade de energia economizada nos 119 dias da medida é suficiente para abastecer uma cidade do porte de Belo Horizonte (MG), com quase 2,4 milhões de habitantes, por dez dias.
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Igreja São
José será
restaurada
O prefeito João Ribeiro assinou acordo aprovando o projeto da empresa Paulicéia para
a restauração da igreja São
José, um dos mais importantes
prédios históricos de Pindamonhangaba. Com a aprovação
a empresa está autorizada a

captar os recursos necessários
para o restauro junto à iniciativa
privada.
A igreja guarda os restos
mortais dos filhos de Pindamonhangaba que serviram na
Guarda de Honra do Imperador
Dom Pedro I. Páginas 3

Um dos principais monumentos históricos de Pindamonhangaba, será restaurado através da Lei Rouanet
Divulgação

Inscrições abertas
para o 35º Feste
Páginas 11

Ensaio Aberto:

“A menina, o bolo e a bruxa”,
de graça, no domingo
Menina briga com os pais e acaba na casa de uma bruxa cozinheira, o livro de receitas reserva muitas surpresas

Conﬁra os trabalhos da Câmara Municipal
no Informativo Legislativo

Página 12

Prefeitura oferece tratamento contra
obesidade na Rede Pública de Saúde
Segundo Caderno

Páginas 5 e 6
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Editorial

Morador de Pinda ganha sorteio da Nota Fiscal Paulista

Horário de verão
Começa no próximo domingo mais um horário de
verão em boa parte do território nacional.
Segundo os especialistas, em 2012, a economia
de energia elétrica será ainda maior que a ocorrida
em 2011, fazendo com que R$ 282 milhões deixem de
ser gastos, o valor é 56% maior que o contabilizado
no último ano, quando foram economizados R$ 180
milhões.
Você conhece a história do horário de verão? Então ﬁque sabendo:
O horário de verão foi cogitado pela primeira vez
em 1784, por Benjamin Franklin, um dos homens mais
inﬂuentes da história política e cientíﬁca dos Estados
Unidos. Partindo da observação de que, durante parte
do ano, nos meses de verão, o sol nascia antes que a
maioria das pessoas se levantasse, ele concluiu que,
se os relógios fossem adiantados, a luz do dia poderia
ser mais bem aproveitada.
A ideia, na época, não chegou a sair do papel. Em
1907, na Inglaterra, um construtor chamado William
Willett, membro da Sociedade Astronômica Real,
deu início a uma campanha que propunha alterar os
relógios no verão para reduzir o que classiﬁcava de
“desperdício de luz diurna”. Willett morreu em 1915,
um ano antes de a Alemanha adotar sua tese e se
tornar o primeiro país no mundo a implantar o horário
de verão.
Já no Brasil, a história do horário de verão teve
início na década de 30, pelas mãos do então presidente Getúlio Vargas: sua versão de estreia durou
quase meio ano, vigorando de 3 de outubro de 1931
até 31 de março de 1932. Depois de 18 anos sem sua
instituição, o horário de verão foi novamente adotado
devido à queda do nível de água nos reservatórios
das hidrelétricas, por volta de 1985/86. Após esse período, o horário de verão passou a ocorrer em todos
os anos.
Para ser implantado, o horário de verão deve ser
decretado pelo presidente da República, fundamentado em informações encaminhadas pelo Ministério
das Minas e Energia, que toma por base os estudos
técnicos realizados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, e indica quais as unidades da
Federação serão abrangidas e o período de duração
da medida.
O horário de verão atrasou
Desde 1985 o horário de verão é implantado na
segunda quinzena de outubro. Em 2006, porém, ele
foi adiado por três semanas, por causa do segundo
turno das eleições, tendo início no dia 5 de novembro.
O medo era que o horário de verão pudesse provocar
problemas no sistema de funcionamento das urnas
eletrônicas.

Um morador de Pindamonhangaba foi o vencedor do prêmio principal do sorteio da Nota Fiscal Paulista
e ganhou a bolada de R$ 200 mil.
O sorteio, realizado na segunda-feira (15), foi em comemoração ao
Dia das Crianças. Normalmente, o
prêmio máximo do sorteio que é realizado todos os meses é de R$ 50 mil.
O vencedor, que não teve o
nome divulgado, ainda não pegou o
dinheiro, que será entregue de forma simbólica em um evento, ainda
sem data deﬁnida. Após a cerimônia o montante será depositado na
conta corrente do vencedor. Desde
2007, quando o programa teve iní-

cio, R$ 325 milhões em prêmios já
foram sorteados entre moradores
do Vale do Paraíba.
Para concorrer nos próximos
sorteios, o consumidor que pede a
Nota Fiscal Paulista deve se cadastrar no site do programa (www.nfp.
fazenda.sp.gov.br) e aderir ao regulamento. Uma vez feito o processo, não
é preciso repeti-lo - a participação nos
demais sorteios é automática.
As adesões até o dia 25 de
cada mês permitem concorrer no
mês seguinte, considerando a defasagem de três meses. Cada R$ 100
em compras dá direito a um bilhete
eletrônico.

Cidade Nova realiza festa para crianças
Divulgação

A Associação de Moradores do
bairro Cidade Nova realizou, no domingo (14), uma festa em comemoração ao Dia das Crianças, no centro comunitário do bairro. O evento
teve organização do presidente
Marquinho do Bloco e vice Maria,
com os voluntários Adélia, Maicom,
Daiane, Cristiano e Zelândia. A animação foi do Palhaço Bilisco e da
Palhaça Catapora.
Mais de 150 crianças do bairro participaram da festa, que teve
distribuição de pipoca, cachorro
quente, refrigerante e balas e muitas brincadeiras

Sábado tem
tango no
museu
No sábado (20), Pindamonhangaba recebe o projeto Clássicos
em Cena, a atração realizada pelo
grupo Direção Cultura e Promoções Artísticas e Governo do Estado, com comentários do Maestro
Parcival Módolo, traz o Tangata
Quarteto. O evento acontece às 19
horas no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina com entrada franca. A apresentação, que tem apoio da Prefeitura,
por meio do Departamento de Patrimônio Histórico, tem o objetivo de
contar a história do tango.

Gerdau comemora
Dia das Crianças
Divulgação

A Gerdau, por meio da usina
de Pindamonhangaba, promoverá,
no dia 19 de outubro, uma ação
de mobilização solidária em comemoração ao Dia das Crianças na
escola municipal Ayrton Senna, no
bairro Pasin. Durante os períodos
da manhã e da tarde, voluntários
da Gerdau estarão na escola para
desenvolver atividades educativas
com 190 alunos na faixa etária de
5 a 6 anos.
As ações da Gerdau para comemorar o Dia das Crianças co-

meçaram no último dia 12, quando
colaboradores voluntários participaram do “1º Recreança”, na mesma
localidade. O evento, organizado
pela Amorpa (Associação de Moradores do Pasin) em parceria com a
Comunidade São José, proporcionou diversas atividades de recreação para as crianças moradoras da
região e contou com o direcionamento do comitê local do Instituto
Gerdau, responsável pelas políticas
e diretrizes de responsabilidade social da companhia.

Cartas à Redação
4º Ano B
Olá, Tribuna do norte! Me
chamo Ana Laura, sou da Escola
Profº Augusto Cesar Ribeiro, do
4º ano B. Achei interessante e
importante a matéria da abertura
oﬁcial do Outubro Rosa, porque
tem um trecho da matéria que
fala que o objetivo da campanha
é levar informação às mulheres
sobre o câncer de mama, e é
isso o que vocês sempre fazem, levar informação a todos,
e para mim é muito boa essa
informação sobre a prevenção
do câncer de mama, pois ajuda
as mulheres a se cuidarem e
procurarem médicos pra fazer
o tratamento. Até mais a todos,

Olá, Tribuna do Norte!
Sou Gabriel, da Escola Profº
Augusto César Ribeiro, do 4º ano
B. Eu gostei da notícia que mais
de 30 toneladas de papel são recolhidas após as eleições, porque
é preciso tomar uma iniciativa de
limpar a sujeira dos políticos, pois
essa sujeira pode causar estragos
para o meio ambiente.
E tem um trecho que diz que
esse material gruda no chão diﬁcultando a retirada.
Quero agradecer ao pessoal
do jornal por terem publicado essa
notícia. Até a próxima,
Gabriel Mota

Ana Laura Costa

5º ano B
Olá, Jornal Tribuna do Norte!
Meu nome é Thamires, tenho
nove anos e sou da Escola Profº
Augusto Cesar Ribeiro, estudo no
5º ano da prof.ª Elaine. Eu li a notícia “Alunos do Vale do Paraíba visitam o Trabiju”. Eu achei muito bom
que o Parque Municipal do Trabiju
recebeu a visita de vários alunos
de escolas de Pindamonhangaba
e Santo Antônio do Pinhal. É ótima
essa visita porque as crianças vão
aprender várias coisas, entre elas
como cuidar do meio ambiente e não
desmatá-lo. E também fazer atividades educativas. Quero parabenizar o
jornal e também a Prefeitura.
Beijos a todos!!!

Olá, Jornal Tribuna
do Norte!
Eu me chamo Francisco
Marques de Lima e escrevi
essa carta para dizer como
adorei a ideia da entrega de
bicicletas e capacetes à Polícia Militar. Eu acho que assim
será muito melhor para a polícia se deslocar com mais facilidade e eu queria agradecer
a Prefeitura de Pindamonhangaba por esse trabalho tão
bem feito e também ao Jornal
Tribuna do Norte pelo trabalho
que ﬁzeram, fazem e sei que
continuarão fazendo. Abraços,
até a próxima.
Francisco Marques de Lima

Thamires Batista Nogueira Dourado
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Aprovado projeto de restauro da
Igreja São José
Tribuna do Norte
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Akim/AgoraVale

A Prefeitura de Pindamonhangaba assinou na quinta-feira (19), o acordo que
aprova o projeto da Empresa Pauliceia de restauração
da igreja São José. Com a
aprovação, a empresa dará
andamento para aprovação
do projeto de cultura da Lei
Rouanet.
Com a aprovação da Lei
Rouanet, a empresa poderá
fazer a captação de recursos.
O projeto de restauro já está

pronto e aprovado pelo Condephaat - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e
Turístico, e está previsto para
começar em janeiro de 2013.
A assinatura foi realizada
no gabinete do prefeito João
Ribeiro, que ressaltou a importância da restauração da
igreja. “É mais um prédio
histórico que será restaurado
com o objetivo de preservar a
memória da cidade, que pos-

sui vários patrimônios históricos”, finalizou.
Segundo a arquiteta Rosângela Martinelli, a restauração é fundamental para
preservação da história da
cidade.
Participaram da ação o
prefeito João Ribeiro, o secretário de Habitação, Mauricio Marcondes; o diretor de
Patrimônio Histórico, Paulo
Tarcízio e as arquitetas Rosângela Martinelli e Mita Ito.
Rubens Filho

Patrimônio histórico, a igreja sente o efeito do tempo em suas paredes de taipa
Akim/AgoraVale

Prefeito João Ribeiro assina acordo para captação de recursos para o restauro

Igreja São José
Sua construção foi iniciada em 1840 e concluída em 1848, em substituição à primeira
capela, que estava localizada ao lado do antigo mercado e havia sido destruída pelo
tempo. Suas paredes são de taipa de pilão. O local abriga os despojos dos filhos de
Pindamonhangaba, membros da guarda de honra de Dom Pedro I. A igreja foi construída
pela família Godoy, sendo destinada ao culto e também à capela cinerária. O prédio fica
na praça Barão do Rio Branco, centro da cidade, e é tombado pelo Condephaat.

A ação de vândalos ajuda a tornar a situação ainda mais emergencial

Prédio da UBS do “Ipê II” Prefeitura vai construir
três campos society
recebe cobertura
A UBS - Unidade Básica
de Saúde do Ipê II, no Distrito de Moreira César, está
com obras em andamento
desde o início de 2012, pelo
convênio da Prefeitura de
Pindamonhangaba com o
Governo Federal, por meio
de Emenda Parlamentar do
deputado federal Ricardo
Berzoini. Atualmente, o prédio está com 65% das obras

concluídas, tendo a recepção
e algumas salas muradas, ainda sem a cobertura completa.
A construção da Unidade
Básica de Saúde no Ipê II
abrange uma área de 700m²
na alameda das Grevilhas,
orçada em R$ 770.897,91.
A nova UBS está prevista
para ser entregue à Prefeitura entre abril e maio de
2013; quando estiver pronta,

os moradores contarão com
médicos (clínico geral e ginecologista), enfermeiros,
auxiliares de enfermagem e
pediatra.
Pindamonhangaba prioriza a saúde no município
com a construção e ampliação das Estratégias Saúde
da Família (ESF – antigamente PSF) e as Unidades
Básicas de Saúde.
Akim/AgoraVale

A UBS do bairro Ipê II está prevista para ser entregue em abril do ano que vem

Arquivo TN

Pindamonhangaba terá
três campos de futebol society construídos pela Prefeitura de Pindamonhangaba para
oferecer aulas semanalmente
às crianças e adolescentes
do município. O projeto da
construção dos campos foi
feito pela LPMFSS - Liga
Pindamonhangabense Municipal de Futebol Sete Society, aprovado pela Câmara de
Vereadores e Prefeitura.
Os campos de society
serão construídos no bairro Cidade Nova, no Centro
Esportivo ‘Zito’ e no Parque
da Juventude. Pindamonhangaba é a primeira cidade do
Vale do Paraíba que contará
com campos de society para
receber campeonatos e aulas
da escolinha da Prefeitura.
“É um trabalho social, envolvendo a saúde, tirando a
criança e o jovem da rua para
o esporte. Esporte é saúde e
vida”, resumiu o presidente
da LPMFSS, Benedito José
Coelho, o Pintado, que agradeceu à Prefeitura e Câmara
de Vereadores pela aprovação unânime. “Foi mais uma
promessa cumprida e quem
ganhou com isso foi a população”.
O prefeito João Ribeiro
lembra que a administração
municipal tem realizado di-

versas obras de infraestrutura para o esporte local.
“Construímos e reformamos ginásios e quadras
de esportes pela cidade e
agora é a vez dos campos
de futebol society, uma
iniciativa inédita na região, e que significa mais
oportunidade para todos
que queiram praticar o esporte”, afirmou.
A Liga Pindamonhangabense Municipal de Futebol
Sete Society tem sede na
rua José Capitão Martimiano
Ferreira Ferraz, 167, ao lado
do Mercado Municipal.

Benedito José
Coelho, “Pintado”,
presidente da Liga
Pindamonhangabense
Municipal de Futebol
Sete Scoiety

Ilustração

Hoje no Brasil
existem Federações
de Futebol Society
em 26 estados,
sendo a Federação
Paulista considerada
a de melhor infraestrutura entre
todas, com mais
de 30 mil atletas
registrados,
cerca de 2 mil
jogos por ano e
aproximadamente
3,5 milhões de
praticantes na
Grande São Paulo,
de forma recreativa,
nos mais de 650
campos.
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Sessão solene na Câmara de Vereadores marcou o 4º ano consecutivo da Campanha de Prevenção ao Câncer de Mama em Pindamonhangaba

Programação do Outubro Rosa continua
A programação do Outubro Rosa está na reta final,
e as atividades estão a todo
vapor. Na quarta-feira (18),
aconteceu na Câmara Municipal a sessão solene em
homenagem à campanha
de prevenção ao câncer de

mama. A Prefeitura de Pindamonhangaba e o Conselho
Municipal dos Direitos da
Mulher estão desenvolvendo
vários eventos em prol dessa
causa.
O objetivo do Outubro
Rosa é divulgar a importân-

cia da prevenção e alertar a
população sobre os cuidados
necessários: o autoexame e a
mamografia anual para todas as
mulheres com mais de 40 anos,
para diagnóstico precoce.
“A mamografia é o melhor meio para detectar tu-

mores ainda em fase inicial,
possibilitando a cura. Nós
persistimos nas ações do Outubro Rosa em Pinda, já que
é importante todos aderirem
e se conscientizarem da necessidade de prevenir a doença. A prevenção sempre é

a melhor opção”, enfatiza o
prefeito João Ribeiro.
Nesta sexta-feira (19),
acontece no Recinto São Vito,
às 16 horas, o Baile Rosa. No
sábado (20), às 19 horas, tem
o Culto Rosa, na igreja Batista. E terça-feira (23), aconte-

Escolas municipais participam de
3ª Mostra de Melhores Práticas
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Educação e
Cultura, realizará no sábado
(20), das 8 às 13 horas, no
estacionamento da Prefeitura, a 3ª Mostra de Melhores
Práticas desenvolvidas nas
escolas municipais e núcleos de apoio à educação, com
o tema “Responsabilidade
Social e Cidadania”.
A mostra contará com a
participação dos alunos de
todas as creches, escolas e
núcleos da Rede Municipal
com apresentação 63 proje-

tos já efetivados nas escolas
e núcleos. Diversas atividades serão realizadas, dentre
elas brincadeiras, apresentações orais, teatrais, musicais e oficinas de arte. Além
da divulgação, a mostra visa
reconhecer o trabalho dos
profissionais da Secretaria
de Educação.
Esta atividade tem como
objetivo apresentar as produções dos alunos feitas
desde o início do ano letivo, evidenciar as possibilidades de enfrentamento
frente às situações do coti-

diano, por meio da criação
de valores que resgatem a
interação com o outro e com
o meio.
Para a secretária de Educação e Cultura, Bárbara
França Macedo, a mostra
representa o coroamento
de todas as atividades que
são desenvolvidas nas escolas e núcleos. “É a valorização de todos os nossos
profissionais que durante o
ano letivo se concentram no
seu principal objetivo, que é
tornar nossas crianças cidadãs de bem” finalizou.

