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Pancadas de 
chuva

Quinta-feira - 25/10 Sexta-feira - 26/10Quarta-feira - 24/10Terça-feira - 23/10

TEMP. MÍNIMA     19ºC 
TEMP. MÁXIMA    33ºC

TEMP. MÍNIMA     16ºC 
TEMP. MÁXIMA    32ºC

Sábado - 27/10

TEMP. MÍNIMA   17ºC 
TEMP. MÁXIMA  31 ºC

previsão 
do tempo

TEMP. MÍNIMA     16ºC 
TEMP. MÁXIMA    28ºC

Nublado com 
pancadas de 
chuva

Nublado com 
possibilidade 
de chuva

Variação de 
nebulosidade

TEMP. MÍNIMA   17ºC 

Variação de 
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TEMP. MÍNIMA     19ºC 

Pancadas de 
chuva

TEMP. MÍNIMA     19ºC 
TEMP. MÁXIMA    31ºC

TEMP. MÍNIMA     16ºC 

Nublado com 
possibilidade 
de chuva

TEMP. MÍNIMA     16ºC 

Possibilidade 
de pancadas 
de chuva

Ciclismo 
conquista 
bicampeonato 
da Volta de 
São Paulo

Magno Nazareth, principal atleta da equipe Team Funvic Pindamonhangaba, foi campeão individual do “Tour do Brasil”

Empresas  utilizam Parque da 
Cidade para relacionamento 
com colaboradores

Educação ambiental 
e atividade física são 
trabalhos desenvolvidos 
pelas empresas no Parque 
da Cidade 

Futebol Amador tem 
rodada com muitos 
gols  e emoção
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Editorial

EXPEDIENTE - TRIBUNA DO NORTE - FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

Pessoas são únicas  e  todas 
elas possuem a capacidade de su-
perar obstáculos e atingir metas.  

Aprender a ler e escrever sem-
pre foi uma das grandes metas dos 
alunos.  Antes, era feito o ditado 
para que os alunos escrevessem, 
e por muitas das vezes sentiam 
um frio na barriga na hora do dita-
do; a torcida era geral, para que o 

professor não ditasse uma palavra 
grande. 

Dessa forma, o professor ve-
rifi cava a evolução da escrita dos 
alunos, hoje além do ditado, o pro-
fessor pode sugerir que o aluno crie 
textos de forma oral. Assim, sem se 
preocupar com as regras ortográ-
fi cas, ele tem facilidade de pensar 
em todo o enredo do texto.

Aquele que acredita que a es-
crita deve começar pela parte orto-
gráfi ca, deve entender que existem 
outros caminhos, para começar 
a escrever, o importante é que  o 
aluno organize as idéias, depois de 
tudo organizado, fi ca mais fácil para 
o mesmo entender o porque das re-
gras ortográfi cas.

Assim como a forma de educar 

mudou, nós temos que educar nos-
sos pensamentos, e se ainda exis-
te, bem no fundo, um certo medo de 
elaborar textos, crie o seu próprio 
caminho, o importante é não matar 
a criatividade existente.

http://ventaniadosa-
ber.blogspot.com

Pedagoga: Fabíola

Ditado

“Viajando 
pelo Vale 
em 1822”

O Museu Histórico e Pedagógi-
co Dom Pedro I e Dona Leopoldi-
na, e a Academia Pindamonhanga-
bense de Letras, convidam para a 
sessão solene, na sexta-feira (26), 
às 20 horas, quando o diretor do 
museu, professor Paulo Tarcizio 
da Silva Marcondes, apresentará 
a palestra “Viajando pelo Vale em 
1822 - O diário de viagem de Au-
guste de Saint-Hilaire”.

Toda a população está convi-
dada para participar 

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba convida a todos para participar 
da posse do Conselho Municipal de 
Participação e Desenvolvimento da 
Comunidade Negra da cidade. O 
evento acontece na próxima quinta-
-feira (25), às 18 horas, no Auditório 
de Prefeitura de Pinda.

O objetivo do conselho é bus-
car políticas públicas para o negro, 
promover ações para todo o desen-
volvimento da comunidade negra, 
com o intuito de acabar com a dis-
criminação e inserir cada vez mais o 
negro na comunidade.

Os membros do governo que 

tomarão posse no próximo dia 25 
são: Valeriana Irineu, Maria Apare-
cida Ribeiro, Arlete França de Brit, 
Ivaneide Alves da Silva, Rogéria 
de Fátima N. Braga, Maria José 
Otacílio,Geraldo Aparecido Coelho, 
Valdeke Silva dos Santos, Tânia 
Regina da Silva Ramalho e  Marce-
lo Azevedo San Martim.

“Nós nos reunimos na sala do 
conselho que fi ca na rua Rui Bar-
bosa, toda semana, e estamos de-
fi nindo uma data certa de mês em 
mês para atividades, nosso intuito é 
inserir cada vez mais o negro na co-
munidade e livre de discriminação. 

Vamos tratar também da saúde do 
negro, buscando garantia desse 
direito”, ressalta a representante do 
Governo, no setor de saúde, Rogé-
ria de Fátima.

Segundo ela, o Conselho da 
Comunidade Negra, juntamente 
com o Departamento de Cultu-
ra, vão realizar a Semana da 
Consciência Negra no municí-
pio, que vai de 17 a 25 de no-
vembro. “Vamos desenvolver 
ações para falar da cultura afro 
com o objetivo de acabar com 
a discriminação”, fi naliza Rogéria 
de Fátima.

Devidos aos feriados no mês de 
outubro e novembro, os agendamen-
tos para o período do feriado serão 
realizados em datas diferenciadas.

O Dia do Servidor Público é 
comemorado no dia 29 de outubro, 
e devido a esse ponto facultativo, 

todo agendamento de transporte 
da Secretaria de Saúde e Assistên-
cia Social para o período de 26 a 30 
de outubro deverá ser realizado até 
quarta-feira (24), às 10h30, no Setor 
de Transporte, localizado no Centro 
de Especialidades Médicas, rua Dr. 

Frederico Machado, nº 179, centro.
E, devido ao feriado de 2 de no-

vembro, Finados, os agendamentos 
para o período de 31 de outubro a 5 
de novembro serão efetuados até o 
dia 30 de outubro, às 10h30.

 O diretor de Administração da 

Saúde e Assistência Social, Hugo 
Netto Natrielli,  agradece a atenção 
dos usuários do serviço na rede e 
pede a colaboração para que a Se-
cretaria consiga atender a todos os 
pedidos. Fique atento às datas de 
agendamento!

Posse do conselho da comunidade 
Negra a será realizado dia 25

Agendamento para transporte da saúde  nos feriados 

Poucas cidades na Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba dispõem de uma área verde tão grande, preser-
vada e bem localizada como o Parque da Cidade, uma 
das mais importantes aquisições do município durante a 
atual administração.

Nos últimos sete anos a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba plantou quase 200 mil novas árvores em toda a cida-
de. Uma grande ênfase foi dada à recomposição da mata 
ciliar, aquela que nasce na beira dos cursos d´água e que 
são importantíssimas para manter a qualidade da água, 
bem como para a fauna, principalmente os pássaros.

Foram plantadas milhares de árvores nativas e frutí-
feras nessas áreas, mas também foram benefi ciadas as 
áreas verdes, áreas de preservação, praças e calçadas 
de toda a cidade.

Nas calçadas as espécies escolhidas são especiais, 
pois assim, mesmo depois de formadas, suas copas não 
atrapalham a fi ação elétrica, e seus caules não danifi cam 
as calçadas e muros.

Outro local que recebeu milhares de novas árvores é o 
entorno do Parque da Cidade, às margens do anel viário, 
principalmente, no terceiro trecho. Tal medida aumentou 
ainda mais o chamado “coração verde” da cidade.

Durante muito tempo as áreas do Parque da Cidade 
e do Parque da Juventude estiveram sob os cuidados e 
uso do Governo do Estado, o que impedia uma ação mais 
concreta da municipalidade para transformar as duas 
áreas em bens que de fato fossem úteis para o lazer da 
população.

Foi a atual administração, que desde 2005 se empe-
nhou com afi nco e conseguiu a doação das áreas para a 
cidade, e agora investe cada vez mais para transformar 
os dois parques em locais conhecidos e usados pela po-
pulação.

O Parque da Juventude, com sua vocação para os es-
portes radicais, já recebe todos os anos diversas provas, 
inclusive de âmbito nacional. Motocroos, enduro, aero-
modelismo, aviação, paraquedismo, e uma infi nidade de 
modalidades já tem lugar certo na cidade.

Já o Parque da Cidade ganha notoriedade por abrigar 
grandes eventos como feiras agropecuárias, o Pìnda +20 
e eventos musicais de grande porte, recebendo conforta-
velmente milhares e milhares de pessoas.

Mas a Tribuna do Norte de hoje traz novidades. O 
Parque da Cidade está se tornando o local preferido de 
muitas pessoas para a prática de atividades físicas como 
a caminhada, por exemplo. Essas pessoas fazem uso das 
trilhas existentes no local, sempre em meio a uma exube-
rante natureza. Inclusive, empresas da cidade têm utiliza-
do o local para atividades que mesclam recreação, ação 
social, atividade física e a sempre necessária educação 
ambiental.

A Prefeitura de Pindamonhangaba vem trabalhando 
continuadamente nos novos parques para torná-los ainda 
mais acessíveis, dotando-os da necessária infraestrutura, 
que atrairá ainda mais usuários, eventos e criará novas 
opções de utilização para essas duas importantes e ricas 
áreas de Pindamonhangaba. Um verdadeiro tesouro a 
poucos minutos do centro da cidade. Você já conhece?