As tendas onde ficarão
os trabalhos já foram montadas no estacionamento da
Prefeitura.
O prefeito João Ribeiro
convida toda a comunidade a prestigiar os projetos
dos alunos. “As apresentações de nossas crianças
estão sendo preparadas
com todo o carinho e dedicação. É muito importante
a presença da comunidade
para prestigiar o trabalho
desenvolvido nas nossas
unidades educacionais”,
frisou.
Lívia Carla

Estacionamento da Prefeitura está sendo preparado com tendas para receber as apresentações e a comunidade

ce na igreja São Vicente de
Paula, em Moreira César, às
16 horas, a Missa Rosa. As
ações de conscientização estão sendo realizadas durante
todo o mês de outubro e serão encerradas no dia 28 de
outubro.
Rubens Filho

O projeto Hortalimento realiza diversas atividades
com a comunidade

Inscrições
abertas para
curso gratuito de
Horta Orgânica
Doméstica
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Educação, está com inscrições
abertas para a quinta edição
do curso de Horta Orgânica
Doméstica.
O curso é gratuito e voltado para toda comunidade,
principalmente para merendeiras, professores, gestores
e pais de alunos.
O curso Horta Orgânica
Doméstica tem como objetivo proporcionar o conhecimento da agricultura orgâni-

ca, ensinando técnicas para
o cultivo de hortaliças, além
de incentivar alternativas de
trabalho e renda através da
comercialização destes itens,
bem como auxiliar as escolas
no planejamento da Horta
Orgânica Doméstica.
As aulas começam dia 31
de outubro e serão ministradas às quartas-feiras, das 13
às 17 horas. O curso terá duração de 30 horas com aulas
práticas e teóricas, que serão
realizadas no Hortalimento,
rua Silvino Lourenço de Faria, 67, Azeredo.
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Reivindicação

Fiscalização

Martim Cesar pede
urbanização de via
pública no Araretama

Ricardo Piorino solicita
Abdala consegue
providências sobre supostas liberação de verba para
invasões na área rural
SOS de Pindamonhangaba
“Recebemos informações que estão

Prefeitura providências com
relação à limpeza da Bica da
Galega, localizada na entrada
do Loteamento Campo Belo.
“Essa solicitação visa atender
às reivindicações dos moradores locais, pois há muito
acúmulo de sujeira no local”,
afirma.
Rua
Padre Anchieta
O vereador apresentou indicação solicitando providências
com relação ao problema de
enchentes do Ribeirão do Curtume, que revolve no fundo das
casas localizadas na rua Padre
An-chieta, no Maria Áurea, em
especial nos números 31 e 33.
“Os moradores locais estão pedindo urgência na solução desse
problema, pois além do mau
cheiro existe também o perigo
de contaminação de doenças”,
salienta Martim.

Recursos foram liberados por meio de ação
do deputado federal Vaz de Lima

cometendo atos de vandalismo na área de
preservação da

Fazenda Nova Gokula”

O vereador Ricardo Piorino (PDT), fazendo uso da
palavra, na fase de Pronunciamentos Pessoais, durante
a última sessão de Câmara,
realizada dia 15 de outubro,
falou a respeito de informações que chegaram até
este parlamentar, nas quais
constam que pessoas estão
invadindo a área de preservação permanente da Fazenda
Nova Gokula, zona rural de
Pindamonhangaba.

Meio Ambiente da Prefeitura
e também à Comissão de
Obras, Serviços Públicos,
Assuntos Rurais, Ecologia
e Meio Ambiente do Poder
Legislativo.
“Recebemos informações
que estão invadindo a área
da Fazenda Nova Gokula,
cometendo até mesmo atos
de vandalismo. Isso não pode
continuar, portanto, solicito
ao Ministério Público e também a Polícia Florestal para
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O vereador Martim Cesar
(DEM), apresentou em Sessão
a Indicação nº 1123/2012, por
meio da qual reivindica a devida urbanização da rua Luís
Fernando Picca, antiga rua 45,
no Loteamento Araretama. “A
referida via pública necessita
urgente de pavimentação asfáltica, além de redes de água e
esgoto”, explica Martim.
O vereador ressalta a importância de um conjunto de
trabalhos voltados para dotar
de infraestrutura - água, esgoto,
gás, eletricidade - e de serviços
urbanos - transporte, educação,
saúde - para toda e qualquer
área do município que estiver
carente de tais recursos, a fim de
sanar as necessidades básicas
de qualquer cidadão.
Limpeza da
Bica da Galega
Martim também solicita à

Parceria Legislativa
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Vereador
Abdala Salomão

Desde o final de 2011, o Vice-Presidente da Câmara de Pindamonhangaba, vereador Abdala Salomão (PSDB), vem pleiteando
uma verba parlamentar junto ao deputado federal Vaz de Lima,
para atender as necessidades mais urgentes do Serviço de Obras
Sociais – SOS. Esta iniciativa partiu do vereador quando em visita
a instituição, tomou conhecimento do plano de trabalho que estava
sendo desenvolvido pelos dirigentes, para melhorias no atendimento
da população carente da cidade. Depois de vários contatos e envio
dos documentos necessários para viabilizar o processo,por intermédio do deputado, foi repassada uma verba no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais) para o SOS no mês de setembro. Os recursos serão
utilizados em benefício das pessoas mais carentes do município que
são assistidas pela entidade. “O SOS - Serviço de Obras Sociais - de
Pindamonhangaba é uma entidade filantrópica particular que presta
serviços a nossa população há mais de 40 anos, promovendo a inclusão social e a capacitação profissional. Agradeço ao deputado federal
Vaz de Lima e toda a sua equipe pelo empenho na liberação destes
recursos, colaborando em muito para o trabalho que é realizado com
muita seriedade e determinação”, explicou o vereador.
Agradecimento
“Quero fazer um agradecimento especial aos meus familiares,
amigos, equipe e, principalmente, aos 886 eleitores que, no último dia 07 de outubro, colocaram na urna votos de confiança em
meu trabalho realizado como vereador neste mandato. Aproveito
para parabenizar os vereadores que foram eleitos e reeleitos,
desejando muito sucesso na próxima legislatura”, afirmou o
vereador Abdala Salomão.
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Vereador Ricardo Piorino

Vereador Martim Cesar

Piorino aproveitou para
solicitar ao Departamento
Legislativo da Casa de Leis,
que fosse expedido um ofício ao Ministério Público
da Curadoria do Meio Ambiente, ao Departamento de

Trabalho

Compromisso

que visitem o local”, destacou
Piorino. “É importante oficiar
todos os órgãos competentes,
e se preciso for, instaurar até
mesmo um inquérito policial
junto a Delegacia de Polícia”,
finalizou.

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

Trabalho

Toninho da Farmácia Dona Geni faz
solicita obras para
indicações de obras e
vários bairros da cidade melhorias para bairros

O vereador Toninho da Farmácia pede a manutenção e a troca da
manilha de uma boca de lobo situada na rua Dona Izaura Eugenia
de Toledo. Esta boca de lobo não esta conseguindo dar a vazão necessária às constantes e intensas chuvas nesta época do ano. Outro
antigo pedido do vereador para o bairro é a troca das manilhas da
rua Conselheiro Rodrigues Alves pois são muito antigas e não suportam a demanda de água das chuvas e as enchentes são constantes
nesta época do ano, sendo que os mais prejudicados com isso são
os moradores.
Beira Rio
O vereador Toninho esteve visitando a rua João Rodrigues Garcia,
no bairro Beira Rio e solicitou a troca da bomba da estação de esgoto
do bairro, que já faz alguns meses que esta queimada; Toninho também
pede a limpeza da área próxima a cabine de esgoto do Beira Rio.
O vereador também pede a construção de uma calçada em frente a
escola Dulce Pedrosa Guimarães que fica situada na avenida Doutor
João Ribeiro. “Faço a solicitação para a construção desta calcada,
pois ela dará muito mais mais segurança aos alunos e professores”,
finalizou Toninho da Farmácia.

Vereadora Dona Geni

sobre a indicação nº 132/2011,
que versa sobre a instalação de
uma AMI (Academia da Melhor
Idade) no espaço ao lado da
quadra de esporte da Vila São
José, em Moreira César.
informação sobre a
possibilidade de implantação
de poste provido com iluminação pública tipo pétala no
playground da Praça da Vila
São José, Distrito de Moreira

César.
informação sobre a
possibilidade de implantação de
poste provido com iluminação
pública tipo pétala na Praça
Maria José de Palma Rodrigues,
na Vila São Benedito, Distrito
de Moreira César.
Pedidos anteriores
A vereadora também cobrou
alguns pedidos feitos anteriormente:
informação em reiteração ao requerimento n°
297/2011, que versa sobre implantação de lombada, sentido
Centro - Moreira César, nas proximidades da rotatória principal
da Vila São Benedito, próximo a
entrada da Praça Cícero Prado,
localizada na Rodovia Vereador
Abel Fabrício Dias SP-62 no
Distrito de Moreira César.
informação em reiteração ao requerimento n°
292/2011, que trata da possibilidade de realizar a conclusão do
asfalto no final da rua Gregório
Rodrigues de Souza – Vila São
Benedito, em Moreira César.
informação em reiteração ao requerimento n° 98/2011,
que versa sobre a possibilidade
de implantação de uma passagem de pedestre atrás da escola
Dr. Mário Tavares, no bairro da
Vila São Benedito em Moreira
César.
informação sobre a
possibilidade de colocar uma
placa com a denominação da
Praça Maria José de Palma Rodrigues, na Vila São Benedito,
Distrito de Moreira César.

Fale com a vereadora Dona Geni

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

O vereador Dr. Isael (PV),
durante a 35ª Sessão Ordinária,
apresentou Projeto de Lei proto-colado na Câmara Municipal
na última segunda-feira, dia 15,
dispondo sobre propaganda e fiscalização de campanha eleitoral.
Mesmo existindo Lei Federal específica (Código Eleitoral, artigo
243, Inciso VIII, e Resolução
23.370 do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a lei de autoria
do parlamentar, terá o objetivo
de fiscalizar e punir os abusos
cometidos durante as campanhas
eleitorais, principalmente nos
dias que antecedem a eleição.
“O intuito é cumprir a legislação já existente sobre campanha
eleitoral, mais especificamente,
a distribuição dos conhecidos

santinhos de candidatos, que
muitas vezes, cometem abuso de
poder econômico, emporcalham
a cidade, colocando em risco até
mesmo a integridade física das
pessoas, como o recente caso de
uma senhora eleitora de 64 anos
que escorregou em um desses
san-tinhos e veio a falecer em
Bauru”, ressaltou o vereador Dr.
Isael, afirmando também que
certamente a lei não vai erradicar
o problema na cidade, mas em
muito vai contribuir para uma
sensível diminuição desse abuso
econômico que resulta numa série
de transtornos urbanos, como
sujeira, poluição visual, desperdício e risco à integridade física
das pessoas, além de constituir-se
em crime eleitoral.

Diretoria de Comunicação/CVP
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O vereador Toninho da Farmácia (PDT) esteve visitando o bairro
do Bosque, onde solicita urgente a derrubada da casa de máquinas da
antiga fábrica de papel que esta servindo de esconderijo de pessoas
desocupadas. “Se começaram a demolição, tem que terminar. O que
não pode é deixar este lugar para pessoas que ficam abrigados no
local como esconderijo, colocando em risco os moradores próximos”,
disse Toninho da Farmácia.
Boa Vista

A vereadora Geni Dias Ramos – Dona Geni (PPS) realizou
diversos pedidos por meio de
indicações e requerimentos,
durante a Sessão Ordinária do
dia 15 de outubro, visando atrair
melhorias para os bairros de
Pindamonhangaba.
Confira as solicitações:
informação sobre a
possibilidade de construção de
uma Praça Pública, ao lado da
quadra de esportes da Vila São
José, no Distrito de Moreira
César.
solicita informações
-

Dr. Isael cria Projeto
de Lei para fiscalizar
propaganda eleitoral

Vereador Dr. Isael (PV)
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.
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Benfeitorias

Trânsito

Dr. Jair Roma
agradece atendimento
às suas reivindicações

Vereador Janio agradece Cal pede construção de Quadra
retirada de limitador na
na E.E. Prof. Gabriela Monteiro
Estrada do Atanásio
de Athayde Marcondes

O vereador Dr. Jair Roma
(PPS) agradece o início da obra
de revitalização na Praça do
Imigrante Japonês, próxima
a Avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso, no bairro Alto
do Cardoso. A obra é um dos
pedido feitos pelo parlamentar
ao Executivo Municipal.
Trânsito
Dr. Jair Roma aproveita
para agradecer a implantação
de lombada na Avenida Gastão
Vidigal Neto, no bairro Cidade
Nova, nas proximidades da
portaria da Socotherm.“Esta
era uma reivindicação dos
moradores e funcionários das
empresas do local, devido ao
intenso fluxo de veículos”,
destaca Dr. Jair.
Estrada do Atanásio
O vereador Dr. Jair agradece e se diz satisfeito com
a retirada do limitador de
largura de veículos, na Estrada
do Atanásio, no Distrito de
Moreira César. “Esta é uma

Diretoria de Comunicação/CVP

ligação direta entre o Distrito
e a Região Leste do município. Por esta razão, desde
2009, pedíamos a retirada
do limitador para que o local
fosse utilizado novamente por
transportes coletivos e outros
veículos com maior facilidade,
respeitando assim o direito de
ir e vir”, ressalta o vereador.
Rodovia Dr. Caio
Gomes Figueiredo
- iluminação
Dr. Jair que solicitou a
implantação de iluminação
pública na Rodovia Dr. Caio
Gomes Figueiredo, no Bairro
Mandú, agradece juntamente
com os munícipes da região,
a atenção do Executivo pela
execução do serviço. “A
iluminação foi instalada no
local beneficiando a todos os
moradores, proporcionando
melhor segurança no tráfego e aos que percorrem o
Caminho da Fé”, enfatizou o
parlamentar.

Vereador
Janio Lerario

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.

O vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) agradece ao Prefeito
Municipal um importante pedido
que foi feito através da sua Indicação nº. 70/2009, que pedia a
retirada do limitador da Estrada
do Atanásio. Janio fala que apesar
de demorar, finalmente foi atendido este importante pedido. Este
limitador foi colocado há alguns
anos atrás na Estrada Municipal
do Atanásio, que é uma das mais
antigas de nossa cidade e a principal ligação entre o Distrito de
Moreira Cesar, o bairro do Feital
e a Zona Leste de nossa cidade.
Janio informou que o limitador foi colocado quando foi
pri-vatizada a Rodovia Presidente
Dutra, que passou a ser administrada pela Concessionária Nova
Dutra que implantou a cobrança
do pedágio. “Foi uma loucura,
com mais de 1.000 caminhões
e carretas por dia desviando do
pedágio, passando por dentro de
Moreira César, causando grande
transtorno; devido a isso, a única
solução encontrada para impedir
que estes veículos desviassem

Trabalho

Reeleito
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Vereador Dr.Jair Roma

Educação

do pedágio foi a construção
deste limitador, para que por ali
só passassem carros de passeio
e caminhonetes. Portanto, atualmente com a implantação do
pedágio nessa estrada que cobra
o mesmo valor da Via Dutra não
há mais justificava para a existência deste limitador”, destaca
o vereador Janio.
Os caminhões e ônibus de Pindamonhangaba, impossibilitados
de circular entre o Feital e Moreira
César pela Estrada do Atanásio
geram um elevado número de
reclamações, principalmente
dos motoristas de caminhões e
carretas que necessitam carregar
ou descarregar nas industrias do
bairro e do Distrito.
Para finalizar o vereador Janio
diz que, “a retirada deste limitador
também vai possibilitar a volta
da linha de ônibus que existia
antes e circulava entre a Cidade
– Feital - Moreira César – Cidade, dando uma volta completa e
beneficiando a população desta
região”, concluiu Janio.

Alexandre Faria agradece Dr. Marcos Aurélio
deputado Marco Aurélio por agradece os votos de
confiança que o reelegeram
destinação de emenda
O vereador Alexandre Faria, durante o uso do Plenário,
na última segunda-feira, dia 15
de outubro, aproveitou para
agradecer o Deputado Estadual Marco Aurélio de Souza, do
PT, pela destinação de emenda
para aquisição de veículo para
a Associação Aliança de Misericórdia, que trata dependentes
químicos e moradores de rua.
“A emenda foi aprovada, já
publicada em Diário Oficial e
beneficiará usuários e dependentes químicos do Vale do
Paraíba. Somente em Pinda,
já foram tratados centenas de
jovens pela entidade, através
de parcerias com a Associação
Projeto Crescer. O Deputado
Marco Aurélio de Souza nos
atendeu prontamente, mostrando sua preocupação com
as drogas. Além disso, Marco
Aurélio acompanhou de perto,

Deputado Marco Aurélio

as ações da Aliança de Misericórdia em Jacareí, quando
ainda era prefeito da cidade”,
enfatizou o vereador.
Programa
de Acolhimento
Alexandre Faria, que encerrará seu mandato em dezembro 2012, lamentou que
o Programa de Acolhimento
para moradores de rua e dependentes químicos não tenha
avançado mais. “Apesar do
esforço do pessoal, da parceria
da Comunidade Aliança de
Misericórdia e da dedicação
da Secretaria Dra. Ana Emília
Gaspar, não conseguimos que
se constituísse em Pinda uma
Casa de Acolhimento, o que é
uma pena, mas continuaremos
com os trabalhos, como sempre fizemos, principalmente
fora do meio político”, enfatizou o parlamentar.

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

de nº 1098/12, de 28/09/12, que
este pedido é pertinente e que,
devido à demanda existente, já
está sendo estudada a possibilidade de contratações de mais
psicólogos, sendo esta, matéria
para o próximo orçamento.
Diretoria de Comunicação/CVP

e esporte

Na última sessão, vereador
José Carlos Gomes – Cal (PTB)
enviou um requerimento ao
Governo do Estado, à FDE e à
Diretoria Regional de Ensino
solicitando a construção de uma
quadra poliesportiva com cobertura na Escola Estadual Prof.
Gabriela Monteiro de Athayde
Marcon-des, que fica na estrada
Municipal Avelino Alves, no
bairro Cruz Grande.
Segundo Cal, essa é uma
escola frequentada por muitos
alunos. “A demanda de jovens
que a escola atende é grande e
necessita de uma quadra poliesportiva para desenvolvimento de
atividades físicas e incentivo ao
esporte”, justifica o vereador.
Cal ainda reforça que a escola faz parte da zona rural da
cidade, local onde há poucas
opções de lazer e entretenimento
principalmente para os jovens e
estudantes. “O esporte é uma das
principais maneiras de ocupar
os jovens e tirá-los das ruas,
principalmente no bairro, onde
são restritas as opções de lazer”,
afirma.
Fonte da
Praça Cícero Prado
O vereador Cal também
comenta que a revitalização da
praça Cícero Prado, na Vila São
Benedito, está sendo encerrada
e que a Prefeitura informou que
a reativação e reforma da fonte
será feita justamente nessa fase.
Cal destaca que a reativação da
fonte deve ser feita em nome
do Zé Maria, que lutou pela
implantação da fonte quando a
praça foi construída.
“Fazemos questão que a
fonte seja revitalizada pois era
um pedido do saudoso Zé Maria.
Alguns dias antes de sua partida,
ele esteve no local com o engenheiro Elias e com o Miguel da

elétrica, onde durante a conversa
ficou garantido que iria ser reformada. Estamos no aguardo dessa
solicitação”, salienta.
Festas
A pedido do Frei Laércio, o
vereador Cal convida para a 29ª
Festa de São Judas Tadeu que
começa nessa sexta, dia 19. Serão
dois finais de semana com muitas
missas e atividades religiosas
e culturais para a comunidade,
entre os dias 19 e 28 de outubro.
No último dia da festa – 28/10
- ocorre a procissão, com saída
às 17 horas, do Lar São Judas
Tadeu e, logo após, celebração
da Santa Missa.
Também a pedido de dona
Carminha, o vereador Cal
convida a todos para o 5º Jantar Dançante Salesianos que
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Cal

acontece no dia 20/10/2012 às
21 horas na Quadra do Salesianos, em Pindamonhangaba. Os
convites custam R$ 40,00 e a
animação será da Banda Gold.
Mais informações no local: Rua
São João Bosco, 727, Santana –
Pindamonhangaba/SP.

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

CÂMARA DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA
ORDEM DO DIA
36ª Sessão Ordinária do ano de 2012, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”,
no próximo dia 22 de outubro de 2012, segunda-feira, às 18
horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 37/2012, do Poder Executivo, que “Declara os jornais
oficiais para publicação dos atos oficiais do Poder Executivo do Município
de Pindamonhangaba”.
II. Projeto de Lei n° 84/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o ingresso
e participação de crianças e adolescentes em locais de diversões públicas”.
III. Projeto de Lei nº 168/2012, do do Poder Executivo, que “Altera dispositivos da Lei nº 4.754, de 27 de fevereiro de 2008, que disciplina a estrutura do
Conselho Tutelar do Município de Pindamonhangaba e dá outras providências”.
Pindamonhangaba, 17 de outubro de 2012.
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Vereador Dr. Marcos Aurélio

e o vereador

Alexandre Faria

“Agradeço por todo o apoio
que recebi e continuarei trabalhando por uma melhor saúde
e qualidade de vida para toda a
população do município”, ressaltou 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 regimental, estudos e
providências para que fosse feita
a contratação 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 memorando

Esta indicação foi feita para
atender aos pedidos de cidadãos,
que relataram ao vereador a
dificuldade que enfrentam para
conseguir atendimento psicológico. Muitos desses moradores
apresentam problemas como
depressão, síndrome do pânico,
transtorno obsessivo-compulsivo e outros que, mesmo com
a ajuda de medicamentos, são
melhor tratados com o acompanhamento de um profissional
da área de saúde mental e de
sessões de terapia. “A saúde dos
pindamonhangabenses sempre
foi a minha prioridade. Fizemos
este pedido pois, além do bem
estar físico, é muito importante
também, o bem estar psicológico
dos nossos cidadãos”, enfatizou
o Dr. Marcos Aurélio.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores
Vereadores no livro próprio.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
Departamento de Comunicação
Diretora de Comunicação:
Natália Lugli Sper
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)
Telefones: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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Distribuição de mudas de
árvores para a população
em outubro
Maria Fernanda
Munhoz
Nas próximas semanas, a
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria
de Governo, departamentos
de Meio Ambiente e de Licenciamento Ambiental e Urbanismo, realizarão a doação
de mudas de árvores para a
população.
As doações serão reali-

zadas na sexta-feira (26), de
mudas apropriadas para calçadas, e no dia 30 de outubro,
de mudas nativas e frutíferas.
Nas duas ocasiões, o interessado precisa ir até o Viveiro Municipal para retirar
a senha e, em seguida, fazer
a retirada das mudas. As senhas são distribuídas das 8 às
10h30, para as primeiras 30
pessoas. As mudas poderão

ser retiradas pela mesma pessoa somente após 60 dias.
Calçadas
As mudas apropriadas
para calçadas serão distribuídas no dia 26. As espécies
são: murta, rezedá, chorão,
merindiva, dedaleiro, ipê de
jardim, escova de garrafa e
flamboyant de jardim. Cada
pessoa poderá retirar até duas
mudas.

Divulgação

Nativas
As mudas nativas e frutíferas serão distribuídas no
dia 30. Essa distribuição será
para moradores da área rural e
chácaras da área urbana, com
apresentação de comprovante
de endereço. Cada pessoa poderá retirar até 14 mudas.
Mais informações poderão
ser obtidas no Depto. de Meio
Ambiente, telefone 3645-1494.

Canteiro central e ruas do Carangola são limpas
A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou a limpeza
no canteiro de obras do bairro
Carangola esta semana. Funcionários varreram as ruas e
capinaram a grama do local.
De acordo com o diretor de Serviços Municipais,
Sérgio Marcondes Guimarães, o trabalho é constante

em todo município. “São
ações rotineiras da Prefeitura e levamos estas atividades para todos os pontos da
cidade”.
Dona Fátima Araújo, moradora há 12 anos do local,
elogiou os serviços. “Deixa
o bairro mais bonito e agradável. Só tenho a agradecer,

Rubens Filho

porque a limpeza é importante e evita aparecimento
de insetos”.
O estudante Mateus Serafim também aprovou a
ação. “Deixou a entrada do
bairro mais bonita. Gosto
de ver meu bairro e toda a
cidade com as ruas limpas”,
finalizou.
Rubens Filho

Funcionários da Prefeitura trabalham nas ruas do bairro Carangola

O canteiro central da entrada do bairro ficou mais bonito com a limpeza

Fatec realiza V Simpósio
de Tecnologia
A Fatec – Faculdade de
Tecnologia – de Pindamonhangaba realizou, de terça-feira (16) a quinta-feira
(18), o V Simpósio de Tecnologia, com palestras,
minicursos, debates, mesas redondas, exposições,

apresentações de projetos
experimentais dos alunos e
muitas outras ações.
O evento contou com a
presença dos alunos e professores da Fatec, diretores das indústrias da cidade e estudantes do Ensino

Médio. Cerca de mil pessoas passaram pelo local nos
três dias de evento.
A Fatec está situada às
margens da SP-62, sentido
centro e está inst a l a d a e m
P i n d a m o n h a n g aba desde
2006.

Mayra de Souza

Professor explica o funcionamento de um aquecedor solar

Mayra de Souza
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Oficinas de pipa e de circo, diversão na piscina, jogos diversos, são atividades que serão realizadas no Centro Esportivo “Zito”, no Distrito de Moreira César

CE “Zito” tem festa do Dia das Crianças
As comemorações ao Dia
das Crianças ainda não terminaram. No domingo (21),
a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer,
irá realizar um dia inteiro de
recreação no Centro Esportivo José Ely Miranda (Zito),
em Moreira César. As brincadeiras começam às 11 horas
e as crianças terão as opções
de se divertir com oficinas,
brinquedos infláveis e outras
atividades recreativas. Todas
as brincadeiras poderão ser
acompanhadas pelos pais.
Assim como a comemoração no Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira (João do
Pulo) na quinta-feira, 12 de
outubro, a Prefeitura de Pindamonhangaba irá oferecer
teatro, jogos, atividades esportivas, diversão na piscina

e oficinas de pipa e de circo.
A gestora de atividades recreativas, Márcia Fialho, comentou sobre as participações
das crianças e dos pais no
“João do Pulo” e, mesmo com
a chuva que atingiu Pindamonhangaba no feriado nacional,
o ginásio recebeu um grande número de participantes.
“Foram 1500 pessoas, entre
crianças e pais. Transferimos
as atividades para dentro do
ginásio devido à chuva. Quem
esteve no ‘João do Pulo’ garantiu que irá ao ‘Zito’ no
domingo para participar das
atividades”, disse.
A piscina do Centro Esportivo “Zito” estará disponível para
utilização, desde que a criança
esteja com o traje de banho
adequado. Além disso, menores de 7 anos só poderão entrar
acompanhados dos pais.

Mesmo com chuva, um grande público compareceu no “João do Pulo” para comemorar o Dia das Crianças
Akim/Agora Vale

Parque da Cidade: atividade
física em contato com a natureza

A população aprovou o trenzinho do City Tour, participando dos passeios

Pinda tem final de Semana
com City Tour gratuito
Maria Fernanda Munhoz
Neste final de semana, a
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento de Turismo, realizará o
City Tour Histórico Cultural
nas ruas do centro da cidade.
O trenzinho do Turismo terá
saídas no sábado (20), das 9
às 13 horas, da praça Monsenhor Marcondes e no domingo (21), das 13 às 17 horas,
do Bosque da Princesa.
O passeio é gratuito e tem
a presença de monitores treinados, que contam a história

de Pindamonhangaba por
meio dos prédios e locais históricos do centro da cidade. A
iniciativa faz parte do projeto
“Conheça a Sua Cidade”, que
visa informar e conscientizar
os munícipes de todas as idades sobre as riquezas históricas e culturais do município.
“Quando conhece a história
e as belezas de sua cidade, a
população valoriza, cuida e
preserva, além de passar esse
conhecimento para frente, envolvendo assim toda a comunidade”, explicou a diretora

do Departamento de Turismo
da Prefeitura, Rebeca Guaragna Guedes.
Por conta do mês das
crianças, em todos os finais
de semana de outubro, o
trenzinho realizará o passeio,
sempre com saída dos mesmos locais e horários.
No final de semana anterior,
quando foram realizados os primeiros passeios, a iniciativa já
se mostrou um grande sucesso,
com todas as saídas lotadas, somando mais de 500 passageiros
nos dois primeiros dias.

Imagine um local arborizado, com espécies
nativas da flora brasileira, um amplo espaço para
caminhadas e atividades
físicas, e perto do centro
de
Pindamonhangaba?
Este lugar existe e está
aberto para a população.
O Parque da Cidade, na
avenida Manoel César
Ribeiro, tem uma extensa
área verde para a população estar conectada com
a natureza, com trilhas
disponíveis para serem
usadas nos exercícios físicos, sem custo algum
e reservado da agitação
diária de uma cidade que
está em constante desenvolvimento.
Nos períodos matutinos e vespertinos, o morador pode caminhar tranquilamente pelo Parque
da Cidade, aproveitando
a trilha de 1 km dentro da
mata, que foi recuperada
pela Prefeitura de Pindamonhangaba para ser um
local de visitações de escolas, empresas e outros
grupos. Com a chegada da
noite, o sol dá lugar à iluminação no espaço de lazer do Parque, que possibilita a utilização do local

para exercícios físicos com
segurança e comodidade.
O diretor dos Parques da
Cidade e Juventude, Carlos
Magno, mencionou os grupos de empresas privadas
que estão procurando a Prefeitura de Pindamonhangaba
para uma caminhada com outros exercícios acompanhados por um monitor. Magno
explicou que estas empresas estão trocando o famoso
“happy-hour” nos bares e
restaurantes pelos parques e
bosques, a fim de promover
a atividade física junto aos
seus funcionários. “É um
novo conceito de integrar os
funcionários e estimular a
prática de exercícios físicos
para garantir uma boa saú-

de aos colaboradores das
empresas”.
No domingo (21),
a empresa Mascarenha
Construções irá levar 100
empregados para fazerem
uma caminhada ecológica,
acompanhados de monitores no Parque da Cidade. A
manhã será marcada com
alongamentos, exercícios
diversos e um passeio pela
trilha do local.
As empresas interessadas em realizar este tipo
de caminhada no Parque
da Cidade, devem encaminhar um ofício para a
Secretaria de Governo
formalizando o dia e a
hora desejada para o passeio.
Divulgação

A caminhada pode ser feita nas trilhas do parque
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Tratamento para obesidade
é incentivado na cidade
A Rede de Saúde traz vários benefícios aos usuários, e
quem é obeso também pode procurar auxílio
A Prefeitura de Pindamonhangaba, através da Secretaria de Saúde,
oferece na Rede de Saúde do município tratamento para obesidade
através das Unidades Básicas de
Saúde e na Especialidade de Endocrinologia, com consultas médicas,
exames laboratoriais, educação alimentar e incentivo à prática de exercícios físicos.
A obesidade é uma doença perigosa que desencadeia diversos tipos
de doenças e, devido a isso, é necessário uma atenção maior. A doença é
o acúmulo de gordura no corpo causado quase sempre por um consumo
de energia na alimentação, superior
àquela usada pelo organismo para
sua manutenção e realização das ati-

vidades do dia a dia. Ou seja: a ingestão alimentar é maior que o gasto
energético correspondente.
Na rede, os tratamentos vão a fundo e ensinam como a pessoa deve se
alimentar. Os tratamentos são oferecidos em todas as unidades básicas de
saúde e, quando necessário, na especialidade de Endocrinologia no Centro Educacional Municipal. São 21
equipes atuando nesse trabalho.
Sedentarismo
Um dos fatores que contribuem
para a obesidade é o sedentarismo. É
necessário praticar atividades físicas
regulares, além disso, manter uma
alimentação rica em ﬁbras, verduras
e legumes, pois as ﬁbras se unem às
moléculas de gordura e auxiliam no

processo de ‘limpeza’
do organismo.
Segundo dados da
Secretaria de Saúde da
Prefeitura, diabetes e hipertensão fazem parte das
cinco principais causas de
mortalidade tanto na cidade como em todo o país. O
grande foco da saúde em geral é reduzir a mortalidade,
sendo assim, os incentivos
e investimentos estão voltados para combater também
a obesidade.
Mais informações sobre o
programa podem ser obtidas
na unidade mais próxima de
sua residência!

Diagnóstico de obesidade
A obesidade é determinada pelo Índice de Massa Corporal (IMC) que é calculado
dividindo-se o peso (em kg) pelo quadrado da altura (em metros). O resultado
revela se o peso está dentro da faixa ideal, abaixo ou acima do desejado.

Classiﬁcação do IMC:
Menor que 18,5 - Abaixo do peso
Entre 18,5 e 24,9 - Peso normal
Entre 25 e 29,9 - Sobrepeso (acima
do peso desejado)
Igual ou acima de 30 - Obesidade

Lembre-se
sempre:

CÁLCULO DO IMC:
IMC=peso (kg) / altura (m) x altura (m)
Exemplo: João tem 83 kg e sua altura é
1,75 m. Altura x altura = 1,75 x 1,75 =
3.0625. IMC = 83 divididos por 3,0625
= 27,10. O resultado de 27,10 de IMC
indica que João está acima do peso
desejado (sobrepeso).

Complicações
possíveis

Não existe mágica! Para
manter o peso dentro
dos valores desejáveis a
melhor opção é ter uma
alimentação balanceada e
praticar atividades físicas
regularmente.

Pessoas obesas têm maior
probabilidade de desenvolver
doenças como pressão alta, diabetes, problemas nas articulações, diﬁculdades respiratórias,
gota, pedras na vesícula e até
algumas formas de câncer.

Cuidados

Tratamento de
Obesidade
Como a obesidade é
provocada por uma
ingestão de energia
que supera o gasto do
organismo, a forma mais
simples de tratamento é
a adoção de um estilo de
vida mais saudável, com
menor ingestão de calorias
e aumento das atividades
físicas. Essa mudança
não só provoca redução
de peso como facilita sua
manutenção.