Uma jóia, bem pertinho

A Secretaria de Saúde e As-
sistência Social da Prefeitura, por 
meio do Departamento de Proteção 
aos Riscos e Agravos à Saúde re-
alizará, no mês outubro, pesquisas 
de nível de infestação nos bairros 
para saber como e por onde come-
çará as atividades de controle no 
mutirão de verão.

Segundo o gerente da Base 
de Controle de Vetores, Ricardo 
da Costa Manso, as atividades na 
Zona Rural estão sendo um su-
cesso “A população rural está re-
cebendo muito bem as equipes e 
participando bastante, até agora os 
bairros rurais do Ribeirão Grande, 
Colmeia, Cruz Grande e Cruz Pe-
quena foram vistoriados e não foi 
achado o “Aedes aegytpi” nestas 
regiões”, fi nalizou.

Já foram retirados diversos 
pneus nestas áreas, fato preocu-
pante, pois o pneu pode se tornar 
um excelente criadouro para o mos-
quito da dengue. Os próximos bair-
ros a serem visitados neste mês se-
rão Piracuama, Oliveiras e região.

Notifi cações  707 
   
 N. casos 65 
   
Autóctones - 36 
   
Importados 29 
   
Descartados 637 
   
Aguardando 
Resultados      5

Começa trabalho de combate à dengue para o verão

O mosquito da dengue fi ca mais forte, maior e mais resistente 
quando nasce dentro de um pneu, este é o melhor criadouro que 
esses mosquitos encontram, pois acumulam mais de oito litros 
de água, fi cam quentinhos, pois absorvem calor o dia todo, têm 
grande capacidade de aderir ovos assim como levar o mosquito 
da dengue para grandes distâncias. O fato de ter um pneu em 
área descoberta representa grande risco para as pessoas, assim:

•  Acondicione os pneus em locais cobertos e não jogue água 
sobre eles;
•  Não descarte pneus em terrenos baldios, área rural, beiradas 
de rio ou de córregos;
•   Ao utilizar o pneu, como para choques, balanças ou vasos, 
perfure-os de forma que não acumulem água;
•   Se acumular muito nas borracharias, ferro velhos, sucatas ou 
nas residências, eles poderão ser levados para Região Leste, 
no bairro Chácaras Reunidas, próximo ao Viveiro Municipal.

Dica sobre criadouros - pneus Casos de 
Dengue em 

Pinda - Dados 
Atualizados:

Arquivo TN

Arquivo TN
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está preparando o 
Cemitério Municipal para o 
Dia de Finados, 2 de novem-
bro. Neste mês já foram reali-
zados, com uma equipe de 18 
homens, capinação, pinturas 
e podas para eliminar ervas 
de passarinho. Ainda foi feito, 
através da Coletora Pioneira, a 
pintura do muro e varrição da 
parte externa do local.

No dia, haverá diversos la-

tões de lixos e pontos de coletas 
para lixo, flores e papel. Tam-
bém serão colocados latões com 
areia para preenchimento dos 
vasos, para evitar focos da den-
gue. “É importante que o muní-
cipe ajude o trabalho da Prefei-
tura, e para melhor orientação 
da população nós colocaremos 
uma fiscalização interna para 
auxiliar quem visita o local”, 
explica o prefeito João Ribeiro.

No dia 2 de novembro são 

esperados mais de 16 mil pes-
soas no Cemitério Municipal, 
dados que superam os índices 
de frequência de 2011, que foi 
de 15 mil pessoas.

O local terá horário especial 
no feriado de finados, no dia 1º 
de novembro, o funcionamento 
será das 7 às 18 horas. E no dia 
2, o cemitério estará aberto das 
6 às 19 horas. O Cemitério Mu-
nicipal fica na rua Major José 
dos Santos Moreira.

Cemitério Municipal recebe melhorias para “Finados”

Reformas e Limpezas
Atenção: as construções e reformas de 

túmulos serão permitidas até o dia 28 de 
outubro. As limpezas serão autorizadas somente nos dias 
29,30 e 31 deste mês. O horário de reforma e limpeza é 
das 7 às 17 horas.

Curiosidade:
Você sabia que os túmu-

los mais visitados de Pin-
damonhangaba são, nesta 
ordem: padre José Luis P. 
Ribeiro, do “Mazzaropi” e 
do “João do Pulo”?

Parque da Cidade recebe 
trabalhadores para caminhada ecológica

O objetivo da empresa foi proporcionar aos colaboradores qualidade de vida

O Parque da Cidade de 
Pindamonhangaba foi sede de 
uma caminhada ecológica no 
domingo (21), com a presen-
ça de cem pessoas, entre fun-
cionários e colaboradores da 
empresa Mascarenhas Barbo-
sa Roscoe S/A Construções.

O objetivo da empre-
sa foi proporcionar aos co-
laboradores qualidade de 
vida, com foco nas reali-
zações do setor de Ação So-
cial e Administração. 

O diretor de Parques de 
Pindamonhangaba, Carlos 
Magno, ponderou sobre os 
novos conceitos que as em-
presas estão adotando para 
dar mais conscientização 
ambiental e oferecer mo-
mentos de lazer aos fun-
cionários e colaboradores. 
“Hoje as empresas pen-
sam mais no lado social da 
questão. Antigamente tinha 

muito o ‘happy-hour, ’ em 
que os funcionários saiam 
do trabalho e ficavam em 
restaurantes e barzinhos. Is-
so ainda não acabou, mas o 
interessante é ver um pas-
seio ecológico com a famí-
lia, amigos e tudo mais pro-
porcionado pela empresa”.  

Além da caminhada no 
Parque da Cidade, os parti-
cipantes fizeram outras ati-
vidades físicas como alon-
gamento e relaxamento, 
auxiliados pelo educador fí-
sico Evaldo Machado.

O Parque da Cidade está 
às margens do terceiro tre-
cho do anel viário, tem uma 
extensa área verde com tri-
lhas disponíveis para se-
rem usadas para a prática 
de exercícios físicos, sem 
custo algum, e reservado da 
agitação diária de uma ci-
dade que está em constante 

desenvolvimento, como é o 
caso de Pindamonhangaba.

Nos períodos matutinos 
e vespertinos, o local está 
aberto aos moradores que 
podem caminhar tranquila-
mente, aproveitando a tri-
lha de 1 km dentro da mata, 
que foi recuperada pela Pre-
feitura de Pindamonhanga-
ba para ser um local de visi-
tações de escolas, empresas 
e outros grupos. Com o pôr 
do sol, a iluminação no es-
paço de lazer do Parque 
possibilita que o usuário re-
alize exercícios físicos com 
segurança e comodidade.

As empresas interessa-
das em realizar este tipo de 
caminhada no Parque da Ci-
dade devem encaminhar um 
ofício para a Secretaria de 
Governo da Prefeitura, for-
malizando o dia e o horário 
desejado para o passeio.

A 29ª Festa em Louvor a 
São Judas Tadeu teve início 
no último final de semana e 
continua na sexta-feira (26), 
sábado (27) e domingo (28). 
O evento está sendo reali-
zado no Lar São Judas, em 
frente ao Bosque da Princesa.

Todos os dias, são reali-
zadas missas a partir das 19 
horas e, nos dias de festas, 
em seguida, shows com ar-
tistas da região. No domingo 
(21), a atração da noite foi a 

banda Charles Anjo 45, com 
o melhor do samba, animan-
do os presentes. O sucesso 
foi tanto que a banda já foi 
convidada a se apresentar 
novamente no dia 28, encer-
rando do evento.

Além das atrações cul-
turais e religiosas, a festa 
tem o bingo e a praça de 
alimentação com as famo-
sas barracas de panzerote, 
yakissoba, massas, sanduí-
ches, truta, churrasco, pas-

tel, barraca alemã e de do-
ces, todas organizadas por 
voluntários.

No próximo domingo 
(28), Dia de São Judas Ta-
deu, haverá uma procissão 
solene às 18h30 e, em segui-
da, missa com frei Laércio 
e Coral Nossa Senhora do 
Bom Sucesso.

A entrada é gratuita e to-
das as ações são realizadas 
em prol do Lar de Crianças 
São Judas Tadeu.

Todos os dias, são realizadas missas a partir das 19 horas
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Este ano, são esperados mais de 16 mil pessoas no Cemitério Municipal

Festa de São Judas continua 
no próximo final de semana

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba vai abrir mais 
cem vagas de estágio para o 
ano de 2013. Os novos es-
tagiários serão admitidos no 
lugar dos que estão se for-

Prefeitura de Pinda abre mais 
cem vagas para estágio remunerado

mando este ano.
A carga horária é de 4 

horas diárias e a bolsa au-
xílio para os estudantes do 
Nível Técnico e médio é de 
R$ 420,42; para o ensino su-

Superior (administração 6, 
arquitetura 1, biologia 4, co-
municação social – jornalis-
mo e publicidade – 4, direito 
9, engenharia ambiental 2, 
farmácia 4, fisioterapia 2, pe-
dagogia 8 e serviço social 2, 
além de cadastro reserva para 
engenharia civil, informática, 
sistemas de informação, ges-
tão de TI, engenharia da com-
putação, tecnologia em redes 
de computadores e ciência da 
computação); 28 para Nível 
Técnico (administração 15, 

contabilidade 2, informática 
1, serviços jurídicos 10 e ca-
dastro reserva para técnico de 
segurança); e 30 para Nível 
Médio (10 vagas no período 
da manhã e 20 à tarde).

As inscrições serão fei-
tas na faculdade Anhanguera 
(avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, 3344), das 9 
às 16 horas, nos dias 6 e 7 de 
novembro para estudantes de 
Ensino Médio, e 8 e 9 de no-
vembro para Nível Técnico e 
Superior.