Medicamentos
A utilização de medicamentos contribui de
forma modesta e temporária para a redução de
peso e nunca deve ser usada como única forma
de tratamento. Boa parte das substâncias
usadas, atuam no cérebro e podem provocar
reações adversas graves, como: nervosismo,
insônia, aumento da pressão sanguínea,
batimentos cardíacos acelerados, boca
seca, intestino preso. Um dos riscos mais
preocupantes é o de se tornar dependente do
medicamento, por isso, o tratamento deve ser
acompanhado com rigor e restrito a alguns
tipos de pacientes.

Redução de estômago pelo Sistema Único de Saúde
Novidade - O Ministério da Saúde decidiu diminuir a idade
mínima para a cirurgia bariátrica no SUS
de 18 para 16 anos.
A mudança é por
causa do aumento da
obesidade entre os
adolescentes.
Quase 22% dos
brasileiros entre 10 e
19 anos de idade têm
excesso de peso.
Para se ter ideia,
em 1970, esse índice
era de apenas 3,7%.

O Ministério da
Saúde destaca que a
redução de estômago é o último recurso
para a perda de peso.
De
acordo
com
informações da Secretaria de Saúde,
na região ainda não
há cirurgia pelo SUS.
O Sistema Único de
Saúde iniciou há pouco tempo as cirurgias,
porém, ainda não foram disponibilizadas
cotas para o Vale do
Paraíba.

• Não deposite as esperanças
do tratamento apenas no
medicamento, pois o resultado
depende principalmente das
mudanças nos hábitos de vida
(dieta e atividade física);

• Com o tempo o medicamento
pode passar a perder o efeito. Se
isso ocorrer, consulte seu médico
e nunca aumente a dose por
conta própria;
• Existem muitas propagandas
irregulares de medicamentos
para emagrecer nos meios
de comunicação, por isso não
acredite em promessas de
emagrecimento rápido e fácil;
• Não compre medicamentos
pela internet ou em academias
de ginástica, pois muitos não são
autorizados pelo Ministério da
Saúde e podem fazer mal a quem
utiliza;
• Clínicas e consultórios não
podem vender medicamentos.
O paciente tem a liberdade
de escolher a farmácia de
sua conﬁança para comprar
ou manipular o medicamento
prescrito;
• Fórmulas de emagrecimento
com várias substâncias
misturadas são proibidas
pelo Ministério da Saúde e já
provocaram mortes.
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Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Igreja Quandrangular do Ipê II
No domingo (14), a igreja Quadrangular do bairro Terra dos
Ipês II comemorou 16 anos de atividades, em uma solenidade
emocionante. O prefeito João Ribeiro e a primeira-dama e
presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maria Angélica
Ribeiro, estiveram presentes e foram levar seu abraço à pastora
Edna, seu filho pastor Maurílio e demais fiéis.
Arquivo pessoal

Aniversário

Comemorou aniversário no dia
14 de outubro a Tânia Paula.
Ela recebeu os cumprimentos
da mãe Izabel, dos irmãos
Paulo Vinícius e Tânia Mara
e da afilhada Maria Letícia,
além dos amigos e familiares.
Parabéns.

Parabéns e
felicidade

Homenagem

Para o aniversariante do
dia 20 de outubro, Luis
Carlos Cardoso, que recebe
o abtaço carinhoso dos
familiares, amigos e da família
sertaneja do Espaço Cultural
Cardosão.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

No dia 18 de outubro
comemoramos o dia do
Diretor de Escola, por isso
os amigos e familiares
parabenizam, de modo
especial, o diretor Adelmo
Pereira Gomes, pelo
excelente trabalho que vem
desenvolvendo junto a EE
Monsenhor João José de
Azevedo.

Bodas de papel

Arquivo pessoal

Ao casal Maria Isabel (Bel) e Diogo, os sinceros votos de
felicidade pelo aniversário de 1 ano de casados. Que Deus
continue abençoando essa união é o que deseja sua irmã
Clarissa Lemes e toda a sua família.

Arquivo pessoal

Tudo de ótimo
Para João Gabriel, que
vai fazer 3 aninhos no dia
20 de outubro. Ele recebe
os parabéns dos pais Alex
e Isabela e de todo os
familiares.

Tudo de bom
Parabéns para Marcos Cabral,
aniversariante do dia 23 de
outubro. Seus familiares e
amigos lhe desejam muita
felicidade.

Arquivo pessoal

Parabéns
Felicidade para nossa amiga
jornalista Josy Gouvêa,
aniversariante do dia 23 de
outubro. Recebe o abraço
de seus familiares e amigos,
principalmente da fofíssima
Pietra. Beijos especiais do
namorado Glauco.

Dupla comemoração!
Parabéns para o casal João Waine de Oliveira e Elisabete, que
comemoram 32 anos de casados no dia 18 de outubro. E no
dia 20, João Waine assopra velinhas. Eles estão recebendo
o carinho de seus familiares e amigos. Abraços da equipe da
Tribuna do Norte.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Nossa Senhora Aparecida
A Vila Prado encerrou, no domingo (14), a festa em
comemoração à padroeira Nossa Senhora Aparecida. Missas,
procissão e quermesse marcaram as festividades, que contaram
com a presença de grande público.
Arquivo pessoal

Felicidade
Parabéns para Terezinha,
esposa do radialista
Messias de Melo, que
assopra velinhas no
dia 17 de outubro.
Recebe os cumprimentos
do esposo, do filho
Jonathan, da nora
Jéssica e da netinha
Manoela.

Primeiro aniversário
Felicidade para Eloá
de Souza Saquetti, que
comemora seu primeiro
aninho no dia 18 de outubro,
Os pais, irmã e avós desejam
felicidade e muitas alegrias
para a pequena Eloá.

Batizado
Ao Rafael Pietro Domingos Silva Lima, os parabéns pelo seu
“Nascimento em Cristo” pelo seu batizado, que se realizou no
dia 14 de outubro, com as bênçãos de Deus. Que ele e sua
família sejam muito felizes é o que desejam suas madrinhas Bel
e Clarissa.
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Inscrição para 35º Feste
termina na segunda-feira
Maria Fernanda Munhoz
As inscrições para o 35º
Feste - Festival Nacional de
Teatro de Pindamonhangaba – terminam no dia 22 de
outubro. A expectativa do
Departamento de Cultura da
Prefeitura, que organiza o
evento, é a participação de
companhias teatrais de todo
o país.
Para realizar a inscrição, é
preciso que o grupo ou companhia teatral entre em contato com o Departamento de
Cultura, pessoalmente, pelo
cultura@pindamoe-mail
nhangaba.sp.gov.br ou pelo
telefone (12) 3642-1080, e
solicite a ficha de inscrição.
Somente serão aceitas inscrições enviadas pelos Correios.
Os grupos interessados
deverão enviar: ficha de inscrição preenchida, ficha técnica, sinopse do espetáculo,
proposta de encenação, fotos
do espetáculo, autorização
de encenação da SBAT (Sociedade Brasileira de Autores
Teatrais) e Ecad (Escritório
Central de Arrecadação e
Distribuição), cópia do texto,
currículo do grupo, mapas de
luz, som e palco, críticas, relação nominal e RG de todos
os integrantes que participa-

Akim/Agoravale

O Festival Nacional de Teatro de Pindamonhangaba leva arte aos bairros mais distantes. Apresentação da Peça Ubu Rei na Cerâmica

rão do festival, além de um
DVD com a gravação na íntegra do espetáculo.
Este ano, seguindo a tendência mundial, o Festival
não terá caráter competitivo,
sendo uma mostra de espetáculos, totalizando 15 entre

adultos e infantis. As apresentações serão no Parque da
Cidade.
O Feste é realizado com o
objetivo de estimular os grupos de teatro em atividade no
país, revelar novos talentos e
promover o intercâmbio culAkim/Agoravale

tural. Neste ano, o evento
será realizado no período
de 11 a 25 de novembro.
Após o encerramento
das inscrições, acontece o
período de seleção dos espetáculos que irão entrar na
programação 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
de quinta-feira (25).
Na sequência, começa o
período de confirmação dos
grupos selecionados. A programação oficial deve ser divulgada a partir do dia 29 de
outubro.

População deve participar
da 2ª Conferência
Municipal de Cultura
Akim/Agoravale

Alunos acompanham a contação das histórias mais famosas dos Irmãos Grimm

Bibliotecas
recebem contação
de histórias
As bibliotecas municipais
de Pindamonhangaba receberam, no mês das crianças,
contadores de histórias, que
levaram para os pequenos a
magia dos contos dos Irmãos
Grimm.
As apresentações serão
encerradas nesta sexta-feira
(19), em duas bibliotecas: no
período da manhã, a apresentação será às 9 horas, na bi-

blioteca do Sesi e, no período
da tarde, às 14 horas, na Biblioteca Municipal Vereador
Rômulo Campos D’ Arace,
no Bosque da Princesa.
Durante a semana, os
contadores de histórias estiveram nas bibliotecas “Maria
do Carmo Santos Gomes”, na
Vila São Benedito; “Bertha
César”, em Moreira César; e
“José Aylton Falcão”, Caic,

no Araretama.
O evento foi voltado para
crianças menores de sete
anos de idade, que se encantaram com as histórias mais
famosas dos Irmãos Grimm,
que foram contadas e encenadas. Textos como A Bela
Adormecida, João e Maria,
Branca de Neve, entre outros, fazem parte das criações
dos Irmãos Grimm.

O evento tem por finalidade propor ações que contribuam com a cultura

Maria Fernanda Munhoz
A população de Pindamonhangaba está convidada a
participar da 2ª Conferência
Municipal de Cultura, que
será realizada nos dias 27 e 28
de outubro, na Etec João Gomes de Araújo. A conferência
é 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.
O evento será realizado
pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento de Cultura, com
apoio do Conselho Municipal de Cultura e da Etec João
Gomes de Araújo.
“Todo o cidadão de Pindamonhangaba, acima de 16
anos, que deseja participar do

desenvolvimento cultural de
nossa cidade deve participar
da conferência, dando suas
ideias e opiniões sobre os diversos temas relacionados à
Cultura”, explicou a diretora
de Cultura da Prefeitura, Nilza Mayer, que também é presidente da comissão organizadora do evento.
Ela explicou que a participação da população é importante porque a Conferência
Municipal é o momento onde
a sociedade civil e poder público se juntam para elaborar
e fortalecer as ações na área
de Cultura, contemplando
todas as expressões artísticas e culturais. “A partir da
Conferência, faremos o Plano
Municipal de Cultura, que é o
instrumento que definirá e garantirá as diretrizes culturais

para os próximos dez anos em
nossa cidade”, lembrou.
Para participar, é preciso
que seja feita a inscrição. As
fichas devem ser solicitadas
pelo e-mail cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br. Para
preencher a ficha de inscrição,
é necessário escolher qual dos
eixos temáticos, ou grupos de
discussão, o interessado gostaria de fazer parte.
As informações do texto-base da conferência e as explicações sobre cada eixo-temático podem ser acessados no
site oficial da Prefeitura: www.
pindamonhangaba.sp.gov.br
Mais informações podem
ser obtidas no Departamento
de Cultura da Prefeitura, situado na rua Dr. Campos Salles,
530, centro ou pelos telefones
3642-1080 e 3643-2690.
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Ensaio aberto da
peça “A Menina,
o Bolo e a Bruxa”

Divulgação

Victor Narezi, Laila Gama e Rafaela Alencar durante ensaio da peça

Surpresa! Ruídos, imagens, sombras
estranhas, ﬁguras inusitadas esperam por
você nesse fervescente caldeirão. A todos
um bom e aterrorizante espetáculo!
A Cia. Novos Atores, de
Pindamonhangaba, fará, no
domingo (21), às 17 horas,
a apresentação de um ensaio
aberto ao público do processo de montagem da peça
infantil “A Menina, o Bolo
e a Bruxa”. O evento, que
acontecerá no auditório da
Fasc - Faculdade Santa Cecília, consta na apreciação
ﬁnal a partir de impressões
sobre o experimento cênico
do grupo.
A peça infantil conta a
história de uma menina que,
prestes a completar 13 anos,
briga com seus ocupados
pais, por achar que eles esqueceram de seu aniversário.
Frustrada, ela é atraída para
a casa de uma nova vizinha,
onde aparentemente está
acontecendo uma grande festa. Lá, a menina percebe estar
na casa de uma bruxa gourmet. E por que não testar um
de seus cardápios para fazer
seu próprio bolo? Ela encontra o grande livro de receitas,
em que o ingrediente principal é criança.
A peça foi uma sugestão
do diretor Victor Narezi. “Eu
me encantei com uma obra
literária chamada “O manual
da bruxa para cozinhar crianças”, de Keith Mcgowan. A
partir de experimentações,
foi surgindo um novo roteiro”, disse Narezi. “Serão utilizados como recursos a linha
de pesquisa do teatro imagético com mímicas, sombras,
sons, ruídos e o áudio visual,
que trazem projeções brincando com técnicas de animação”, completa.
A Cia. Novos Atores
Com nove anos de existência, a Cia. Novos Atores
realiza diversas atividades
artísticas na cidade de Pinda-

Divulgação

Projeto prepara
adolescentes para
contação de histórias
Jovens entre 14 e 18 anos são capacitados
em leitura, teatro contação de histórias

A atriz Laila Gama durante experimentação dos
recursos técnicos que serão utilizados

monhangaba e região. Entre
espetáculos, performances,
intervenções artísticas e oﬁcinas de capacitação, o grupo
se ﬁrma nesse projeto como
um núcleo de pesquisa de
linguagens cênicas. O grupo, por representação do seu
diretor Victor Narezi, atua
também como orientador na
formação de outros grupos
na região, com realização de
oﬁcinas de formação de atores e encontros artísticos com
proﬁssionais competentes em
atuação nas grandes capitais,
sempre articulando parcerias
com prefeituras e outras instituições.
O Projeto Ademar Guerra
O Projeto Ademar Guerra
foi criado em 1997 pela Secretaria de Estado da Cultura
com o objetivo de propiciar
orientação artística a grupos
teatrais em atividade no interior e litoral do Estado de
São Paulo. Essa ação se dá
por meio da contratação de
artistas-orientadores
para
atuarem junto aos grupos selecionados, acompanhando
seus projetos de pesquisa e/
ou montagem de espetáculos.

Este incentivo e valorização de grupos visa fomentar
a formação de público e alimentar a vida cultural das comunidades que não dispõem
de escolas ou cursos para
suprir a carência de suporte
técnico na área artística, valorizando assim a produção
cultural destas cidades.
O grupo passou por uma
seleção no inicio do ano pelo
envio de um projeto de montagem.
“Passamos por algumas
fases de seleção e conseguimos ser um dos 20 grupos
selecionados para receber a
orientação. O grupo recebe
duas visitas mensais de um
proﬁssional da área para ajudar na montagem, e com isso
o espetáculo vai ganhando
uma bagagem em questões
técnicas e artísticas. Para a
nossa montagem foi enviada a artista Dani Biancardi.
Dani foi para o grupo uma ﬁgura essencial que abraçou o
projeto e vestiu mesmo a camisa do grupo. Uma entrega
proﬁssional que enriqueceu
muito o processo”, aﬁrmou o
diretor Narezi.

Com o objetivo de formar adolescentes contadores de histórias, que levem
a magia da leitura para
crianças em escolas municipais, Pindamonhangaba
está recebendo a primeira edição do projeto “Os
Contadores de Histórias”.
Patrocinado pela empresa
Lyondellbasell em parceria com o Ministério da
Cultura, através da Lei
Rouanet.
Além de proporcionar
aos pequenos o contato
com o mundo dos livros,
os momentos de leitura os
levam a compreender que
a escrita é uma maneira
de ﬁxar o texto. Com esse
pensamento, 30 adolescen-

tes de 14 a 18 anos estão
sendo capacitados em leitura, teatro e contação de
histórias para, posteriormente, atuarem como multiplicadores em escolas do
Ensino Fundamental.
Enquanto recebem a
fundamentação teórica, os
adolescentes são beneﬁciados com uma bolsa auxilio
para complementar a renda
familiar.
“O projeto tem preparado inúmeras histórias
basicamente de clássicos
infantis e fábulas de Esopo (Fabulista Grego), todos recomendadas para
qualquer idade”, ressaltou
o coordenador do projeto,
Eduardo Martucelli.

Todas as semanas os
jovens vão até uma escola
municipal para realizar a
contação de histórias para
alunos da Rede Municipal
de Ensino.
As atividades preparatórias são realizadas no
centro comunitário do
bairro Feital e os ensaios
podem ser assistidos pela
comunidade.
Na terça-feira (16), os
jovens contadores de história realizaram uma apresentação na escola municipal Professor Augusto
César Ribeiro. Foram várias histórias contadas e
encenadas pelos adolescentes, que encantaram e
divertiram as crianças.
Divulgação

Apresentação na escola municipal Professor Augusto César Ribeiro

Domingo tem “Galinha Pintadinha” na Ferroviária
Divulgação

A empresa WM Eventos realiza no domingo
(21), a apresentação do espetáculo infantil Dudinha
e Galinha Pintadinha, com
participação especial da Mariana, no ginásio da AA Ferroviária, a partir das 16 horas.
Os ingressos do lote promocional são limitados e já
estão em fase ﬁnal de venda
à R$ 20 para adulto, e R$
10 para crianças (de 3 até 12
anos). Criança até dois anos

Cena do espetáculo
“Galinha Pintadinha”

não pagam. O segundo lote
poderá ser comprado na hora
por: não - sócio - adulto R$
30 e R$ 15 para crianças;
para os associados o ingresso
será de R$ 20 adulto e R$ 10
criança.
A venda dos ingressos
acontece na Diniz Discos,
Beto Brinquedo e Tesouraria
da Ferroviária. Associados devem adquirir ingressos somente no clube. Os portões estarão
abertos às 16 horas e o show
deve ter início às 17 horas.
Sobre o show
O evento é um grande
sucesso por sua produção

dançante, lúdica, educativa
e interativa com a turma de
personagens. O roteiro e a
trilha sonora foram criados
pela Bromelia Produções
e recriam as paisagens dos
clipes que as crianças tanto
adoram, em versões montadas especialmente para o
espetáculo musical. Tudo
com muita música e bonecos
incríveis que cantam e dançam os clipes das músicas
infantis do DVD Galinha
Pintadinha.
Um show para crianças
de todas as idades, pais, tios
e avós.
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Rock in Rio 2013:

Divulgação

Mais três atrações internacionais

Mais três atrações foram
conﬁrmadas, nesta semana,
para o Rock in Rio de 2013,
que acontecerá em setembro
na cidade do Rio de Janeiro:
Bruce Springsteen, Metallica e Iron Maiden. Já estão
conﬁrmados também George

Benson e Sepultura.
Diferentemente de 2011,
quando cerca de 100 mil pessoas circularam pela Cidade
do Rock por dia, na quinta
edição a capacidade do espaço será reduzida para 85 mil
pessoas.

A venda antecipada das
entradas para o evento começa no dia 30 de outubro. O
ingresso, chamado de Rock
in Rio Card, garante a entrada
do público antes do anúncio
das atrações. Após o anúncio
da programação, o compra-

dor pode escolher em qual dia
vai utilizar as suas entradas.
A venda será limitada a quatro cartões por pessoa, sendo
uma meia-entrada.
Ingressos
O valor do ingresso inteiro
é de R$ 260 por dia. A venda
Divulgação

Quadrinhos

de ingressos será feita pelo
site oﬁcial do festival, por
meio da Ingresso.com. A escolha pelo dia da entrada, antes da venda do restante dos
ingressos ao público geral,
será feita entre 1º de fevereiro
e 1º de abril de 2013.

A edição de 2013 do
evento está prevista para
acontecer nos dias 13, 14,
15, 19, 20 e 21 de setembro, na Cidade do Rock.
Em 2011, os ingressos antecipados se esgotaram em
apenas 21 dias.

O que rola no cinema
Cinemark São José dos Campos

Gears of War: Judgement’
será lançado com
dublagem em português

19 a 25/10
007: Operação Skyfall
23h55
A Entidade
16h10 - 18h50 - 21h20
Atividade Paranormal 4
12h30 - 14h40 - 17h10 - 19h30 - 21h50

A Microsoft anunciou que o game de ação “Gears of War: Judgement”, exclusivo do Xbox 360 e que será lançado mundialmente em 2013, chegará ao Brasil dublado em português.
De acordo com Guilherme Camargo, gerente da divisão Xbox
no Brasil, este é o primeiro jogo da famosa franquia da desenvolvedora Epic Games a serem dublados.
O disco do game terá também o áudio original, em inglês, mas
não haverá legendas em português.
A data de lançamento nacional deve ser a mesma dos Estados
Unidos, prevista para o dia 19 de março de 2013.

Até Que A Sorte Nos Separe
12h40- 15h00 - 17h20 - 19h40 - 22h
E a Vida Continua...
16h40 - 19h10 - 21h40
Hotel Transilvânia 3D
11h - 13h10 - 15h40 - 18h10 - 20h40
Procurando Nemo 3D
11h10 - 13h40
Ted
13h20 - 15h50 - 18h20 - 20h50

Atividade Paranormal 4’
promete elucidar mistérios
O ﬁlme “Atividade Paranormal 4”, que estréia no
Brasil na sexta-feira (19),
promete elucidar mistérios
para os fãs, como, por exemplo, explicar o que aconteceu
com Katie e Hunter.
Cinco anos após Katie
matar a irmã Kristi e o cunhado Daniel e levar consigo o
sobrinho Hunter, eles vivem
juntos em um pacato subúrbio.
Na casa ao lado, vive a adolescente Alice, que acompanha
os passos do garoto sem que
ele perceba, ao menos aparentemente. Até que estranhos
eventos acontecem em sua
casa, colocando-a em perigo.
Filmado como se usasse
webcams e câmeras de segurança, o longa apresenta uma
linguagem que lembra produções feitas para o YouTube.

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

Divulgação

Sucesso na Rede

Avenida
Brasil

O ﬁlme, em sua primeira versão, foi a mais rentável bilheteria da história do
cinema. Com orçamento
de US$ 15 mil, foi vendido

para a Paramount por US$
350 mil e faturou US$ 194
milhões em todo o mundo.
Mais recentemente, o
terceiro filme se tornou

a maior abertura da história para um filme de
terror, e arrecadou altíssimos US$ 202 milhões
mundialmente.

Divulgação

Nos últimos meses, o
sucesso da novela Avenida
Brasil pôde ser comprovado
não só com os altos números
de audiência conquistados
pela novela, mas também
com sua “invasão” na internet. Nas redes sociais, por exemplo, além de terem comentado em tempo real os capítulos mais polêmicos da trama, os
internautas ﬁzeram diversas brincadeiras relacionadas a ela
que se transformaram rapidamente em “virais”.
A primeira ação a dominar as redes sociais foi o uso de
fotos “congeladas” nos perﬁs do Twitter e do Facebook.
Em seguida vieram outras campanhas, hashtags, clipes,
funks, bordões, vídeos animados e montagens.
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Escola municipal Prof. Félix Adib
Miguel realiza 5ª Feira Cientiﬁca
Akim/AgoraVale

Os alunas da escola municipal Professor Félix Adib Miguel durante feira cientíﬁca

Pelo 5º ano consecutivo,
a escola municipal Professor Félix Adib Miguel, do
residencial Lessa, realizou
mais uma edição da Feira
Cientíﬁca “Vida Sustentável”, com a participação de
todos os alunos da unidade escolar. A apresentação
dos trabalhos aconteceu na
quinta-feira (18).
Os alunos do Pré ao 5º
ano tiveram que desenvolver
durante três meses processos
de aprendizagens abordando
assuntos na área de ciências
naturais vinculados ao tema:
Responsabilidade Social e
Cidadania. Realizaram visitas ecológicas, assistiram
teatro, desenvolveram pesquisas, seminários e experimentos para enfatizar o tema.
Durante esses três meses, os
alunos desenvolveram trabalhos
que foram expostos na feira para
os pais e comunidade. Além da
exposição, os alunos tiveram a
oportunidade de compartilhar
os conhecimentos adquiridos
durante este período.

A feira é realizada há cinco anos com o objetivo de
despertar nas crianças o conhecimento e reﬂexão sobre
hábitos e costumes que favorecem a preservação da vida,
estudando e desenvolvendo
experimentos, e também envolvendo a comunidade local
nos estudos, na construção
de novos conhecimentos e
na prática de ações que favoreçam a vida humana e do
planeta.
“Despertar a consciência
dos alunos e familiares para
a importância de cuidar da
própria saúde e da saúde do
planeta é uma missão cada
vez mais necessária e difícil, pois se trata de mudanças
comportamentais que surtirão efeitos a médio e longo
prazo”, ressaltou a gestora da
Unidade Escolar, Maria Angélica Guimarães.
A feira aconteceu nos dois
períodos e contou com a participação da comunidade que
aprovou a iniciativa da Unidade Escolar.

Professores da Rede Municipal participam de reunião
Professoras das escolas
municipais “Dona Minica”
e “Jardim Morumbi” participaram na terça-feira (16),
de uma reunião HTPC Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo diferente,
com a participação do coordenador do Planeta Educação, Ton Ferreira.
Durante a reunião,
as professoras tiveram a
oportunidade de conhe-

cer um pouco mais sobre
como trabalhar com a Escala Cuisenaire, além de
outras curiosidades sobre a
matemática.
“Foram momentos de
vivências e de execução
de novas propostas de trabalho. Dessa forma, foi
unânime a aﬁrmação de
que é com o investimento
constante em formação,
que podemos garantir um

proﬁssional de qualidade”,
disse a gestora de unidade,
Sandra Maria Monteiro
Cândido.
A HTPC acontece semanalmente e todos os
professores da Rede Municipal de Ensino precisam
participar em suas respectivas escolas.
Professores que
estiveram na
reunião HTPC

Desﬁle de moda sustentável
movimenta escola municipal
A escola municipal João
Cesário, do Feital, realizou na
terça-feira, dia nove, um desﬁle sustentável, com a participação dos alunos e comunidade. Os ﬁgurinos foram todos
confeccionados com materiais reaproveitáveis como:
sacolinhas plásticas, revistas,
jornais e garrafas pet.

Todos os ﬁgurinos foram
confeccionados pelos alunos,
com ajuda dos pais. Os mais
criativos foram premiados
pela escola.
A escola desenvolve um
projeto de sustentabilidade,
chamado “Construindo o Futuro”, onde os alunos aprendem como desenvolver ações

para evitar o desperdício de
alimentos, água, luz e como
reciclar e reutilizar os materiais. Outras atividades estarão sendo desenvolvidas pelos alunos tais como: oﬁcina
de confecção de brinquedos
com materiais recicláveis,
fabricação de sabão caseiro,
panﬂetagem entre outros.
Divulgação

Alunos desﬁlam com os ﬁgurinos confeccionados com materiais recicláveis
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Campeonato Sub 17 começa no sábado
A LPMF - Liga Pindamonhangabense de Futebol divulgou o calendário
do Campeonato Sub 17,
que começa no sábado
(20). O torneio reúne dois
grupos com seis times no
grupo A e cinco no grupo
B. A competição vai até o
dia 24 de novembro pela
última rodada da fase de
grupos; os dois melhores
de cada grupo irão para
as semifinais no dia 1º de
dezembro.

Confira os jogos da primeira rodada que acontecem no sábado, às 10 horas:
GER Jardim Eloyna x EC Estrela
Local: Campo de Futebol do Jardim Eloyna (Jardim Eloyna)
AA Sapopemba x Corinthians FC
Local: Estádio José Antonio Galvão (Paturi - Azeredo)
EC Maricá/Incomisa x GE Mombaça
Local: Estádio Nuno Maia Veiga (Maricá)
São Paulo FC x GE Bela Vista
Local: Estádio José Rodrigues Alves (Morumbi Pindense)

No sábado (20), e domingo (21), os campos de futebol
de Pindamonhangaba receberão mais de 30 jogos pelos campeonatos 35, Sub 13,
Cinquentão e 2ª Divisão. No

Independente FC x AA Ferroviária
Local: Estádio João Demetrio Salgado (Mancrezão)

Futebol feminino precisa vencer Aparecida
Em busca da classificação,
o time feminino de futebol de
Pindamonhangaba encara o
time de Aparecida no sábado
(20), pela Linaf - Campeonato Paulista da Liga Nacional
de Futebol. As meninas de
Pinda têm 100% de aproveitamento, com duas vitórias
na competição. O confronto
contra Aparecida vai ser no
campo do Centro Esportivo
João Carlos de Oliveira (João
do Pulo), às 16 horas, com
entrada gratuita.
No primeiro confronto
entre as duas equipes, Pindamonhangaba venceu Aparecida por 2 a 0, na estreia

da competição, no início de
setembro. Se Pinda vencer
novamente, a vaga está assegurada para a próxima fase.
A segunda vitória aconteceu
no primeiro fim de semana
de outubro, contra Lorena,
quando Pinda goleou por 11
a 0.
O Campeonato Paulista da Linaf é dividido por
grupos específicos de cada
região com três times. Pindamonhangaba está no grupo do Vale Paraíba I com 6
pontos e 13 gols marcados.
No grupo Vale do Paraíba II
estão as equipes de Taubaté,
Paraibuna e Caçapava.

Futebol
amador
movimenta o
fim de semana
sábado, os jogos serão apenas do Sub 13 a partir das 10
horas. No domingo, a partir
das 8h45, os bairros estarão
movimentados com os jogos
do 35, Cinquentão e Amador.

Confira os jogos do fim de semana
Divulgação

SUB 13 – sábado (20) às 10 horas
GE Terra dos Ipês/Unidos Azuis x AA Ferroviária
Local – Estádio Raul Correa de Macedo – Macedão
GR Etna x Unidos Jd. Rezende/Santa Helena
Local – Estádio João Batista Machado – Machadão
Corinthians FCx Inter Pinda FC
Local – Estádio Cardosão – Alto do Cardoso
EC Universo/Vila Rica x São Paulo FC
Local – Estádio Benedito Urbano Santos – Vila Rica
AA Cidade Nova/União Ipês x GE Bela Vista/10 de
Julho
Local: Estádio José Orlando Cornélio – Cidade Nova
Campeonato 35 – domingo (21) às 10 horas
Só a vitória interessa para Pinda garantir a vaga

AA Cidade Nova/União Ipês x GE Bela Vista/10 de
Julho
Local: Estádio José Orlando Cornélio – Cidade Nova
EC Andrada x Unidos do Jardim Rezende
Local: Estádio Nelson Duque Avelar (Santa Cecília)
CA Pindense x GE Bela Vista
Estádio Pedro Alves Apolinário (Bonsucesso)
EC Taipas x Bandeirante FC
Estádio Laerte Alves da Silva (Ramos)
2ª Divisão – domingo (21) às 10h30
EC Universo x EC Unidos Azuis
Local: Estádio Benedito Urbano Santos (Vila Rica)
AA Areião x 10 de Julho F.C.
Local: Estádio Cardosão (Alto do Cardoso)
GE Afizp x EC Jardim Regina
Local: Campo do Instituto de Zootecnia (Haras
Paulista)
União dos Ipês EC x GER Santa Luzia
Local: Estádio Vicente de Oliveira (Vila São José)
GE Bela Vista x EC Fluminense
Estádio Antonio Pereira (Bairro das Campinas)
EC Galáticos x Incomisa FC
Local: Campo do Jardim Regina
EC Cidade Jardim x GE Ponte Nova
Local: Estádio José Demetrio Salgado (Mancrezão)
Independente FC x SE Azeredo
Local: Estádio Nuno Maia Veiga Filho (Maricà)
GE Terra dos Ipês x Corinthians FC
Local: Estádio Raul Correa de Macedo (Macedão)
Pinheiros EC x AA Araretama
Local: Estádio José Antonio Galvão – Paturi (Azeredo)
AA Santa Helena x EC Andrada
Local: Estádio João Candido (Jardim Rezende)
GER Jardim Eloyna x River Junior FC
Local: Campo do Jardim Eloyna
Sênior 50 – domingo (21) às 8h45
EC Vila São José x Imperial FC
Estádio Vicente de Oliveira (Vila São José)
Independente FC x EC Ramos
Estádio José Ramiro dos Santos (Ramirão)
GE Terra dos Ipês x EC Estrela
Estádio Raul Correa de Macedo (Macedão – Terra dos Ipês)
Bandeirante FC x AER Fim de Carreira
Estádio Tio Nê (Feital)
GER Santa Luzia x EC Maricá
Estádio João Demetrio Salgado – (Mancrezão)
GE Afizp x EC Campo Alegre
Campo do Instituto de Zootecnia – (Haras Paulista) –
Rodada Dupla

16

ESPORTES

Pindamonhangaba, sexta-feira, 19 de outubro de 2012
Luis Cláudio/Portal R3

Líder do Tour do Brasil de Ciclismo,
Pinda segue rumo à terra natal
Malha vence São
Caetano e está na
ﬁnal do estadual
Divulgação

A equipe da cidade, comandada pelo técnico Benedito Tadeu “Kid”, é líder
geral do Tour Brasil e Magno Nazaret, é o líder geral no
individual, tendo ainda Flávio Santos, como segundo
colocado.
Com estes ingredientes,
a equipe segue nesta sexta-feira (19), rumo a sua terra
natal. A partida foi às 7 horas, em Atibaia.
De lá, os ciclistas irão
pedalar pelas rodovias Car-

valho Pinto, Floriano Rodrigues Pinheiro e Caio Gomes
Figueiredo, até chegar a área
urbana de Pindamonhangaba, onde irão cruzar a linha
de chegada que estará na rua
Deputado Claro César - próximo ao museu – em frente
a antiga sede da prefeitura da
cidade.
A chegada à cidade está
prevista para as 11h30, mas
a partir das 10 horas, haverá diversas atividades para o
público que for prestigiar a

competição.
Vale lembrar que esta é
a terceira vez que Pindamonhangaba recebe o Tour do
Brasil de Ciclismo. Nas duas
edições anteriores, atletas que
defendem a cidade venceram.
A última vitória, em
2011, foi do ciclista Roberto
Pinheiro, que para a alegria
do público presente, ainda
teve Flávio Santos, em terceiro lugar.
Ruas serão interditadas
para Volta Ciclística

A Prefeitura de Pindamonhangaba vai interditar algumas ruas e trechos centrais
nesta sexta-feira (19), para a
chegada dos atletas que participam do Tour do Brasil de
Ciclismo.
Entre às 6 da manhã e às
13 horas, serão impedidas as
ruas Deputado Claro César,
Ladeira Barão de Pindamonhangaba, rua Marechal Deodoro da Fonseca e Bicudo
Leme (da Matriz até a praça
Padre João Faria de Filho).