A prova será realizada na 
faculdade Anhanguera, dia 
11 de novembro, às 8 horas 
para estudantes do Ensino 
Médio; e às 10h30 para os 
alunos de Nível Superior ou 
Técnico. A Prefeitura pede 
aos candidatos que cheguem 
com 30 minutos de antece-
dência.

Os resultados serão di-
vulgados dia 20 de novem-
bro no site da Prefeitura 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.

Estagiárias de publicidade Lívia Carla e Julia Duque

Odirley Pereira

perior é de R$ 472,44. Tam-
bém será concedido o auxílio 
transporte no valor de R$ 30 
e cesta básica.

Das cem vagas, 42 são 
para estudantes do Nível 



As festividades do Outubro 
Rosa estão chegando ao fi m. As 
ações em prol da prevenção ao 
câncer de mama vão até o dia 
28 de outubro, e quem quiser 
participar pode ir com camisa 

ou algum acessório cor de rosa.
No último sábado (20), 

aconteceu na igreja Batista, 
o Culto Rosa. E nesta terça 
(23) será realizada, em Mo-
reira César, na igreja São Vi-

cente de Paulo, a Missa Rosa, 
às 16 horas.

“Essa campanha é um 
meio de alertar a mulher para 
detectar se tem algum pro-
blema. Nós trabalhamos a 

prevenção do câncer, porque 
depois que existe o nódulo, 
começa uma corrida a favor 
da saúde para que não se de-
senvolva a doença. A inten-
ção da campanha é fazer um 

alerta para que a doença seja 
prevenida”, explica a presi-
dente do Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher, Ana 
Maria Brás Cavalcante.

O intuito dessa campanha é 

fazer uma prevenção e alertar a 
população sobre a importância 
dos cuidados, do autoexame e 
da mamografi a anual, para to-
das as mulheres com mais de 40 
anos, para diagnóstico precoce.
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Outubro Rosa é 
comemorado por toda 
Pindamonhangaba

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

24  Quarta 15 horas   Palestra CEIF Art Toledo

27  Sábado

 9 horas    Caminhada    Praça Monsenhor
                                     Pense Rosa Marcondes

  18horas   Culto Rosa Igreja (Centro)  
                                                        Quadrangular

28  Domingo 19 horas  Missa Rosa Igreja de Santana

  DIA             HORÁRIO   EVENTO            LOCAL

OUTUBRO ROSA
PROGRAMAÇÃO

O Projeto de Educação 
Ambiental Casa Verde recebe-
rá, na quinta-feira (25), às 18 
horas, os agentes ambientais 
da Cooperativa Moreira César 
Recicla, para uma palestra e 
apresentação de teatro.

A palestra terá como tema 
o destino correto do lixo, e 
todos os participantes po-
derão trocar informações e 
aprofundar o conhecimento 

sobre o assunto, que vem de 
encontro com a Política Na-
cional de Resíduos Sólidos, 
que estabelece normas sobre 
o manejo e a destinação am-
bientalmente adequada des-
tes resíduos.

A Política Nacional de 
Resíduos Sólidos trata, den-
tre outros assuntos, da cole-
ta seletiva, controle social, 
gerenciamento de resíduos, 

gestão integrada, reciclagem, 
rejeitos, responsabilidade 
compartilhada, reutilização 
e serviço público de limpeza 
urbana.

Depois da palestra acon-
tecerá uma apresentação da 
peça: “O homem que enxer-
gava a morte”.

O evento é aberto a toda 
a comunidade, com entrada 
gratuita.

Nos próximos dias, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio da Secreta-
ria de Governo, departamentos de Meio 
Ambiente e de Licenciamento Ambiental 
e Urbanismo, realizará a doação de mudas 
de árvores para a população.

As doações serão na sexta-feira (26), 
de mudas apropriadas para calçadas, e no 
dia 30 de outubro, de mudas nativas e fru-
tíferas.

Nas duas ocasiões, o interessado pre-
cisa 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.

Mais informações poderão ser obtidas 
no Departamento de Meio Ambiente, tele-
fone 3645-1494.

Cerimônia que marcou a abertura das atividades de comemoração do Outubro Rosa na cidade, realizada na sede da Prefeitura de Pindamonhangaba

“Casa Verde” recebe agentes 
ambientais da Cooperativa 
Moreira César Recicla
Evento terá palestra e apresentação de teatro

Sede do projeto ambiental  Casa Verde, localizada na Vila São Benedito

Arquivo TN

Distribuição de mudas 
será nos próximos dias

As mudas nativas e frutíferas serão doadas para moradores da área rural

Arquivo TN

Arquivo TN
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A 3ª Mostra de Melhores 
Práticas reuniu, no sábado 
(20), no estacionamento da 
Prefeitura, mais de 60 proje-
tos que foram desenvolvidos 
nas escolas municipais e em 
núcleos de apoio à educação. 
Os trabalhos tiveram como 
tema “Responsabilidade So-
cial e Cidadania”, e contaram 
com a visitação de grande 
público, que fi cou encantado 
com a mostra.

O evento é uma inicia-
tiva da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura, com o objetivo de 
apresentar as produções dos 
alunos feitas desde o início 
do ano letivo, evidenciar as 
possibilidades de enfrenta-
mento frente às situações do 
cotidiano, por meio da cria-

Alunos do 2° ano da esco-
la municipal Professor Moa-
cir de Almeida participaram, 
na sexta-feira (19), de um 
recital de poesias elaboradas 
por eles. O Sarau Pequenos 
Poetas contou com a partici-
pação dos pais.

O projeto de poesias foi 
criado pela professora Éri-
ka Fernanda Cândido Pinto, 
com a ajuda do professor que 
trabalhou com os alunos du-
rante o ano a criação de po-
emas com os temas: amor, 
brincadeira, escola, animais e 
professor. Toda a criação dos 
alunos resultou em um livro.

“Foi um projeto trabalho-
so, mas que trouxe um resul-
tado muito satisfatório para 
os alunos”, ressaltou a pro-
fessora Érika.

Durante o recital, os alu-
nos fi zeram suas dedicatórias, 
e cada um leu uma poesia 
para os pais que estavam pre-
sentes prestigiando o evento. 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, em parceria com a 
Empresa Planeta Educação, 
tem realizado na Rede Mu-
nicipal de Ensino, diversos 
projetos diversifi cados para 
aprimorar a aprendizagem 
dos alunos do 1º ao 5º ano. O 
programa Matemática Des-
complicada é uma das inicia-
tivas da parceria, e tem aju-
dado as crianças a aprender e 
a gostar da matemática.

O objetivo do programa 
Matemática Descomplicada é 
levar os alunos a construírem 
conceitos matemáticos uti-
lizando estratégias para que 
possam encontrar sentido na-
quilo que aprendem, e assim 
internalizar o conhecimento.

AIANDRA ALVES MARIANO
A Secretaria da Edu-

cação do Estado de São 
Paulo oferecerá mais de 
180 vagas do curso de in-
glês online para alunos da 
Rede Estadual de Ensino 
em 2013. Já no primeiro 
semestre serão contem-
plados alunos do Ensino 
Médio regular e da EJA 
- Educação de Jovens e 
Adultos de escolas esta-
duais. 

As pré-inscrições já 
podem ser feitas e vão 
até 12 de novembro pelo 
endereço www.educacao.
sp.gov.br/projetos/evesp, 
onde pode ser consultado 
o regulamento completo. 
As aulas à distância co-
meçam em 18 de feverei-
ro e vão até 18 de junho 
de 2013.

A lista dos candidatos 

selecionados para partici-
par do curso no primeiro 
semestre, com base em 
critérios como histórico 
escolar e número de va-
gas, poderá ser consulta-
da a partir do dia 14 de 
novembro, no Portal da 
Educação (www.educa-
cao.sp.gov.br). 

A carga horária do cur-
so é de 80 horas, divididas 
em oito módulos com 10 
horas cada um. O objetivo 
do programa é proporcio-
nar aos estudantes oportu-
nidades para o desenvol-
vimento de novas formas 
de expressão linguística, 
enriquecimento curricu-
lar e acesso a outros po-
vos e culturas, além de 
ampliar, no futuro, suas 
possibilidades de inserção 
e atuação no mercado de 
trabalho.

Mostra de Melhores Práticas reúne 
trabalhos de escolas municipais

ção de valores que resgatem 
a interação com o outro e 
com o meio.

Além dos estandes com os 
trabalhos das escolas, alguns 
alunos realizaram teatros que 
remetiam ao tema aborda-
do na mostra, apresentações 
orais, ofi cinas e brincadeiras. 
Os visitantes puderam levar 
para casa algumas lembran-
ças como: sabão, origamis, 
brinquedos de EVA, imãs de 
geladeira, além de mudas de 
árvores.

“Foi maravilhoso, tive-
mos muitos trabalhos criati-
vos, que mostram o dia a dia 
das escolas. Achei gratifi can-
te a participação da comuni-
dade que prestigiou e apro-
vou a iniciativa”, avaliou a 
gestora de Unidade, Luciana 
de Oliveira Ferreira.

Segundo a secretária 
de Educação e Cultura da 
Prefeitura, Bárbara França 
Macedo, a mostra repre-
sentou o coroamento de 
todas as atividades desen-
volvidas e a valorização do 
trabalho dos profissionais 
da educação.

Estandes 
montados no 
estacionamento 
da Prefeitura 
exibiram 
trabalhos 
dos alunos 
das escolas 
municipais

Escola municipal Prof. Moacir de Almeida faz sarau

Estado abre 184 vagas 
de curso de inglês online 
para alunos de Pinda

Site da Secretaria de Educação do Estado de SP

Divulgação

Ensino diversifi cado traz resultados 
positivos na Rede Municipal de Ensino

Alunos recitam poesias de suas autorias durante o sarau Pequenos Poetas

“Achei uma iniciativa muito 
interessante, os alunos tive-
ram a oportunidade de apren-
der mais, gostei muito”, dis-

se Sibele Aparecida, mãe do 
aluno Matheus Gabriel.