Paixão por Esporte
Equipe de Malha, a um passo do título estadual

O time de malha da
Água Preta/Secretaria de
Esportes/VWM Transportes derrotou, no domingo
(14), o time de São Caetano do Sul e avançou para a
ﬁnal do Campeonato Paulista. Na primeira partida,
a equipe de Pinda, comandada em campo pelo experiente atleta da Seleção da
Cidade, Sérgio Soares, com
três atletas da escolinha,
Eduardo, Ramirez e Bruninho, venceram com folga
por 212 x 102.
Na segunda partida, o

time do ABC paulista quase acabou com o sonho da
Água Preta de ser campeão
paulista com as boas jogadas
e o incentivo da torcida. Entretanto, perto do ﬁm da partida, os jogadores de Pindamonhangaba viraram o jogo
e fecharam em 168 x 154.
Com a vitória, o time da
Água Preta agora aguarda
o vencedor entre Correia de
Lemos (Capital) e Caucaia
do Alto (Cotia-SP), para começar a disputar a ﬁnal paulista e tentar conquistar o título estadual pela primeira vez.

Talita Leite

www.talitaleitte.blogspot.com

Pinda tem 100% de aproveitamento no Paulista
Depois de disputar duas
rodadas
do
Campeonato
Paulista de Futebol Feminino
da Linaf - Liga Nacional
de Futebol, a equipe de
Pindamonhangaba
registra
100% de aproveitamento.
A Princesa do Norte é a líder
isolada do Grupo Vale do
Paraíba 1, com treze gols
marcados e nenhum sofrido.
Pindamonhangaba
estreou
na
competição
jogando
contra Aparecida. O duelo foi
realizado na capital nacional
da fé e acabou com vitória das
visitantes, por 2 a 0.

Na segunda rodada, contra
Lorena, o desempenho foi ainda
melhor. Na primeira atuação
dentro de casa, as pindenses
aplicaram uma goleada pelo
placar de 11 a 0.
O próximo compromisso da
equipe local já tem dia e hora
marcados. A Princesa do Norte
volta a entrar em campo no
sábado (20).
Pinda joga dentro de casa
contra Aparecida, no campo do
Centro Esportivo João Carlos
de Oliveira, o “João do Pulo”.
O confronto em questão terá
início às 16 horas, e marca a

Pindamonhangaba busca a terceira vitória em três jogos

abertura do returno da Fase
Classiﬁcatória.
O duelo será realizado com
portões abertos, sem a
cobrança de ingressos.
O
futebol
feminino
de
Pindamonhangaba
vem
evoluindo diariamente. Essa
melhora, aliás, já rendeu
um excelente resultado em
2012; o título da modalidade
nos Jogos Regionais de
Caraguatatuba, diante de
São José dos Campos.
O Campeonato Paulista de
Futebol Feminino da Linaf
teve início no último final

de semana de setembro.
A competição conta com
um total de trinta e quatro
municípios, sendo quatro do
Litoral Norte e seis do Vale
do Paraíba.
O regulamento prevê a
disputa de cinco fases. Na
primeira delas, os postulantes
ao título foram divididos
em grupos regionalizados,
classificando-se
apenas
os dois primeiros de cada
chave. Assim sendo, nesse
sábado, um empate garante a
Princesa do Norte na segunda
fase do torneio.

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 19 de outubro de 2012
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Prefeitura entrega
bicicletas para
Polícia Militar
A Prefeitura de Pindamonhangaba entregou, na manhã de quinta-feira (18), 28
bicicletas e capacetes para
o uso da Polícia Militar. O
evento foi realizado na Base
Comunitária de Segurança de Moreira César, com a
presença de diversas autoridades.
A ação fez parte do apoio
que a Prefeitura presta ao
projeto “Parceiros do Amanhã”, do Núcleo da Polícia
Comunitária de Pindamonhangaba. O projeto nasceu
de discussões em encontros
do Núcleo da Polícia Comunitária e da Prefeitura de
Pindamonhangaba e atende
37 crianças, adolescentes e
jovens da região de Moreira César, alunos das escolas
municipais e estaduais.
O “Parceiros do Amanhã”
é um projeto que integra o
jovem à sociedade por meio

de aulas esportivas, palestras
e aulas educacionais sobre
variados temas. As aulas são
ministradas por policiais militares com formação acadêmica, prestando um serviço
voluntário.
Entre as atividades oferecidas pelo projeto estão a
informática, aulas de apoio e
resistência às drogas, ecologia, cidadania, ética comportamental, jiu-jitsu, ciclismo e
futebol.
Para participar do projeto,
a criança precisa estar matriculada no 6º ano do Ensino
Fundamental II, apresentar o
boletim de frequência escolar
e notas a cada bimestre, fazer
uma ﬁcha de inscrição e de
saúde assinadas pelos pais ou
responsáveis legais.
Durante a cerimônia de entrega das bicicletas, as crianças do projeto ﬁzeram uma
demonstração de jiu-jitsu.

O prefeito João Ribeiro agradeceu a presença de
todos. “Esse é um projeto muito importante para a
sociedade, principalmente
para as crianças, que estão
no caminho certo. Esperamos que esse projeto tenha
continuidade e agregue
cada vez mais crianças.
Agradecemos também aos
policiais, que estão realizando um belo trabalho,
colaborando para um futuro
melhor de toda a comunidade”, aﬁrmou.
Participaram da cerimônia, ao lado prefeito, o Capitão PM Paulo Henrique
Cavalheiro, o coordenador
do projeto Sargento PM Luciano, os vereadores Ricardo
Piorino, Dona Geni e Cal, entre outras autoridades.
A base comunitária da PM
ﬁca na avenida dos Lírios, nº
17, Vale das Acácias.

Duplicação da avenida
começa pela região
próxima à “Dutra”
Com obras, trânsito recebe cuidado especial
na entrada de Pindamonhangaba
Os trabalhos de duplicação da avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso começaram na região próxima
à rodovia Presidente Dutra
– na entrada da cidade.
Além das marcações, as
primeiras obras consistem no
alargamento da via e sistema
de drenagem de água.
As obras começaram em
setembro deste ano e devem
ser concluídas em abril de
2013.
O prefeito João Ribeiro
relatou que a duplicação é
de extrema importância para
o desenvolvimento de Pin-

damonhangaba. “A “Nossa
Senhora do Bom Sucesso”
está recebendo vários empreendimentos ao longo de
sua extensão, a população de
Pindamonhangaba e a frota
de veículos têm aumentado
muito, a duplicação servirá
para oferecer segurança, agilidade e conforto aos que precisam trafegar pela região”,
enfatizou o prefeito.
João Ribeiro aﬁrmou que
a duplicação será uma das
maiores obras da história da
cidade. “Um grande projeto
que teve muito empenho da
Prefeitura e a parceria com o

Obras de duplicação da avenida já estão em andamento

governo do Estado, que liberou a obra”.
Com a duplicação, a avenida Nossa Senhora do Bom
Sucesso terá quatro pistas –
duas no sentido centro e duas
no sentido “Dutra”. A duplicação começa na região do
Distrito Empresarial Dutra e
se estende às proximidades
do primeiro posto de combustíveis – entre os bairros
Alto Cardoso e Campo Alegre. Em cada um dos sentidos haverá um canteiro e a
avenida também contará com
dispositivos de acesso aos
bairros e empreendimentos.
Akim/Agora Vale

Bicicletas vão melhorar a atuação da PM nas áreas mais movimentadas

Divulgação

Entrega do prêmio aconteceu na capital paulista

Projeto Parceiros do
Amanhã é premiado
em São Paulo
O Projeto Parceiros do
Amanhã, do Núcleo de Polícia Comunitária, recebeu,
nesta semana, duas ilustres
visitas: o Comandante do
Policiamento do Interior,
Cel. PM Leônidas Pantaleão e a Capitão PM Cássia - dentista e voluntária
do Projeto. Além disso, os
responsáveis pelo Projeto
Parceiros do Amanhã e os
alunos receberam a medalha do Mérito Comunitário, do Governo do Estado
de São Paulo.
A Capitão PM Cássia
esteve na sede do Projeto

no Vale das Acácias, no
Distrito de Moreira César,
e realizou uma palestra
educativa de prevenção,
interagindo com os alunos
e pincelando sobre outros
assuntos do cotidiano dos
jovens na sociedade, especialmente sobre a formação de caráter e na busca
pelo bem. O Comandante
da 2ª Companhia da Polícia Militar de Pindamonhangaba e coordenador
do Projeto, Paulo Henrique Lourusso Cavalheiro,
garantiu que as visitas e as
interações são imprescin-

díveis para o andamento
do projeto. “Esta interação
é de extrema importância,
mostramos a seriedade e
o compromisso do “Parceiros da Amanhã”, nossa
preocupação com as crianças é que elas valorizem
cada momento, fazendo-as reﬂetirem”, comentou
o Comandante.
Na capital paulista, o
projeto foi agraciado como
um dos melhores e mais
completos projetos sociais
das autoridades civis e militares do Estado de São
Paulo.
Divulgação

Palestra tratou da escovação e temas ligados ao cotidiano dos alunos
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DICAS PARA MELHORAR O
SEXO NA TERCEIRA IDADE

BATE-BOLA
Assim como muita gente, também assisti aos dois
últimos amistosos da seleção brasileira. Confesso que
há muito tempo tenho andado descrente em relação ao
“escrete canarinho” mas, desta vez, surpreendentemente
me vi fazendo algo de que já não me lembrava: vibrar
com os lances da equipe dirigida por Mano Menezes. E
penso que isso tem um nome: KAKÁ!
Kaká é o último daqueles verdadeiros craques que
o Brasil produziu. O que é um “craque”, na acepção do
termo? É aquele que assume a condição de estrela, sem
necessidade de ostentar-se. É aquele que não precisa
da vida noturna, nem de merchandising,nem de outros
aparatos extracampo para atrair holofotes. E que, dentro
de campo, chama para si as responsabilidades, com um
futebol prático,efetivo e solidário.
Ora (poderá alguém perguntar-me), por que ele não
fez isso na Copa de 2010? E eu respondo: culpa de
quem o levou sem estar em sua plenitude física. Assim como fizeram com o goleiro Júlio Cesar. Mas... são
águas passadas.
O novo meio de campo, com Paulinho e Ramires,
tendo à frente o quarteto formado por Hulk, Oscar, Kaká
e Neimar, tem grandes chances de resgatar a confiança
do torcedor brasileiro. Se bem que faço algumas ressalvas: não gosto do Mano, como treinador; prefiro
Lucas ou Elano em lugar de Hulk; não gosto de Daniel
Alves na seleção. Expõe muito a defesa, pois só joga
avançado, além de ser muito nervosinho, e impede que
os volantes avancem, fator este que considero a melhor
arma desta nova formação, uma vez que Paulinho e Ramires tanto marcam atrás, quanto lançam e finalizam
com eficiência, atendendo a todas as exigências do moderno futebol, sem centroavante fixo e sem volantões
“leão-de-chácara”.
A Copa de 2012 está batendo à nossa porta. Precisamos ter um desempenho digno das tradições de uma
seleção pentacampeã.

Em futebol não tem esta
de anfitrião ser “Mané”:
quem banca os custos da festa
tem que comer o filé!

A sexualidade dos idosos foi sempre colocada em segundo plano, mas como a população de pessoas com
mais de 65 anos cresce a cada dia no mundo,
inclusive no Brasil, ela agora deve ser cada vez mais
presente e praticada.
Quando um casal enfrenta o fato de envelhecer de forma realista e tenta se adaptar a isto, não tem porque
pensar em diminuir o prazer nas relações sexuais.

FALE CONOSCO. FAÇA SUA PERGUNTA

PLENOMED Sistema de Benefícios
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO

Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - 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 26/10/2012 às 14:00 horas
AJUDANTE
4º JOSÉ LUIZ DA SILVA
RUA GUILHERME JOSÉ GAMA PESTANA, 26 – JARDIM ROSELY
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-650
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO

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

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

Cuidado com os
alimentos industrializados
Hoje vamos falar de uma pesquisa que foi divulgada na ultima terça-feira pela ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária). Essa
pesquisa tinha como alvo o sódio dos alimentos. Qual a conclusão
que chegaram? Que grande parte do consumo de sal vem dos alimentos industrializados.
E porque é importante sabermos isso? Porque o brasileiro consome, em média, 11,75 gramas de sal e 4,7 gramas de sódio, quando
o recomendado é 5 gramas e 2 gramas, respectivamente. O sódio
representa aproximadamente 40% da composição do sal. E hoje 20
% da dieta alimentar do brasileiro tem em seu consumo alimentos
industrializados.
Os campeões dessa pesquisa, que possuem alto teor de sódio foram: queijo parmesão ralado, macarrão instantâneo, embutidos
(como a mortadela) e o biscoito de polvilho.
O queijo parmesão ralado lidera o ranking, com teor médio de 1.981
miligramas de sódio por 100 gramas do produto. Nas colocações seguintes, aparecem o macarrão instantâneo e a mortadela. O biscoito
de polvilho tem quantidade média de 1.092 miligramas do ingrediente
para cada 100 gramas.
O queijo ricota, muito consumido em dietas, também apresentou altas variações de sódio entre as marcas avaliadas. Ao todo, foram
analisados 496 produtos de 26 categorias de alimentos.
É um assunto muito sério que devemos dar total atenção. A população está mais preocupada com a perda da qualidade de vida do que
riscos de sofrer doenças devido ao consumo de sal. O excesso de
sódio na alimentação eleva o risco de doenças do coração, obesidade e diabetes.
Portanto, segue algumas dicas para um melhor consumo do sal:
- Não acrescente sal aos alimentos já prontos.
- Procure ler o rótulo dos alimentos antes de comprar.
- Nunca tenha um saleiro à mesa.
- Evite conservas de enlatados como picles, azeitona, aspargo, patês
e palmito.
- Prefira alimentos frescos em vez dos processados.
- Dê preferência ao queijo branco ou ricota sem sal a outros tipos
de queijo.
- Evite salgadinhos para aperitivo com adição de sal, como batata
frita e amendoim.
- Evite embutidos (lingüiça, salsicha, mortadela, presunto, salame).
Diminuir o sal na preparação dos alimentos não é sinônimo de comida sem gosto. Por isso, procure seguir essas dicas e bom apetite!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.447, DE 26 DE SETEMBRO DE 2012.
Denomina o Ginásio de Ginástica Artística de Professora RAQUEL CARVALHO PEREIRA DA ROCHA MACHADO.
(Projeto de Lei nº 125/2012, de autoria do Vereador Abdala Salomão)
JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte
Lei:
Art.1º. Fica denominado de “Professora Raquel Carvalho Pereira da Rocha Machado”, o Ginásio Ginástica Artística, localizado na Rua Alcides Ferreira, nas proximidades do Centro Esportivo Luiz Caloi, no bairro Campo Alegre.
Art.2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 de setembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Paulo Amadei Usier
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de setembro de
2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

Dia 26/10/2012 às 14:30 horas
ENCARREGADO DE SETOR

Com essa escolha perfeita
o Brasil agora vai!
Mano acertou na receita,
com Oscar, Kaká e... “Kai-Kai”!

QUANTO AO CHINÊS DO CORINTHIANS...
Depois da tímida estreia,
jogando contra o Cruzeiro,
Chen Zhi Zhao mudou de ideia:
resolveu ser... pasteleiro!
(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e
ocupa a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhangabense de Letras) www.
falandodetrova.com.br - (o mais completo portal de trovas na Internet)
________________________________________

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

1º FABIO LEANDRO SILVA
RUA MARANHÃO, 5 – ALTO DO CARDOSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-090
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 apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de curso superior e especialização conforme exigido no edital do
concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO

Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática conforme exigido no edital do
concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 26/10/2012 às 15:00 horas
ESCRITURÁRIO
6º ANDRÉ ALVES DE SOUZA
RUA GERALDO LUIZ DOS SANTOS, 152 – LAERTE ASSUNÇÃO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-640
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

Dia 26/10/2012 às 15:00 horas
MÉDICO AMBULATORIAL C.B.E. CLÍNICO GERAL
4º VALÉRIA MARA BORILLO
RUA DR. CASTRO SANTOS, 327 – APTO. 92 – CAMPO DO GALVÃO
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12505-010
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL
A Associação de Moradores dos Bairros Cruz Pequena, Cruz Grande, Maçaim, Colméia, Tetequera, Pinga, Rola e Buraqueira, na pessoa de seu presidente convoca
todos os moradores para a eleição do novo presidente no dia 18 de novembro de
2012 das 8h as 14h que será realizado no Centro Comunitário.
Neli Vicentin
Presidente

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

Eduardo Godoi Cesar
Supervisor da Fiscalização

COMUNICADO
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
Supervisor da Fiscalização
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 3.902, DE 21 DE AGOSTO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, e em conformidade com as Normas Regulamentadoras da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – NR 5 –, Resolve DESIGNAR para
integrar a CIPA 2011/2012 como representantes da Prefeitura Municipal os seguintes
servidores:
Titulares:
1- Eduardo Kogempa da Costa - Presidente
Gabinete
2- Alaíde Claro dos Santos Moreira
Secretaria de Saúde e Assistência Social / Departamento de Assistência Social
3- Clovis Alberto Teixeira
Secretaria de Saúde e Assistência Social / Departamento de Proteção aos Riscos e
Agravos à Saúde
4- Juarez Teodoro
Secretaria de Obras e Serviços / Departamento de Obras e Viação
Suplentes:
1- Enilda Maria Costa
Secretária de Saúde e Assistência Social / CEREST
2- Shirley Cristina de Abreu
Secretaria de Saúde e Assistência Social / Departamento de Assistência à Saúde
3- Vanderson Firmino da Silva
Secretaria de Governo e Integração / Departamento de Meio Ambiente
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
21 de setembro de 2011.
Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
José Rodrigues Murilo
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 21 de agosto de
2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app /Processo Interno nº 24017/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 3.903, DE 21 DE AGOSTO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, RESOLVE Alterar a Portaria Geral nº 3.902, de 21 de agosto
de 2012, que designou representantes da Prefeitura Municipal para integrar a CIPA
2011/2012, e indicar como Presidente o servidor:
Titulares:
“1- Ivanil Gregório das Chagas - Presidente
Secretaria de Planejamento”
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
José Rodrigues Murilo
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 21 de agosto de
2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app /Processo Interno nº 24017/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 3.925, DE 04 DE OUTUBRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, as Leis nºs 3870, de 21.12.01, 4364, de 20.12.05, 4.897, de
16.01.09, NOMEIA o Sr. Luciano Carlos Domiciano para o emprego de provimento
em comissão de Coordenador de Obras, a partir de 1º de outubro de 2012.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
1º de outubro de 2012.
Pindamonhangaba, 04 de outubro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 04 de outubro de
2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Interno nº 27907/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 3.926, DE 08 DE OUTUBRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.2001 e Lei
nº 4.364, de 20.12.2005, Resolve DESIGNAR a Sra. Daniela Fernanda Braz Ferreira, oficial de administração, para substituir o Sr. Thiago Vieira Carvalho, Gerente, no
período de 26 de outubro a 14 de novembro de 2012, durante o período em que o
mesmo encontrar-se em férias.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de outubro de
2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Interno nº 26796/2012

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
P O R T A R I A Nº 105/ 2012
Nomeia Chefe de Gabinete da Mesa
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por
esta Portaria RESOLVE:
Art 1º – Nomear EVERTON DE SOUZA LIMA, para o emprego de CHEFE DE GABINETE DA MESA, do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de
Pindamonhangaba, nos termos da Lei nº 5.183, de 18 de abril de 2011, a partir de
15 de outubro de 2012, com salário de R$ 4.815,65 (quatro mil e oitocentos e quinze
reais e sessenta e cinco centavos), devendo cumprir oito horas diárias de trabalho
de segunda a sexta-feira.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2012.
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador Abdala Salomão Neto 		
1 º Vice-Presidente 			
Vereador Janio Ardito Lerario		
1° Secretário 			

Vereador Martim Cesar
2º Vice-Presidente
Vereador Isael Domingues
2° Secretário

Publicada no DRH.

EDITAL PARA CITAÇÃO DE GODOFREDO LUIZ GAMA PESTANA COM PRAZO DE
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB
Nº 1884/2011 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), GODOFREDO LUIZ GAMA PESTANA, 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
1884/2011, 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° 0311.09.11.094.001. Deu-se á causa o valor de R$
1.027,45 em 12/12/2011. Pelo presente edital fica o executado (s), GODOFREDO
LUIZ GAMA PESTANA, 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 18 de outubro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARIO AMADEI COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1883/2011
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), MARIO AMADEI, 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 1883/2011, 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° 0311.09.11.067.000. Deu-se á causa o valor de R$ 1.801,94 em 12/12/2011. Pelo
presente edital fica o executado (s), MARIO AMADEI, 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 18 de outubro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE GUILHERME JOSÉ G. PESTANA COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº
1880/2011 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), GUILHERME JOSÉ G. PESTANA, 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 1880/2011,
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° 0311.09.11.040.002. Deu-se á causa o valor de R$ 1.361,53 em
12/12/2011. Pelo presente edital fica o executado (s), GUILHERME JOSÉ G. PESTANA, 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 18 de outubro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE DE PINDAMONHANGABA/SP
CONVOCAÇÃO - 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2012
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da “20ª Reunião
Ordinária” do ano em curso, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
—
Informes
Leitura e aprovação de ata
—
Apresentação de resultados do Lar Nova Esperança
—
Apresentação de resultados do Projeto Hortalimento
—
—
Outros assuntos pertinentes ao Conselho
Dia: 		
23/10/2012 (terça-feira)
Horário:
17h (dezessete horas)
Duração:
Até 2 horas.
Local: CRAS - Centro
		
Rua Euclides Figueiredo, 132 – Centro
Eliana Maria Galvão Wolff - Presidente
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder
público) que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
P O R T A R I A Nº 102 / 2012
Exonera Chefe de Gabinete da Mesa
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por
esta Portaria RESOLVE:
Art 1º- Exonerar MARIA KATIANA ROMÃO DE SOUZA LIMA do emprego de CHEFE DE GABIENTE DA MESA, do quadro de pessoal de provimento em comissão da
Câmara de Pindamonhangaba, criado pela Lei nº 5.183 de 18 de abril de 2011, em
11 de outubro de 2012.
Art 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2012.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
NELSON EVANGELISTA MACHADO, de nacionalidade brasileira,
profissão pizzaolo, estado civil divorciado, de 44 anos de idade, nascido em São Paulo - Saúde, Estado de São Paulo, no dia 15 de
setembro de 1968, residente e domiciliado Rua Godofredo Pestana nº
106, Jardim Rosely, nesta cidade, filho de ALEXANDRE ALGEMIRO
MACHADO e ANTONIA DE FREITAS MACHADO.
DANIELE RIBEIRO TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
do lar, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 22 de novembro de
1985, residente e domiciliada Rua Godofredo Pestana nº 106, Jardim
Rosely, nesta cidade, filha de JOÃO GOMES TEIXEIRA e TEREZINHA JACINTHO RIBEIRO TEIXEIRA. 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, 16 de outubro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RENILSON GOMES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de forno fusão, estado civil divorciado, de 35 anos
de idade, nascido em São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 27
de dezembro de 1976, residente e domiciliado na Rua Minervina das
Dores de Oliveira, nº 65, Araretama, nesta cidade, filho de REINALDO
GOMES DE SOUZA e OSANITA ALVES DE SOUZA.
LUCIANA MARA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão manicure, estado civil divorciada, de 28 anos de idade, nascida
em Mauá, Estado de São Paulo, no dia 22 de abril de 1984, residente
e domiciliada na Rua Minervinda das Dores Oliveira, nº 65, Araretama, nesta cidade, filha de FRANCISCO CAVALCANTI DOS SANTOS e
LEA DANIEL DOS SANTOS. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5,
do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de outubro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
KLEBER EL KHATIB GAMA, de nacionalidade brasileira, profissão
eletricista, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 27 de outubro de 1982,
residente e domiciliado na Rua Jacyrema de Castro Giulianetti de Almeida, nº 93, Vila São Paulo, nesta cidade, filho de IVAN JOSÉ GAMA
e DUNIA TAHA EL KHATIB GAMA.
TATIANE FELICIANO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 23 de fevereiro de 1983,
residente e domiciliada na Rua Jacyrema de Castro Giulianetti de
Almeida, nº 93, Vila São Paulo, nesta cidade, filha de MOACIR
FELICIANO e MARIA LUIZA PEREIRA FELICIANO. 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, 17 de outubro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDREJHONY GUSTAVO MARTINS, de nacionalidade brasileira,
profissão pedreiro, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido
em Ponte Nova, Estado de Minas Gerais, no dia 4 de março de
1989, residente e domiciliado Rua José Alves Pereira Sobrinho nº 67,
Nova Esperança, Araretama, nesta cidade, filho de JOSÉ VENCESLAU
MARTINS e MARIA DE FÁTIMA SANTOS.
LILIAN SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 31 de outubro de 1990,
residente e domiciliada Rua José Alves Pereira Sobrinho nº 67, Nova
Esperança, Araretama, nesta cidade, filha de BENEDITO VALDIR
DOS SANTOS e MARIA 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, 18 de outubro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PEDRO HENRIQUE VIEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 5 de abril de 1991,
residente e domiciliado na Avenida Jataí, nº 76, Goiabal, nesta
cidade, filho de PEDRO DONIZETE VIEIRA e CLEIDE APARECIDA
LEITE VIEIRA.
RENATA FERREIRA DE CASTILHO LIMA, de nacionalidade brasileira,
profissão estudante, estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 5 de setembro de
1994, residente e domiciliada na Avenida Jataí, nº 76, Goiabal, nesta
cidade, filha de CÍCERO DOS SANTOS LIMA e ROSELI FERREIRA DE CASTILHO LIMA. 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, 18 de outubro de 2012.

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
P O R T A R I A Nº 100/ 2012
Nomeia Assessor Parlamentar IA CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
Art 1º – Nomear RUBENS HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA para o emprego
de ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL I, do quadro de pessoal de provimento em
comissão da Câmara de Pindamonhangaba, nos termos da Lei nº 5.183, de 18 de
abril de 2011, a partir de 15 de outubro de 2012, com salário de R$ 1.444,70 (um mil
e quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos), devendo cumprir oito
horas diárias de trabalho de segunda a sexta-feira.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2012.
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador Abdala Salomão Neto 		
1 º Vice-Presidente 			
Vereador Janio Ardito Lerario		
1° Secretário 			

Vereador Martim Cesar
2º Vice-Presidente
Vereador Isael Domingues
2° Secretário

Publicada no DRH.

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
P O R T A R I A Nº 104/ 2012
Nomeia Assessor Parlamentar III
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por
esta Portaria RESOLVE:
Art 1º – Nomear JOSÉ CARLOS DE SOUZA para o emprego de ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL III, do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de
Pindamonhangaba, nos termos da Lei nº 5.183, de 18 de abril de 2011, a partir do dia
15 de outubro de 2012, com salário de R$ 2.889,39 (dois mil e oitocentos e oitenta e
nove reais e trinta e nove centavos), devendo cumprir oito horas diárias de trabalho
de segunda a sexta-feira.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2012.
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador Abdala Salomão Neto 		
1 º Vice-Presidente 			
Vereador Janio Ardito Lerario		
1° Secretário 				

Publicada no DRH.

Vereador Martim Cesar
2º Vice-Presidente
Vereador Isael Domingues
2° Secretário

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador Abdala Salomão Neto 		
1 º Vice-Presidente 			
Vereador Janio Ardito Lerario		
1° Secretário 				

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
Vereador Martim Cesar
2º Vice-Presidente

Vereador Isael Domingues
2° Secretário

Publicada no DRH.

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:1.168.924SSP/PE e CPF:073.495.644-49 e MARIA NAZARÉ SILVA DE OLIVEIRA, RG/SP:24.687.8964SSP/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.

P O R T A R I A Nº 101 / 2012
Exonera Assessora Parlamentar IIIA CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII, do
artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
Art 1º- Exonerar NILVA CONCEIÇÃO DE SOUZA do emprego de ASSESSORA
PARLAMENTAR NÍVEL III, do quadro de pessoal de provimento em comissão da
Câmara de Pindamonhangaba, criado pela Lei nº 5.183 de 18 de abril de 2011, em
11 de outubro de 2012.
Art 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2012.

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador Abdala Salomão Neto 		
1 º Vice-Presidente 			
Vereador Janio Ardito Lerario		
1° Secretário 				
Publicada no DRH.

Vereador Martim Cesar
2º Vice-Presidente
Vereador Isael Domingues
2° Secretário
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VENDER - ALUGAR - COMPRAR - TROCAR - EMPREGOS

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

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

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

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

SERVIÇOS
PRECISAM-SE
Confeiteiro, com experiência, currículo com foto
para setor de RH do colonial Plaza Hotel - Av. N..
Sra. do Bom Sucesso,
4201 - Pindamonhangaba
Consultoras de vendas,
para recarga de celular. Os interessados em
contato pelo email: llindaflor1@gmail.com
PROCURAM-SE
Emprego de acompanhante de idoso no período noturno. Tel 9205-5501
Marceneiro, para fazer
guarda-roupas em residência. Tel 3648-8395
ou 9790-7954
Serviço de jardineiro
e serviços gerais. Tel
9147-9819

DIVERSOS
Antena parabólica Century multi, completa, R$
13 0. Tel 9112-2182
Antena Celular Rural, semi-nova, com
Cabo Descida 7 mts +
Adaptador, R$200. Tel.
3022-0553
Ar condicionado Springer 12500, controle. Tel
9600-3200
Barraca feira, 1.00 x
1.20 mt, tampo madeira, toldo azul, completa, sem uso, R$500.
Tel. 3022-0553
Bicicleta,
furadeira,

aprelho DVD, celulares,
camas, morsa, botijão
de gás, macaco jacaré,
geladeira, balcões, vasilhames. Tel. 8213-3965.
Cabo de aço, 80 m,
1/2 polegada; 12 blocos de vidro, 20 x 20,
novos. Tel 9115-9942
Caiaque de fibra, remo
de alumínio, colete salva vidas. Tel 3643-1250
ou 9124-5064
Cama elástica (Jump),
seminova, R$ 150. Tel
9140-8044
Cama de solteiro, porta de madeira 80 cm,
pia de cozinha grande.
Tel 8213-5392
Cama de solteiro, madeira maciça, R$ 100;
Colchão de mola, R$ 50
e mesa p/ computador,
R$ 80. Tel 3642-4094
Cama de solteiro, ótimo estado de conservação; vitraux de alumínio
anodizado c/ vidro, 60 x
60, novo. Tel 9115-9942
Cama de solteiro, tubular, R$ 70. Tel 8839-7211
Carrinho berço Love,
azul e cinza, seminovo,
R$ 150. Tel 9757-6730
Climatizador, Consul,
novo, R$ 399 vendo
por R$ 250. Tel 35229582 ou 9114-3566
Colchão de mola
de casal, R$ 100. Tel
9105-0366
Conjunto de máquinas
e ferramentas para re-

tíficas, broqueadora de
cilindro, mandriladora de
carcaças do motor VW,
com bolacha completa e
cavalete. Tel 3642-2524
ou 8179-6967
Computador, tela led,
mesinha e cadeira estofada, cam, microfone, R$
500. Tel 9105-0366
Computador, Processador AMD Phenom
X4, placa mãe Asus, 2
Gb memória, HD 500
Gb. Tel 9104-4537
Data-show, aluga-se e telão p/ festas e eventos. Tel
3522-5171 / 9753-5171.
Doa-se filhotes, pastor
branco com vira lata.
Tel 3648-8395 ou 97907954
Exaustor Continental
“Massimo”, seminovo.
Tel 3643-1250
Excursão para Arraial
do Cabo/RJ, praias, saida 22/11, retorno 25/11.
Tel 3522-0589
Fornos a gás de 0,66 x
0,52, R$ 400 e de 0,90
x 0,90, R$ 700, ambos
com pedra; Salamandra-forno elétrico para gratinar - 0,45 x 0,45,R$ 450;
Freezer horizontal, R$
400; Freezer Vertical, R$
300; fritaderia água e óleo
industrial, R$ 300. Motivo:
fechamento de restaurante. Tel. 8158-7448
Fogão, novo, inox, 4 bocas,
electolux, Tel 8839-7211
Guarda-roupa mogno, solteiro ; rack, R$
250. Tel 3522-4589
Guarda-roupas, R$ 300.
Tel 8814-6514
Hidráulico de Mecânico, 500 Kg, sem uso,
para guincho. Tel 36488395 ou 9790-7954
Jogos de sofá e 3 lugares, usado, R$ 250 e geladeira Eletrolux, usada,
R$ 250. Tel 8143-7798
Máquina de costura
industrial Yamata, zique-zaque, seminova,
R$ 1 mil. Tel 3645-3119
Máquina de datilografia, Olivetti. Tel 36373591 ou 9760-9908
Máquina de lavar roupas Brastemp, R$ 270.
Tel 3522-5824
Porta de aço de 3 x
3m, bom estado de
conservação, R$ 600.
Tel 9115-9942
Refrigerador, Consul,
degelo seco, branco,
R$ 400; pia + gabinete,
R$150; mesa + 4 lugares, R$120; impressora
fiscal térmica, Daruma
FS700 c/ serrilha preta,
R$ 1.100. Tel 8877-4220
ou 9110-6706
Smartphone HTC, câmera 5 Mg, novo, andrad 2.2. Tel 3645-7567
Suporte para teto de
carro p/ bicicleta; suporte de engate para
Uno; Tel 9115-9942
Tablet importado. Tel
3643-1250
Tablet Bak, c/ teclado,
17”, manual de instru-

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PINDAMONHANGABA
TABELA DE PREÇOS PRODUTOS VILLAGE 2012
PANETONES
FRUTAS					 908g
18,00
FRUTAS					 500g
12,00
MEGA CHOCOLATE				
500g
12,00
VILLAGE TRUFADO C/ GOTAS			
500g
13,00
MINI PANETTONE GALINHA PINTADINHA
80g
3,50
PANETTONE MILANO FRUTAS			
400g
8,00
LIGHT/SEM AÇÚCAR
LIGHT FRUTAS 				
500g
13,00
LINHA ANUAL
BOMBOM CEREJA AO LICOR			
180g
8,00
BOMBOM CEREJA AO LICOR LATA		
180g
11,00
KRESPITO POTE				
240g
8,00
KRESPITO LATA				
180g
11,00
PÃO DE MEL POTE				
220g
7,50
PÃO MEL LATA					
220g
11,00
PALITO DE CHOCOLATE POTE		
240g
8,00
BISCOITO AMANTEIGADO LATA		
340g
13,00
Pedidos de 17 outubro a 30 de novembro de 2012
ENTREGA A PARTIR DE 17 A 22 DE DEZEMBRO DE 2012
DESCONTO EM 4X - 31/12, 31/01, 28/02/12 E 31/03/2012