Na sexta-feira (26), às 9 
horas, todos os alunos apre-

sentarão seus trabalhos e pro-
jetos realizados em sala de 
aula. A mostra será aberta à 
comunidade.   

“Acreditamos que em to-
das as fases da aprendizagem 
a criança pode aprender con-
ceitos de divisão, multiplica-
ção, medidas de tempo, sis-
tema monetário, enfi m, basta 
adaptarmos tais atividades à 
idade em que a criança se en-
contra”, ressaltou a mediado-

ra, Natali Azevedo.
Os alunos do 1º ano da es-

cola municipal Professor Jai-
ro Monteiro estão aprendendo 
o sistema monetário de uma 
maneira bem descontraída, 
utilizando a atividade “Vamos 
às Compras?” do bloco gran-
dezas e medidas, vivenciando 

as experiências de comprar, 
pagar e receber troco. De 
maneira prática e lúdica, as 
crianças aprendem brincando.

Este programa está vigen-
te em todas as escolas muni-
cipais de Pindamonhangaba 
desde 2010 e atende os alu-
nos do 1º ao 5º ano.

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Alunos aprendem matemática a partir de operações realizadas no dia a dia

Divulgação Divulgação
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 CÂMARA DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA

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

Acompanhe o trabalho do vereador e dê 
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com

Siga o vereador no twitter: www.twitter.com/Vereador_Cal

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador

Janio Lerario

O vereador Janio Ardito Lera-
rio (PSDB) agradece ao Prefeito 
Municipal um importante pedido 
que foi feito através da sua Indi-
cação nº. 70/2009, que pedia a 
retirada do limitador da Estrada 
do Atanásio. Janio fala que apesar 
de demorar, finalmente foi aten-
dido 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 prin-
cipal ligação entre o Distrito de 
Moreira Cesar, o bairro do Feital  
e a Zona Leste de nossa cidade.

Janio informou que o limi-
tador foi colocado quando foi 
privatizada a Rodovia Presidente 
Dutra, que passou a ser adminis-
trada 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 

TrânsiTo

Vereador Janio agradece 
retirada de limitador na 
Estrada do Atanásio

do pedágio foi a construção 
deste limitador, para que por ali 
só passassem carros de passeio 
e caminhonetes. Portanto, atu-
almente com a implantação do 
pedágio nessa estrada que cobra 
o mesmo valor da Via Dutra não 
há mais justificava para a exis-
tência  deste limitador”, destaca 
o vereador Janio.

Os caminhões e ônibus de 
Pindamonhangaba, impossi-
bilitados 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 descar-
regar nas industrias do bairro e 
do Distrito.

Para finalizar o vereador 
Janio diz que, “a retirada deste 
limitador também vai possibi-
litar 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 popula-
ção desta região”, concluiu Janio.

Preocupado com a segurança no trânsito da cidade, o vereador 
Dr. Isael (PV) encaminhou requerimento ao Executivo, solici-
tando instalação de “tartarugas” e tachões nas vias públicas da 
cidade, principalmente em rotatórias e cruzamentos. “As ruas 
do município estão sendo recapeadas, mas não há o devido cui-
dado depois das obras, especificamente quanto aos limitadores 
de direção dos veículos, conhecidos como tartarugas e tachões, 
que em muitos lugares foram retirados, como por exemplo, em 
frente ao Distrito Policial, próximo ao Terminal Rodoviário”, 
explicou o parlamentar, ressaltando ainda que os tachões ou 
as tartarugas precisam ser recolocados em várias localidades. 
“A retirada desses dispositivos, praticamente na cidade inteira, 
têm causado constantes reclamações por parte de motoristas e 
munícipes, sendo importante que sejam recolocados para que 
o trânsito de Pinda se torne mais seguro”, concluiu o vereador.

reivindicação

Vereador Dr. Isael 
pede mais segurança no 
trânsito da cidade

Tachões foram reTirados em frenTe ao disTriTo PoLiciaL dePois das obras de recaPeamenTo

Vereador dr. 
isaeL (PV) Pede 
recoLocação 
de Tachões e 
TarTarugas em Vias 
PúbLicas

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

O vereador Dr. Jair Roma (PPS), preocupado em acompanhar 
suas reivindicações de perto, visitou na última quinta-feira, no 
dia 18, as obras que estão sendo realizadas na rua Ponciano 
Pereira, no bairro Jardim Eloyna, nas proximidades do número 
100. A galeria irá ajudar a coletar a água que escorre ao longo 
da rua principalmente em época de chuva quando há excesso de 
água na via pública, prejudicando seu escoamento, e causando 
alagamento no local adentrando às residências. “Agradeço ao 
Executivo, em nome do Diretor do Departamento de Obras, 
Eng.º Elias Cronemberger, por atender essa importante solici-
tação, para a solução deste problema que há anos vem causando 
transtornos aos moradores da região”, destaca o parlamentar.

Melhorias

Dr. Jair Roma acompanha 
obras que são fruto de
suas reivindicações

Praça do Imigrante Japonês
Dr. Jair Roma acompanha as obras de revitalização na Praça 

do Imigrante Japonês, no bairro Alto do Cardoso. A praça que 
foi inaugurada em 2008 estava precisando de manutenção e 
cuidados especiais, como: paisagismo, reforma das instalações 
elétricas, entre outras benfeitorias. “O local precisa estar sempre 
apresentável para atrair a comunidade, contribuir ao bem estar 
da população e manter à cultura japonesa”, finaliza o vereador 
Jair Roma.

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) está feliz com 
a implantação da rede de esgoto nas casas faltantes da rua 
Olímpio Corrêa Penina, na Vila São Benedito. Esse é um pe-
dido antigo da população e que o vereador Cal vem cobrando 
constantemente. “O esgoto vai beneficiar todas as casas que 
ainda não possuem esse recurso, desde a igreja Congregação 
Cristã até o coletor da rua Guilherme Nicoletti. Estamos 

saneaMenTo básico

Cal está satisfeito com 
implantação de esgoto na 
rua Olímpio Corrêa Penina

TransporTes

Alexandre Faria cobra 
a criação do COMTU
em Pindamonhangaba

O vereador Alexandre 
Faria encaminhou ao Execu-
tivo Municipal, requerimento 
questionando o avanço do 
processo de criação da lei que 
institui o Conselho Munici-
pal de Transportes Urbanos 
- COMTU, apresentado por 
ele em Plenário, através de 
Indicação de Projeto de Lei 
10 / 2012. “O Conselho é um 
importante instrumento para 
fiscalização, e principalmen-
te, regulação do Transporte 
Público Municipal, que in-
felizmente ainda apresenta 
deficiências. Outro fator 
importante é que a população 
poderá intervir e reivindicar 

diretamente a este órgão suas 
principais necessidades, fato 
que hoje não ocorre. Vamos 
aguardar o parecer do Execu-
tivo, na perspectiva de que o 
tema ainda avance neste fim 
de ano”, explanou o vereador.

Abrigo de Ônibus
Alexandre Faria também 

apresentou requerimento, jun-
to a Prefeitura Municipal e a 
Empresa Viva Pinda, solicitan-
do a instalação de um abrigo 
de passageiros na  avenida Dr. 
Antônio Pinheiro Júnior e na a 
Estrada Municipal José Bene-
dito Marcondes Vieira (Antiga 
Estrada Municipal do Borba), 
no bairro Jardim Cristina.

Vereador aLexandre faria

Diretoria De ComuniCação/CVP

Fotos:Diretoria De ComuniCação/CVP

Em Outubro, Pense Rosa
Com parte das ações previstas para o mês de prevenção ao 

Câncer de Mama, a Câmara de Pindamonhangaba promoveu na 
quarta-feira, dia 17 de outubro, a sessão solene “Em Outubro, 
Pense Rosa”.  O ato solene foi presidido pela vereadora Geni Dias 
Ramos – Dona Geni e contou com a participação do vereador 
Dr. Jair Roma e de autoridades de Pindamonhangaba. Na sessão, 
a oradora oficial foi a ginecologista Dra. Marília Rios Freire.

Homenagem aos comerciários
A Câmara de Pindamonhangaba realizou na sexta-feira, dia 19 

de outubro, a sessão solene em comemoração ao Dia do Comerci-
ário, conforme o Decreto Legislativo nº 07/2005, de 20/06/2005. 
No ato solene foram agraciados com o Diplomas de “Honra do 
Mérito” os seguintes profissionais: Maria de Fátima Pires Car-
-doso (Setor Atacadista); Vicentina Oliveira Alves Ferreira (Setor 
Varejista); Laice Priscila Rech (Setor Farmacêutico) e Bruno 
Yoshio Akahane (Setor de Prestação de Serviços). A sessão foi 
presidida pela vereadora Geni Dias Ramos – Dona Geni.

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.

satisfeitos, pois é 
uma obra esperada 
há tempos. Agra-
decemos à Sabesp 
e à Prefeitura por 
realizarem essa 
obra tão importan-
te”, enfatiza Cal.

O  v e r e a d o r 
explica que no 
local existe soleira 
negativa, o que fazia com que o esgoto fosse despejado di-
retamente no Córrego Capituba. Com a rede de esgoto, isso 
não vai mais acontecer.

“Agora, estamos cobrando para que a Prefeitura faça a 
limpeza do referido córrego, pois se continuar com está, 
logo será obstruído e, com as chuvas, vai gerar problemas 
de alagamento no local”, salienta Cal.

Duplicação
O vereador Cal também está satisfeito com o início das 

obras de duplicação da avenida Nossa Senhora do Bom Su-
cesso. As obras na região do Distrito Industrial - entrada da 

cidade - tiveram 
início na última 
semana. “A dupli-
cação da avenida 
Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, 
principal acesso à 
cidade, é esperada 
há algum tempo. 

Estamos satisfeitos com esse início, que é muito importante 
para nossa cidade. Agora, estamos na expectativa da dupli-
cação da avenida Manoel César Ribeiro, já anunciada pelo 
Governador em novembro de 2011, e pelo recapeamento na 
avenida Eng.º Luiz Dumont Villares”, reforça Cal.
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Vereador MartiM Cesar

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 Lotea-
mento Araretama. “A referida 
via pública necessita urgente de 
pavimentação asfáltica, além de 
redes de água e esgoto”, explica 
Martim. 

O vereador ressalta a im-
portância 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 Pre-

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

Desde o final de 2011, o Vice-Presidente da Câmara de Pinda-
monhangaba, 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 intermé-
dio 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 inclu-
são 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.  

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 abrigadas no local como esconderijo, 
colocando em risco os moradores próximos”, disse Toninho da Farmácia.

Reivindicação

Martim Cesar pede 
urbanização de via 
pública no Araretama

feitura providências com relação 
à limpeza da Bica da Galega, loca-
lizada 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 pro-
vidências 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.

TRabalho

Toninho da Farmácia 
solicita obras para 
vários bairros da cidade

Boa Vista
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 Ro-
drigues 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.

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

PaRceRia legislaTiva

Abdala consegue 
liberação de verba para 
SOS de Pindamonhangaba

RecuRsos foRam libeRados poR meio de ação

do deputado fedeRal Vaz de lima

Vereador

abdala saloMão
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Vereador dr. MarCos aurélio

Diretoria De ComuniCação/CVP

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

“Agradeço por todo o apoio que 

ReeleiTo

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

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.

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 Prefeitu-
ra, 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 As-
sistência 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 psicoló-
gico. 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 pro-
fissional 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.

A vereadora Geni Dias 
Ramos – Dona Geni (PPS) tem 
acompanhado as atividades 
da campanha “Em Outubro, 
Pense Rosa”, que neste ano 
tem multiplicado suas ações 
no município. “Esta é uma 
mobilização pela vida, onde o 
mais importante é sensibilizar 
e alertar as mulheres para que 
façam a sua mamografia e, 
assim possamos salvar mais 
vidas, uma vez que, quanto 
mais cedo é diagnosticado o 
câncer, maiores são as chances 
de cura”, afirmou a vereadora.

Em 16 de outubro, na 
parte da manhã, aconteceu a 
caminhada Rosa, partindo da 
Praça do Vale das Acácias e 
seguindo para o Recinto São 
Vi-to, onde foi ministrada uma 
palestra pela Dra. Marília e foi 
oferecido um lanche aos pre-
sentes. No mesmo dia houve 
uma cons-cientização no bair-
ro Cruz Pequena e, na quarta 
feira, dia 17, às 19h30, houve 
a Sessão Solene em abertura à 
campanha, na Câmara Munici-
pal. A Sessão foi presidida pela 
vereadora Dona Geni, contou 

cidadania e saúde

Dona Geni engajada nas 
ações da campanha “Em 
Outubro, Pense Rosa”

com a declamação de poemas 
por Rosana Dalle e com a 
presença da Dra. Marília, a 
oradora oficial da noite.

Na quinta-feira a noite, 
dia 18, a vereadora também 
participou do evento na Uni-
versidade Anhanguera, com 
palestra ministrada pela Dra. 
Yasmin Shukair.

Na sexta-feira, Dona Geni 
prestigiou o baile do CIMC 
(Convivência de Idosos de 
Moreira César). 

As atividades da campanha 
continuam até o final do mês. 
No dia 28, domingo, às 19 
horas,  será celebrada a missa 
de encerramento na igreja do 
bairro Santana. “Tivemos a 
preocupação de prosseguir com 
as ações durante o ano todo, 
conforme versa a Indicação 
de Projeto de lei nº 03/2009 
de minha autoria, onde foi so-
licitada a realização de exame 
fora do mês de outubro, sendo 
priorizada a data de nascimento 
como critério de atendimento 
as mulheres nas Unidades 
Básicas de Saúde”, finalizou 
a vereadora Dona Geni.

Vereadora dona Geni e inteGrantes da CaMpanha “eM outubro, pense rosa”

Diretoria De ComuniCação/CVP

Nesta última quinta-feira, 
dia 18, o vereador Ricardo 
Piorino (PDT) esteve reuni-
do em seu gabinete com o 
Presidente do CMPCD (Con-
selho Municipal da Pessoa 
com Deficiência), Sr. Carlos 
Alberto Gonzaga - “Beto” e 
com o Sr. Cristino Gilmar do 
Nascimento - “Gilmar”, duas 
importantes e respeitadas 
pessoas que há anos buscam 
melhorias para a classe, obje-
tivando a inclusão social com 
maior qualidade de vida. 

Durante a reunião foi su-
gerido por ambos, e aprovado 
pelo parlamentar, a neces-
sidade urgente de se buscar 
um espaço mais adequado 
para a instalação de uma sede 
digna para desenvolverem as 
mais diversas atividades, o 
que facilitaria, inclusive, a 
aproximação com empresas 

ResPeiTo

Ricardo Piorino intensifica 
apoio aos portadores de 
necessidades especiais

“estiVemos Reunidos com duas impoRtantes

lideRanças da classe, e juntos estamos

iniciando VáRias  inVestidas”

da iniciativa privada.
Segundo o vereador, “Gil-

mar” e “Beto” observaram 
ainda que num espaço digno 
poderiam contar com inúme-
ras parcerias, o que conse-
quentemente possibilitará o 
desenvolvimento de diversas 
atividades profissionais, sócio 
educativas, psíquicas, etc.  

“Com a recente eleição 
de Vito Ardito para o cargo 
de Prefeito, renovam minhas 
esperanças e acredito que 
atingiremos os objetivos 
pretendidos, afinal trata-se de 
um dever da Administração 
atendê-los com respeito e 
dignidade”, pontuou Piori-
no. “Beto e Gilmar também 
contam com apoio da Admi-
nistração para a ampliação de 
um transporte mais qualificado 
para a classe”, finalizou Ricar-
do Piorino.

beto, Vereador riCardo piorino e GilMar

Diretoria De ComuniCação/CVP
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O Atelier Façarte, 
em Moreira César, pro-
move uma semana de 
exposição dos trabalhos 
dos alunos e da profes-
sora Andrea Silva, pro-
prietária do local. Os 
trabalhos estão em ex-
posição desde a quarta-
-feira (17), se estenden-
do até a sexta-feira (27), 
das 8 às 11 e das 14 às 
17 horas.

O atelier tem cur-

sos de pintura em tela, 
tecido e madeira, além 
de patchwork (retalhos 
e costuras). Na próxi-
ma sexta-feira, dia 27, 
o local irá oferecer um 
curso de cartonagem 
pela professora Cintia 
Abrant, das 14 às 17 
horas. Os interessa-
dos podem entrar em 
contato pelo telefone 
3637-5659 ou 9144-
9731.

Nos fi nais de semana de 
outubro, a Prefeitura, por 
meio do Departamento de 
Turismo, realizará o City 
Tour Histórico Cultural nas 
ruas do centro da cidade. O 
trenzinho do Turismo teve 
saídas no sábado (20), das 9 
às 13 horas, da praça Monse-
nhor Marcondes e no domin-
go (21), das 13 às 17 horas, 
do Bosque da Princesa.

O passeio é gratuito e 
conta a história de Pinda-
monhangaba por meio dos 
prédios e locais históricos do 
centro da cidade. A iniciativa 
faz parte do projeto “Conhe-
ça a Sua Cidade”, que visa 
informar e conscientizar os 
munícipes de todas as idades 
sobre as riquezas históricas e 
culturais do município.

Neste fi nal de semana, 

O Dia das Crianças no 
Centro Esportivo José Ely 
Miranda (Zito) reuniu 6 mil 
pessoas entre crianças e pais 
durante um dia inteiro de 
recreação, com brinquedos 
e ofi cinas ministrados pelos 
monitores da Secretaria de 
Esportes e Lazer da Prefei-
tura de Pindamonhangaba.

Desta vez, a chuva não 
atrapalhou as brincadeiras e 
todas as atividades progra-
madas na parte externa do 
centro esportivo acontece-
ram com sucesso. O evento 

contou com ofi cinas, teatro, 
apresentações de hip hop e 
brinquedos infl áveis.  A no-
vidade para este ano foi a 
inclusão do skate na progra-
mação, com os monitores 
da Secretaria de Esportes 
auxiliando as crianças e os 
adolescentes no manuseio 
do equipamento. A Prefeitu-
ra disponibilizou skates, ca-
pacetes e joelheiras para os 
aprendizes e liberou a pista 
para os mais experientes se 
apresentarem. 

A gestora de atividades 

recreativas, Márcia Fialho, 
fez um resumo geral das 
festividades no “Zito” e co-
memorou o número de par-
ticipantes. “Diferentemente 
do que aconteceu no ‘João 
do Pulo’, contamos com a 
sorte de não estar chovendo, 
isso ajudou na organização e 
na realização das atividades. 
Por exemplo, nas atividades 
de skate formaram-se fi las 
e mais fi las, assim como no 
futebol com sabão. Nas ofi -
cinas de maquiagem para as 
meninas tivemos um gran-

de número de participantes 
também, até os pais colabo-
raram”, contou a gestora.

Os dois dias de recrea-
ção (CE ‘João do Pulo’ no 
dia 12, e CE ‘Zito’ no dia 
21) contaram com o apoio 
do Deptran, Sabesp, Educa-
ção (Brinquedoteca e Casa 
Verde), Turismo, Cultura, 
Conselho Tutelar e todas 
as equipes da Secretaria de 
Esportes e Lazer. No total, 
cerca de 8 mil pessoas parti-
ciparam das festividades nas 
duas ocasiões.

Dia das crianças no 
‘Zito’ atrai 6 mil pessoas

Artesãos 
expõem 
trabalhos em 
Moreira César

City Tour gratuito será 
realizado aos fi nais de semana

o passeio foi realizado com 
o mesmo sucesso do fi nal de 

semana anterior, com todas as 
saídas lotadas. Até o momento, 

mais de mil pessoas já partici-
param do projeto neste mês.

Novamente o city tour foi um grande sucesso, com todas as saídas lotadas

Evento reuniu pais e fi lhos que passaram juntos um dia muito especial, que teve muitas brincadeiras, alegria  e diversão, no  “CE Zito”, em Moreira César

A criançada se divertiu na pista de skate, recebendo orientações dos monitores e conhecendo mais o esporte

A equipe de pintura teve bastante trabalho para 
colorir o rosto dos “baixinhos” 

A criançada cantou, pulou e se divertiu com os 
shows especiais realizados no “Zito”

Akim/AgoraVale

Akim/AgoraVale

Akim/AgoraVale

Akim/AgoraVale

Akim/AgoraVale
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‘Clássicos em Cena’ 
foi um sucesso

 Pindamonhangaba rece-
beu, no sábado (20), o pro-
jeto Clássicos em Cena com 
o Tangata Quarteto, e foi um 
grande sucesso.

Os músicos, que utilizam 
instrumentos para contar ao 
público a história do tango, 
animaram a plateia que teve 
um grande número de partici-
pantes, contando com mais de 
120 pessoas. Nesta edição do 
“Clássicos em Cena”, o gru-
po apresentou obras de Carlos 
Gardel e Astor Piazzolla, com 
acordeon ou bandoneon, vio-
lino, contrabaixo acústico e 
piano.

“O evento superou as ex-
pectativas, todos colabora-
ram com o horário e foi pos-
sível começar o espetáculo na 

hora marcada. Foi feita uma 
excelente apresentação e foi 
um sucesso! Todos puderam 
desfrutar com tranquilidade 
do evento”, conta o diretor de 
Patrimônio Histórico, Paulo 
Tarcízio.

A próxima apresenta-
ção do projeto Clássicos em 
Cena acontece no dia 10 no-
vembro, com a presença das 
“Choronas”, que é um grupo 
feminino que toca chorinhos. 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Patrimônio 
Histórico, apoia o evento. O 
Museu Histórico e Pedagógi-
co Dom Pedro I e Dona Le-
opoldina fica localizado na 
rua Marechal Deodoro, 260 
– centro. Mais informações 

podem ser obtidas pelo tele-
fone 3648.1779.

“Clássicos em Cena”
O projeto Clássicos em 

Cena consiste numa série de 
concertos comentados de mú-
sica erudita. Criado em 2000, e 
realizado pela Direção Cultura 
Produções, o projeto apresenta 
uma atração diferente a cada 
concerto. Todas as apresenta-
ções têm entrada franca e são 
abertas ao público. Os comen-
tários durante os concertos, 
feitos por um especialista, 
aproximam as pessoas do uni-
verso da música de qualidade, 
contribuindo para tornar a mú-
sica clássica mais acessível. 
Mais informações podem ser 
obtidas no site www.classico-
semcena.com.br.

A praça da Bíblia recebe-
rá no sábado (28), o projeto 
Arte na Praça, às 16 horas. O 
evento é uma parceria entre a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio do Departa-
mento de Cultura, e terá uma 
apresentação do Circuito 
Cultural Paulista, do Gover-
no do Estado de São Paulo. 

Haverá oficina circense 
com malabares, monociclo 
e perna de pau, com o pa-

lhaço Alegrito. Às 18 horas, 
acontece a apresentação do 
Circuito Cultural Paulista, 
com os palhaços músicos 
Bacalhau e Mingau, que to-
cam saxofone, trombone e 
bateria, e através da música 
e de encenações divertem o 
público com o encanto e a 
magia do palhaço. As duas 
apresentações culturais são 
gratuitas e para todos os pú-
blicos.

Maria Fernanda Munhoz
O 35º Feste – Festival Nacional de Te-

atro de Pindamonhangaba – encerrou o 
período de inscrições de espetáculos na 
segunda-feira (22). Agora, tem início a 
fase de seleção dos participantes no even-
to, que será realizado de 11 a 25 de no-
vembro, no Parque da Cidade.

Até o fechamento desta edição, o De-
partamento de Cultura da Prefeitura não 
havia divulgado o número final de inscri-
tos, já que, como as inscrições são rece-
bidas via Correios, o que vale é a data da 
postagem. Por isso, esse número será di-
vulgado nos próximos dias.

Agora, com o início da fase de seleção, 
todos os DVDs inscritos serão analisados 
por uma equipe de pessoas ligadas às ar-

tes cênicas e de comprovada competência, 
que avaliarão a criatividade, a qualidade 
técnica e artística dos espetáculos. Serão 
selecionados 15 participantes, entre adul-
tos e infantis.

A seleção dos espetáculos inscritos 
estará disponível no site oficial www.
pindamonhangaba.sp.gov.br na quinta-
-feira (25).  Os grupos selecionados têm 
até o dia 29 de outubro para confirmar 
sua participação. Após essa data, o grupo 
que não confirmar será substituído pelo 
suplente.

Todos os grupos participantes recebe-
rão certificado de participação e troféu. 
Haverá ajuda de custo para os grupos, de 
acordo com a distância da sede do grupo 
até Pindamonhangaba.

Maria Fernanda Munhoz
A 2ª Conferência Munici-

pal de Cultura será realizada 
no fim de semana, na Etec 
João Gomes de Araújo. O 
evento é aberto a toda a po-
pulação interessada em par-
ticipar do desenvolvimento 
cultural de nossa cidade.

Para participar, é im-
prescindível fazer inscrição 
prévia. As inscrições estão 
abertas e podem ser feitas 
pelo site oficial www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br ou 
no Departamento de Cultu-
ra da Prefeitura, que fica na 

rua Dr. Campos Salles, 530, 
centro.

A intenção de colocar as 
inscrições via site oficial é fa-
cilitar a participação de mu-
nícipes a partir de 16 anos, 
tornando possível a partici-
pação de pessoas que traba-
lham ou estudam durante a 
semana e não têm tempo de ir 
ao Departamento de Cultura.

Ao se inscrever, o partici-
pante deve escolher um dos 
eixos temáticos que mais lhe 
interessa e que considera que 
possa colaborar com ideias e 
ações para a construção do 

Plano Municipal de Cultura. 
O Plano irá definir e garantir 
as diretrizes culturais para a 
cidade para os próximos dez 
anos.

Os eixos temáticos são os 
seguintes: 1 – Cidadania e 
Cultura; 2 – Livro, Leitura e 
Literatura; 3 – Cultura e De-
senvolvimento Sustentável; 4 
– Cultura e Economia Criati-
va e 5 – Gestão e Institucio-
nalidade da Cultura.

No site oficial existe um 
espaço para a Conferência 
de Cultura, na parte superior, 
onde podem ser encontradas 

as explicações de cada eixo, 
o regulamento da conferên-
cia, a ficha de inscrição on-
line, entre outros tópicos ex-
plicativos.

Se ainda houver dúvidas, 
o telefone do Departamento 
de Cultura é o (12) 3642-
1080 ou 3643-2690.

A 2ª Conferência Muni-
cipal de Cultura é realizada 
pela Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do De-
partamento de Cultura, com 
apoio do Conselho Munici-
pal de Cultura e da Etec João 
Gomes de Araújo.

Conferência de Cultura 
tem inscrições online

Sábado terá ‘Arte na Praça’
Haverá oficina circense na praça da Bíblia

Evento será realizado na sede da Etec João Gomes de Araújo

35º Feste entra em fase de 
seleção dos participantes
Encerrada a fase de inscrição, os DVDs dos 
grupos passam a ser analisados para seleção

Cena de espetáculo apresentado no Feste 2011, no teatro Cootepi

Arquivo TN

Tangata Quarteto apresentou obras de Carlos Gardel e Astor Piazzolla

Akim/Agora Vale

Divulgação
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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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

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, muni-
dos 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 certi-
dão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  30/10/2012 às 14:00 horas

OPERADOR DE MÁQUINAS

2º MAURILIO TAVARES RIOS
RUA DAS AÇUCENAS, 40 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-490

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, muni-
dos 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 certi-
dão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 30/10/2012 às 15:00 horas

20º MIRIAN BARCELOS VELOSO DOS SANTOS
RUA DOMINGOS RIBAS, 1000 - ESTIVA  -  
TAUBATÉ – SP
CEP 12060-000

RICARDO GALEAS PEREIRA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO Nº 02/2012 

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE e a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, nos termos do disposto da 
Lei Federal de nº 11.788, 25 de setembro de 2008, fazem saber que se encontram abertas as inscrições para Seleção, 
parte integrante deste Edital de Estagiários.

1 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas de Estágio, com previsão de inicio em 2013, por alunos 

matriculados nos seguintes cursos:

Nível Superior 
Item Curso Quantidade de 

Vagas
1 • Administração  6
2 • Arquitetura 1
3 • Biologia 4

4
• Comunicação Social 
• Jornalismo 
• Publicidade e Propaganda 

4

5 • Direito 9
6 • Engenharia Ambiental 2
7 • Engenharia Civil Cadastro Reserva 
8 • Farmácia 4
9 • Fisioterapia 2

10

• Informática 
• Sistemas de Informação 
• Gestão de TI 
• Engenharia da Computação 
• Tecnologia em Redes de 

Computadores
• Ciência da Computação 

Cadastro Reserva 

11 • Pedagogia 8
12 • Serviço Social 2

Nível Técnico 

Item Curso Quantidade de 
Vagas

1 • Técnico em Administração 15
2 • Técnico em Contabilidade 2
3 • Técnico em Informática 1
4 • Técnico em Serviços Jurídicos 10
5 • Técnico em Segurança do Trabalho Cadastro Reserva 

Nível Médio 

Item Curso Quantidade de 
Vagas

1 • Ensino Médio - manhã 10
2 • Ensino Médio - tarde 20

1.1. O acordo de cooperação e o Termo de Compromisso de Estágio serão celebrados sob a Lei Federal nº 11.788 de 25 
de setembro de 2008. 

1.2. O valor da Bolsa Auxílio para uma jornada de trabalho de 4 horas corresponde a: 
• Nível Superior               - R$ 472,44 
• Nível Médio / Técnico   - R$ 420,42 
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1.3. É concedido o auxílio transporte no valor de R$ 30,00. 

2. DA INSCRIÇÂO 

2.1. As inscrições serão realizadas na Faculdade Anhanguera de Pindamonhangaba, situada na Avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 3344, Campo Alegre – Pindamonhangaba / SP, no horário das 09h00 às 16h00, nos dias: 
• 06/11/2012 e 07/11/2012 – Para os estudantes de Ensino Médio; 
• 08/11/2012 e 09/11/2012 – Para os estudantes de Ensino Técnico e Superior. 

2.2. Os candidatos deverão respeitar o período de inscrição determinado para cada nível de escolaridade, sendo que não 
serão aceitas inscrições em datas diferentes; 

2.3. As vagas de “Ensino Médio – manhã” são destinadas aos alunos que estudam no período da tarde ou noturno, assim 
como as vagas de “Ensino Médio – tarde” são destinadas àqueles que estudam no período da manhã ou noturno; 

2.4. A inscrição deverá ser feita pessoalmente pelo candidato, munido de:

• RG, CPF (no mínimo com protocolo de solicitação);

• No caso de menores de idade, apresentar também cópias de RG e CPF do responsável legal, comprovante de 
residência (em nome dos pais ou, no caso de locações ou casa cedida, apresentar contrato e/ou declaração autenticada); 

• Declaração de Escolaridade (original, atual, carimbada e assinada pela Instituição de Ensino).

2.5. Formalizada a inscrição, o candidato receberá o protocolo devidamente rubricado pelo responsável do CIEE;

2.6. Para os candidatos Portadores de Necessidades Especiais - PNE é assegurado 10% das vagas no presente processo 
seletivo. A deficiência de que são portadores os candidatos deve ser compatível com as atribuições das vagas oferecidas, a 
qual será verificada através de exame médico no ato da convocação, nos termo da Lei Nº 11.788/2008; 

2.6.1. Os candidatos Portadores de Necessidades Especiais participarão da seleção em igualdade de condições com os 
demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, duração, horário e local de realização da prova; 

2.7. Só poderão participar do processo seletivo estudantes matriculados nos cursos anteriormente indicados; 

2.8. São requisitos para inscrição e contratação: 

• Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos no ato da inscrição; 
• Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país;
• Residir na cidade de Pindamonhangaba; 
• Estar regularmente matriculado no ano letivo de 2012; 
• Não ter período de estágio equivalente a 2 (dois) anos na Prefeitura de Pindamonhangaba.

2.9. É requisito para a realização do estágio o candidato estar cursando: 
• Para as vagas de nível superior, o penúltimo ou último ano à época da convocação; 
• Para as vagas de nível técnico, o penúltimo ou último semestre à época da convocação; 
• Para vagas de nível médio, o 2º ou o 3º ano à época da convocação. 

2.10. Imprescindível: até a data da realização das provas do processo seletivo, todos os candidatos deverão atualizar 
seus dados cadastrais através do site www.ciee.org.br. Caso essa atualização não seja realizada, o CIEE não se 
responsabilizará pelos erros de dados pessoais do candidato no Termo de Compromisso de Estágio ou por não conseguir 
contato no momento da convocação. 

3 – DO PROCESSO SELETIVO 

3.1. O Processo Seletivo classificará os candidatos, levando-se em consideração os pontos obtidos na prova, que 
será aplicada no dia 11 de novembro de 2012, na Faculdade Anhanguera de Pindamonhangaba situada na Avenida 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, 3344, Campo Alegre – Pindamonhangaba / SP, com duração de no máximo 1h 
(uma hora); 

3.1.1. Para a prova dos candidatos do Ensino Médio a abertura dos portões ocorrerá às 07h30 e o fechamento às 08h00, 
não sendo permitido o acesso ao local da prova após o fechamento dos portões; 
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3.1.2. Para a prova dos candidatos do Ensino Técnico e Superior a abertura dos portões ocorrerá às 10h00 e o fechamento 
às 10h30, não sendo permitido o acesso ao local da prova após o fechamento dos portões; 

3.1.3. O candidato deverá comparecer para a realização da prova, munido de original de um dos seguintes documentos de 
identificação com foto:
• Cédula de Identidade (RG); 
• Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
• Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 
• Certificado Militar; 
• Carteira Nacional de Habilitação. 

3.2. A prova para os cursos de nível técnico e superior será composta por 20 (vinte) questões, sendo 10 questões de 
Língua Portuguesa, 7 questões de Conhecimentos Gerais  e 3 questões de Conhecimentos Específicos; 

3.3. A prova para o nível médio será composta por 20 (vinte) questões, sendo 10 questões de Língua Portuguesa e 10 
questões de Conhecimentos Gerais; 

3.4. As questões da prova serão do tipo múltipla escolha e cada questão conterá 05 (cinco) alternativas, sendo somente 1 
(uma) correta; 

3.5. Cada questão valerá 0,5 (meio) ponto; 

3.6. A pontuação máxima será de 10 pontos, de caráter classificatório; 

3.7. O candidato deverá comparecer no local da realização das provas, munido de um dos documentos de identificação 
exposto no item 3.1.3 deste edital, comprovante de inscrição, caneta esferográfica de cor azul ou preta, lápis e borracha; 

3.8. Durante a prova, não será permitido o uso de calculadoras, celulares ou consultas a obras ou livros de qualquer 
espécie, assim como qualquer equipamento eletrônico; 

3.9. Não será permitido o acesso de candidatos que não estiverem convenientemente trajados. 

4 – DA CLASSIFICAÇÃO 

4.1. A classificação dos candidatos do processo seletivo será por ordem decrescente de pontos obtidos, observando-se a 
pontuação total; 

4.2. Havendo empate na classificação, proceder-se-á ao desempate usando o seguinte critério preferencial: 
• Maior idade; 
• Maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa. 

4.3. A classificação final (pontuação total atribuída na prova) será divulgada a partir do dia 20 de novembro de 2012
no site da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba: www.pindamonhangaba.sp.gov.br e pessoalmente no Centro 
de Integração Empresa Escola - CIEE de Taubaté. 

5 - DA CONVOCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA VAGA

5.1. Os Portadores de Necessidades Especiais deverão apresentar laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem 
como a provável causa da deficiência, sob pena de desclassificação; 

5.1.1. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a deficientes, estas serão preenchidas pelos demais 
candidatos, com estrita observância da ordem classificatória; 

5.2. A convocação para preenchimento das vagas será feita pelo CIEE através de contato telefônico e email de acordo com 
os dados informados pelo candidato no Portal CIEE; 

5.3 No período de 11/12/2012 a 18/12/2012 o CIEE entrará em contato com os candidatos aprovados para agendar o 
comparecimento em sua Unidade para janeiro/2013. Após três tentativas de contato com o candidato, o mesmo estará 
automaticamente desclassificado;

5.4. O candidato convocado deverá apresentar-se na data, horário e local estabelecido e agendado pelo CIEE - prazo 
máximo de 48 horas (quarenta e oito horas); 
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5.5. A ausência na data, horário e local estabelecido será tida como desinteresse pela(s) vaga(s) oferecida(s), sendo o 
candidato considerado desistente, não cabendo recurso; 

5.6. O local e horário de estágio de cada vaga serão previamente definidos pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
não podendo o candidato escolher qual vaga deseja preencher; 

5.7. O candidato, que não se interessar pela vaga oferecida, deverá comparecer no CIEE, para assinatura do Termo de 
Desistência, não podendo concorrer a outra vaga pela mesma seleção; 

5.8. Os candidatos serão convocados de acordo com ordem de classificação e necessidade de contratação da concedente 
de estágio. 

6 – DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

6.1. A celebração do Termo de Compromisso de Estágio será de acordo com a Lei Federal nº 11.788 de 25 de setembro de 
2008;

6.2. Após convocação, o candidato deverá retirar junto ao CIEE o seu Termo de Compromisso de Estágio - TCE, para 
assinatura da Instituição de Ensino e providenciar duas cópias dos seguintes documentos: 

• RG, CPF (no caso de menores de idade, apresentar também cópias de RG e CPF do responsável legal); 

• Comprovante de Residência (em nome dos pais ou no caso de locações ou casa cedida, apresentar contrato e/ou 
declaração autenticada); 

• Declaração de Escolaridade (atual, carimbada e assinada pela Instituição de Ensino); 

6.3. Caso o candidato não possua a Declaração de Escolaridade atualizada, à época da convocação, o mesmo deverá 
apresentá-la (original e cópia) posteriormente com as vias do Termo de Compromisso de Estágio nas condições e prazos 
estipulados no item seguinte; 

6.4. O candidato deverá apresentar todas as vias do Termo de Compromisso de Estágio, entregues pelo CIEE, 
devidamente assinadas pela Instituição de Ensino, aluno e representante legal (se for o caso) no Departamento de 
Recursos Humanos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir do dia em que a documentação for 
retirada no CIEE. Este prazo não será prorrogado; 

6.5. O representante da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba somente assinará as vias do Termo de Compromisso de 
Estágio, após a assinatura da Instituição de Ensino e se todos os documentos estiverem corretos; 

6.6. Não será preenchido ou assinado pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba nenhum documento diverso 
daqueles oferecidos pelo CIEE ou por ela mesma; 

6.7. Após a conferência da documentação pelo Departamento de Recursos Humanos, o candidato será encaminhado para 
abertura de conta no banco estipulado pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, e terá o prazo máximo de 5 (cinco)
dias corridos para apresentar os dados da conta bancária no Departamento de Recurso Humanos; 

6.8. O descumprimento ao estipulado nos itens 6.4 e 6.7 ocasionará a desclassificação automática do candidato, não 
cabendo recurso;

6.9. O inicio do estágio será imediato, salvo previsão do início de vigência estipulada no Termo de Compromisso ser 
posterior, sendo informado pelo Departamento de Recursos Humanos;  

6.10. Os estágios poderão ser encerrados a qualquer tempo de forma unilateral;

6.11. O estudante que iniciar o estágio poderá firmar o Termo de Compromisso de Estágio - TCE com a Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba e o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, por no máximo 24 meses e a critério da 
unidade concedente, desde que não haja término do curso; 
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6.12. Os Termos de Compromisso de Estágio – TCE terão vigência máxima até 31/12/2013, podendo, a critério da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, ser prorrogado, desde que não ultrapasse o prazo estabelecido no item 6.12 
deste edital e que a vigência mínima da prorrogação não seja inferior a 4 (quatro) meses; 

6.13. O horário de estágio será estabelecido de acordo com a área em que o estagiário irá desenvolver o estágio, podendo 
ser em forma de escala de revezamento, totalizando a carga horária semanal de 20hs; 

6.14. As transferências de local de estágio em regra não são permitidas.  Serão autorizadas somente se o departamento 
solicitar e se houver vaga ainda não preenchida, ou, na falta desta, se dois departamentos concordarem em efetuar a troca, 
respeitando a vontade e a disponibilidade dos estagiários e mediante análise e aprovação do Departamento de Recursos 
Humanos;

6.15. Se o aluno for reprovado em algum ano/semestre do curso ou se carregar dependências, não poderá ter seu estágio 
prorrogado;

6.16. O estagiário que desejar encerrar o estágio por iniciativa própria deverá comparecer obrigatoriamente ao 
Departamento de Recursos Humanos para o preenchimento do Termo de Encerramento de Estágio. 

7 – DOS RECURSOS 

7.1. O prazo para interposição de recursos será de 2 (dois) dias úteis após a publicação do resultado final, tendo como 
termo inicial o primeiro dia útil subsequente; 

7.2. O recurso só será admitido para o único efeito de correção de notório erro de fato; 

7.3. Os recursos deverão ser dirigidos ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, devendo estar devidamente 
fundamentados, constando o nome do candidato, o número de inscrição, a vaga que concorre, o telefone e o endereço para 
correspondência;

7.4. O recurso interposto fora do prazo não será analisado. 

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. O processo seletivo terá validade até 31 de dezembro de 2013 ou quando do esgotamento de candidatos; 

8.2. A assinatura do candidato no ato da inscrição implicará no conhecimento das instruções e na aceitação tácita das 
condições deste processo seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes; 

8.3. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, verificadas a qualquer tempo, acarretará a nulidade 
da inscrição ou do Acordo de Cooperação do estudante, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, cível ou 
criminal cabíveis; 

8.4. O Centro de Integração Empresa-Escola e a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba não se responsabilizam por 
eventuais prejuízos ao estudante decorrentes de dados e/ou telefones não atualizados; 

8.5. As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital, bem como os casos omissos, serão resolvidas pela Direção do 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba; 

8.6. Fica eleito o Foro de Pindamonhangaba para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do processo regrado neste Edital. 

Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2012. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Rosangela Pedersoli Cesar Verdi Cosme 

Diretora do Departamento de Recursos Humanos 

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 
Valquíria Agasse da Silva 

Supervisora do CIEE – Unidade de Taubaté 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 - 3 - 

3.1.2. Para a prova dos candidatos do Ensino Técnico e Superior a abertura dos portões ocorrerá às 10h00 e o fechamento 
às 10h30, não sendo permitido o acesso ao local da prova após o fechamento dos portões; 

3.1.3. O candidato deverá comparecer para a realização da prova, munido de original de um dos seguintes documentos de 
identificação com foto:
• Cédula de Identidade (RG); 
• Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
• Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 
• Certificado Militar; 
• Carteira Nacional de Habilitação. 

3.2. A prova para os cursos de nível técnico e superior será composta por 20 (vinte) questões, sendo 10 questões de 
Língua Portuguesa, 7 questões de Conhecimentos Gerais  e 3 questões de Conhecimentos Específicos; 

3.3. A prova para o nível médio será composta por 20 (vinte) questões, sendo 10 questões de Língua Portuguesa e 10 
questões de Conhecimentos Gerais; 

3.4. As questões da prova serão do tipo múltipla escolha e cada questão conterá 05 (cinco) alternativas, sendo somente 1 
(uma) correta; 

3.5. Cada questão valerá 0,5 (meio) ponto; 

3.6. A pontuação máxima será de 10 pontos, de caráter classificatório; 

3.7. O candidato deverá comparecer no local da realização das provas, munido de um dos documentos de identificação 
exposto no item 3.1.3 deste edital, comprovante de inscrição, caneta esferográfica de cor azul ou preta, lápis e borracha; 

3.8. Durante a prova, não será permitido o uso de calculadoras, celulares ou consultas a obras ou livros de qualquer 
espécie, assim como qualquer equipamento eletrônico; 

3.9. Não será permitido o acesso de candidatos que não estiverem convenientemente trajados. 

4 – DA CLASSIFICAÇÃO 

4.1. A classificação dos candidatos do processo seletivo será por ordem decrescente de pontos obtidos, observando-se a 
pontuação total; 

4.2. Havendo empate na classificação, proceder-se-á ao desempate usando o seguinte critério preferencial: 
• Maior idade; 
• Maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa. 

4.3. A classificação final (pontuação total atribuída na prova) será divulgada a partir do dia 20 de novembro de 2012
no site da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba: www.pindamonhangaba.sp.gov.br e pessoalmente no Centro 
de Integração Empresa Escola - CIEE de Taubaté. 

5 - DA CONVOCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA VAGA

5.1. Os Portadores de Necessidades Especiais deverão apresentar laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem 
como a provável causa da deficiência, sob pena de desclassificação; 

5.1.1. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a deficientes, estas serão preenchidas pelos demais 
candidatos, com estrita observância da ordem classificatória; 

5.2. A convocação para preenchimento das vagas será feita pelo CIEE através de contato telefônico e email de acordo com 
os dados informados pelo candidato no Portal CIEE; 

5.3 No período de 11/12/2012 a 18/12/2012 o CIEE entrará em contato com os candidatos aprovados para agendar o 
comparecimento em sua Unidade para janeiro/2013. Após três tentativas de contato com o candidato, o mesmo estará 
automaticamente desclassificado;

5.4. O candidato convocado deverá apresentar-se na data, horário e local estabelecido e agendado pelo CIEE - prazo 
máximo de 48 horas (quarenta e oito horas); 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDAMONHANGABA
 
CONVOCAÇÃO PARA A 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2012
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS – Conse-
lho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem na 7ª Reunião Extraordinária 
de 2012, a realizar - se:
Dia:   31/10/2012                     
Horário:  17 horas 
Local:  CRAS – Centro
  (Rua Euclides de Figueiredo, nº. 132 – Alto do Cardoso)
PAUTA: 
• ANÁLISE E APROVAÇÃO DO PMAS – PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL 2013
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: 
cmaspinda@gmail.com ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

“A PARTICIPAÇÃO DE TODOS É IMPRENSCINDÍVEL PARA A EFETIVAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL”.

Maria Conceição Bispo - Presidente

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 248/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. ANTONIO HENRIQUE SI-
MÕES, responsável pelo imóvel situado a Avenida São Paulo, Cidade Nova, inscrito 
no município sob a sigla SE23.04.16.006.000, Quadra E-03, Lote 13, para que efetue 
a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Maria Perpétua Soares - Diretora do Departamento de Arrecadação.


 


 




      






     PORTARIA GERAL Nº 3.931, DE 22 DE OUTUBRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções legais, as Leis nºs 3870, de 21.12.01, 4364, de 20.12.05, 4.897, de 16.01.09, NOMEIA o 
Sr. Eduardo Kogempa da Costa para o emprego de provimento em comissão de Coordenador 
Administrativo da Subprefeitura, a partir de 23 de outubro de 2012.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.Pindamonhangaba, 22 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 22 de outubro de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos  

SAJ/app/Processo Interno nº 29971/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigi-
dos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                         
 LEANDRO CUSTÓDIO FREIRE,  de   nacionalidade   brasileira,   profissão ajudante 
geral, estado civil solteiro, de 20 anos  de  idade,  nascido em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no dia 18 de  maio  de  1992, residente e domiciliado Rua José 
Prates  da  Fonseca  nº  369,  Cidade Jardim, nesta cidade, filho de SERGIO MURILO 
FREIRE  e  MARIA  BEATRIZ CUSTÓDIO.                                                                                                                   
QUERÉN HAPUQUE VIEIRA   DA   SILVA,   de   nacionalidade   brasileira, profissão 
autônoma, estado  civil  solteira,  de  23  anos  de  idade, nascida em São Sebastião, 
Estado de São Paulo, no dia  4  de  maio  de 1989, residente e  domiciliada  