ções, verde, R$ 290.
Tel 8201-5175
Teclado Mod PSR 510,
Yamaha, efeito Ecohotronic Staner. Tel 3642-2427
Tela plana de computador, seminova; transformador; teclado com
2 caixas som; microondas; fax. Tudo por 250.
Tel 9156-4167
Topia, desempenadeira, furadeira de bancada, lixadeira de bancada. Tel 9710-9774
Televisor 14”, CCE,
valor a combinar. Tel.
3648-4890.
Trailler para lanches,
completo, medida 4 x 2 x
2,5m de altura, 2 jogos de
mesas, toldo,baleiro, geladeira e tv. Tel 3648-3858 /
8828-7924 / 9795-3566
COMPRA-SE
Motor para hidromassagem, vasilhames em
geral. Tel 8213-3965
TROCA-SE
Geladeira 160L, consul
por uma bike de aluminium tratar 3522-4589
VEÍCULOS
VENDEM-SE
Brasília 79, R$ 3 mil.
Tel. 3642-2481
Celta 2003, preto, abaixo da tabela. Tel 91048554
Celta Energy 1.4, 2004,
preto, completo, alarme
e som DVD. Tel 97996565 ou 9193-2001
Corsa Wind, ano 95,
cinza, R$ 6,500 mil. Tel
3522-1902
Corsa Sedan 2008,
Classic Life , R$ 1.000
abaixo da tabela, único
dono. Tel: 3648-8238
Corsa Sedan, 2000,
vidro e trava elétrica,
precisa fazer o motor,
R$ 8 mil. Tel 36375918 ou 9120-1790
Corsa Wind 1. 0, 2000/
2001, branco, 4 portas.
Tel 3643-2714
D20, 92, com carroceria de madeira, tabela.
Tel 3522-7900
Eco Sport XLS 2006,
completa, único dono,
R$1.000 abaixo da tabela. Tel 3648-8238 ou
9163-1205
Escort Hobby 1.0, 94,
prata. Tel 9110-1180
Fiesta 97, vermelho,
Tel 8202-0035
Fiorino 1.6, 1990, pickup, preta, R$ 6,5
mil. Tel 9134-4771 ou
8191-6725
Fiorino 2001, pneus
novos. Tel 8207-6468
ou 9627-0567
Fox 2008, 4 portas,
cinza, vidro, trava eletrica, R$ 24 mil. Tel
3641-1172
Fusca 79, 1300, R$
3.000. Tel 3643-4173
ou 8119-4264
GOL CLI 1.6, 1995/1995,
bom estado de conserção, doc em dia. Tel.
8807-9597
Gol 1000i plus, Ano
1995, Branco, completo, rodas liga leve. Aceito troca por carro mais
novo. Tel 9148-9926
Gol 90, álcool, branco.
Tel 3643-1745
Gol 96, trava elétrica, alerme e som. Tel
3642-1165
Gol CL/MI 1.8, mod. 97,
Branco, rodas de liga
leve, limpador traseiro,
R$ 11.300. Tel 9171-8055
Gol G III 1.0 flex, 2005, 4
portas, preto, abaixo da
tabela. Tel 8818-8757
Honda Civic, ano 2007,
completo, automático +
couro. Tel 8146-4313
Logus CL 1.8, 95, vinho, R$ 6.200 + R$
1.200 de documentação. Tel 3648-8395 ou
9790-7954
Monza SL/E, completo, 91, vinho, c/ kit gás.
Tel 9136-1500
Palio Fire 2007, branco, R$ 18.000. Tel
3648-3000 / 9191-6767

Pálio Fire 1.0, em bom
estado de conservação
ou troca-se por veículo mais novo 2008 em
diante. Tel 9115-9942
Pálio Weekend Treeking 2010, cinza,
completissima.
Tel
9782-1158 / 9191-3300
Parati, 1.8 CL, ano 95,
R$ 8.300 mil + R$ 3 mil
de doc. Tel 3648-8395
ou 9795-7954
Perua
Kombi
97,
bege. Tel 9768-5533
Peugeot 307, 2007,
flex 1.6, completo, preto, R$ 26 mil. Tel 88188757 ou 9181-1286
Peugeot 206, 1.4,
2008, 4 portas, trava
elétrica. Tel 3642-8165
Peugeot 307, Feline
2003, abaixo da tabela.
Tel 9781-0235
Renault Clio 2003/
2004, prata, 4 portas, 2
airbag, por R$ 13.900.
Tel 3642-8311
Renault Clio Hatch,
4ª geração, vid. trava
elét., fim, cd-mp3, calefação, abaixo da tabela ou troco por veículo
chevrolet (maior valor).
Tel 9771-1544
Siena 2005, vidros elétricos, dir hidr, alarme,
tabela. Tel 9179-0817
Siena ELX 1.0, 16V,
2001, trav vidr elétr.,
dir hidr, R$ 13.800. Tel
9137-3792
Trator ford 74, 65 CV,
diesel, com carreta
basculante, R$ 15 mil.
Tel 3642-2268
Uno Mille 1997, 4 portas,
verde, vidro e travas elétricas, som e alarme. R$
9.500 mil. Tel 3645-7335
Uno Mille 1.0, 2000,
todo original, prata. Tel
9173-0682 / 9709-1715
Uno Mille, ano 95/4
portas, vinho, R$ 5 mil.
Tel 9212-2263
TROCA-SE
Apollo 1.8, motor AP,
92, por Uno 98/99, de
R$ 8.000. Tel 3645-8776
MOTOS
CBR 450 SR, 92, azul,
abaixo da tabela
8818-8757 / 9181-1286
Green Safari 150 (Garini), ano 2008. TEl
8182-8506 / 3642-3679
Honda Biz 100, 2005,
azul. Tel 9162-1170
Honda Biz, 2012, preta, alarme, completa.
Tel 9173-0682
Kansas, 98/99, preta,
abaixo da tabela, moto.
Tel 9120-8138
Suzuki Intruder 2007,
seminova, 6500 km.
Tel 8115-5196
YBR ED 2007/08, completa, vermelha, R$ 3.000 ou
troca-se. Tel 9226-9424
IMÓVEIS
VENDEM-SE
CASAS
Bela Vista, 2 dorm, e
dem. dep, 300m², R$
128 mil. Tel 9707-1591
Beta, a/t 250m² com
duas casas, 2dorm,
e dem dep, R$ 80 mil
cada. Tel 8126-7087
Boa Vista, sobrado,
a/c 209m², 4 dorm, na
rua José Alves Paloma,
67. Tel 8112-4379 ou
3642-4379
Bosque, 2 casas independentes, R$ 130 mil,
Tel (13) 9115-8107
Campo Belo, apartamentos, novo, 2 dorm, sendo
1 suite, dem dep, gar, R$
170 mil. Tel 3642-3740
Campo
Alegre,
2
dorm., e dem. dep., gar
coberta ou troco por terreno, aceito financ. Tel
3643-1770 / 9123-4503
Campo Belo, 2 dorm,
1 suite, edícula, R$
250 mil Tel 8839-7465
/ 8803-4573
Centro, kitnete, mobiliada, R$ 650. Tel 35225227 ou 8881-5240
Centro, apartamento de
cobertura,Edifício Monte
Verde, largo do Quartel,

2 suites + 1 dorm, aquecimento solar e moveis
planejados, 2 vagas gar.
Tel 7850-8810
Centro, apartamento,
2 quartos, sala, cozinha, banheiro gar. R$
160 mil. Tel 9746-6193
Cidade Nova, com salão comercial, esquina,
R$ 220 mil. 3642-3027
Crispim, 240 m², 2
quartos, dem dep, gar,
lav, quarto e banh nos
fundos.Tel 3642-2470
Crispim, 3 quartos,
edícula e dem. dep, R$
190 mil. Tel 8839-7211
Jardim Aurora, divisa
com o Campo Belo,
nova, 2 dorm. (1 suíte),
dem. dep., gar, Aceita financiamento. Tel
3643-1770 / 9123-4503
Jardim Aurora, sobrado 3 dorm. (1 suite), sala
2 amb, coz americana,
ampla área exterma. Tel
3642-1124 / 9772-5171
Jardim Imperial, apartamento, 2 dorm. e demais
dependências,
garagem coberta. Tel
9174-0951 /82 16-6194
Jardim Mariana, 3
dorm, e dem dep., gar
para 3 carros, R$ 260
mil. Tel 3642-9454 ou
9629-5480
Jardim Regina, 2
dorm., e dem dep, toda
muradaantiga, rua 12.
Tel 3637-6210
Jardim Rezende, sobrado, 93m², novo, 2 dorm, e
dem dep, 2 banh, gar, R$
135.000. Tel 3648-5776 /
9127-5485
Lessa, 2 dorm (suite) e
dem. dep. edícula desocupada, a/t 675m²,
R$ 270 mil. Tel 91677277 ou 3643-1152
Mombaça, apartamento,
2 dorm. e dem. dep, R$
106 mil. Tel 3642-9454 ou
9175-6913
Mombaça, 3 cômodos,
R$ 78 mil. Tel 9774-4108
Mombaça, apartamento, 2 dorm e dem dep,
R$150 mil. Tel 36431783 / 9119-1656
Mombaça, seminova,2
dorm e dem. dep, R$
130 mil. Tel 3643-1783
/ 9119-1656
Moreira César, Terra
dos Ipes, 2 dorm, dem
dep, com ponto comercial inacabado, R$
80.000 . Tel 3642-3027
Moreira César, CDHU
Ipê II, 1 dorm, dem
dep, gar, R$ 38.000.
Tel 9110-1180
Moreira César, CDHU
Ipê II, 3 dorm, dem dep,
gar, Tel 9173-0682
Moreira César, próximo
à praça São João, sobrado, 2 dorm., sendo 1
suite, e dem dep., com
ponto comercial, R$ 140
mil. Tel 9153-7933
Morumbi, 2 dorm, dem
dep, a/t 250m², R$ 120
mil. Tel 3643-3138
Ouro Verde, c/ 2 lotes,
2 dorm, dem dep, ponto comercial. aceita-se
troca. Tel 3527-9498
Parque das Palmeiras, 3 dorm, sendo 1
suite, dem dep, jardim
de inverno, coz americana, gar 2 carros,
quintal e cerca elétrica, A/T 200 m² - A/C
100m². Tel 9107-4318
Pq. São Domingos,
sobrado, 3 dorm e
dem dep, 4 banh, ár/
ser, quartinho no fundo
e gar, rua Cap Vitório
Basso, R$ 250.000. Tel
3522-4589
Pq. São Domingos, 4
dorm e dem dep, Edicula, R$ 280 mil ou troca-se casa de menor valor.
Tel 3643-4242
Próximo ao Pão de
Açúcar, Ed. Juliana,
apartamento (72 m²)
2 quartos, sala, coz,
ban, uma vaga, c/ móveis plan Italinea, R$
135.000,
condomínio

R$ 75,00. Tel 9184-7669
Real Ville, ou aluga-se,
3 dorm.,2 suites, com
hidromassagem,pla-car solar, banheiro
social, lavabo, sala de
estar, sala de TV, cozinha, despensa, área
de lazer, 2 sacadas,
var, qun, canil, gar coberta para 2 carros. Tel
3642-3740
Santana, 2 quartos e
demais dependências,
R$ 80 mil. Tel 9114-0847
Taubaté, sobrado, 2 suítes + 2 dorm. e dem dep.,
A/T 290m² e A/C 208m².
Aceita imovel como parte
do pagnto. Tel 8146-4313
ou 8116-7386
Terra dos Ipês, 2
dorm, dem dep, ponto
comercial, R$ 80 mil.
Tel 9117-1439
Ubatuba, Chalé de
30m², R$ 40 mil. Tel
9768-5533
Vila Rica, 2 dorm.,
dem dep., R$ 150
mil. Tel 3642-9454 ou
9175-6913
Vila São Benedito, 2
casas construídas no
mesmo terreno, toda
de laje piso frio, área
de serviço e garagem,
bem localizadas, totalmente independentes,
inclusive água e luz.
Cel. 9154-0918
Vila São João, suite,
quarto, banheiro social,
coz, sala, R$150 mil.
Tel 9114-0847
ALUGAM-SE
Apartamento, 3 dorm,
1 suite, garagem coberta. Tel 8146-4313
Centro, aluga-se 4
salas comerciais; 2
pontos comerciais 230
metros quadrados. Tel.
9746-6193
Centro, kitinet mobiliada, R$650.Tel 88815240
Rua João Gama, centro, apartamento com
68m². Tel 8186-0868
Ubatuba, 1 dorm, a
30m da Praia Maranduba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada,
mobiliada, a 100 metros
da praia, reservas com
antecedência. Tel. 36423740 ou 9736-7019
TROCA-SE
São José dos Campos,
casa, centro por casa
em Pinda, na região
central ou vendo R$ 170
mil.Tel 8141-3359
COMERCIAL
KITNETES,
centro,
mobiliadas ou sem mobílias (rua Gustavo de
Godoy, 141 e 147). Tel
3642-1538 ou 97823639 - Darci
TENDAS para casamentos, aniversários e festas.
Tel 7898-7828 - Marcelo
Bar/Restaurante, vende-se, montado a 50 m
do portão de entrada da
Basílica Nova - Aparecida. Tel (12)8140-9890.
Kitnete, nova, gar. Tel
9600-3200
kitnetes, 2 dorms, 1
vaga na garagem. Tel
9746-6193
Loja de roupas, artigos de couros e acessórios. Tel 3527-1203
ou 9229-9787
Padaria e confeitaria,
ótima localização, com
moradia. Tel 9141-1700
Ponto comercial, no
centro, passo parcelado e aceito carro. Tel
9196-7993 / 8838-8225
Ponto
comercial,
Bonsucesso, R$ 60
mil. Tel. 9771-2414
Pousada em Ubatuba, com 5 kitnets,

mobiliada, área central. R$ 420 mil, aceita
carro do ano 2011. Tel
3643-4242
Quartos para moças,
individual, com banheiro em São José dos
Campos, R$ 200. Tel
8141-3359
Sala comercial, Trav.
Rui Barbosa, 34, centro,
44m². Tel 9707-1591
Salão de beleza, vendo, na praça Santa
Luzia,
funcionando
há 2 anos, lugar para
4 profissionais. Tel
9104-8071 ou 82075158
Salas comerciais, Bosque. Tel 9765-9995
Salas comerciais, ban
e sacada, na Vila São
Benedito. Tel 81125697 ou 9220-1831
CHÁCARA
VENDEM-SE
Goiabal, 2.200m², de
esquina. R$ 52 mil. Tel
3642-3027.
Goiabal, 1.100m², com
alambrado, R$ 43 mil.
Aceito troca.Tel 36488395 / 9790-7954
Lagoinha, Santa Rita,
6 alqueires, formado
por branquearia, R$
120 mil. Tel 9724-4154
ou 9719-9362
Lagoinha, sítio c/ casas, 7 alqueires, 7 km
da cidade R$190.000
Tel 3645-5896
Macuco, 5 alqueires, (27
km do centro), casa sede
e casa de caseiro, nascente, R$300 mil. Aceita
casa ou carro de menor
valor. Tel8111-9118
Mandú, 6 alqueires,
casas, R$ 300 mil.
Aceita carro ou casa
menor valor. Estrada
Pinda/Piracuama. Tel
8141-5899
Mandú, 20.000 m²,
rancho, churrasqueira,
tanque de peixe, R$
250 mil. Tel 9114-0847
Piracuama, 12.000 m²,
casa, campo de futebol
e rio, R$ 300 mil. Tel
3642-3027
São Luiz do Paraitinga,
1 alqueire e meio, casa
5 dorm, pomar, 2 lagos,
R$ 220 mil. Tel 36434242
Shangri-lá, 2 .100m² .
Tel 3643-1745
TERRENOS
Bom Sucesso, ótima
localização. Tel 97342869
Cidade Nova, 330m²,
ótima localização, R$
88 mil. Aceita proposta.
Tel 3643-4242
Cidade nova, 640m²,
R$110mil. Tel 97712414
Cunha, 12.000m² c/
mata, R$ 36 mil. Tratar
na rua Aracajú, 100 Terra dos Ipês.
Ipê I, próximo ao Sesi,
R$ 65 mil. Aceito carro
como parte do pagamento. Tel 3637-2488
/ 9738-0937
Ipê II, com escritura.
Tel 3637-1494 / 91730682
Morumbi, 9m X 5.000,
em frente a KTL, R$
150 mil. Tel 3643-3138
Santa Cecília, 312m²,
R$ 75 mil. Tel 8111-9118
Shangrí-lá, 700m². R$
25mil, aceita caminhonete ou pik-up como parte de pagamento. 81194264 ou 3643-4173
Ubatuba, 1440m², próximo a Praia Ubatumirim,
R$ 68 mil. Aceita carro
parte do pagamento. Tel
3643-4242
Yassuda, 250m² todo
murado. Tel 9111-3609

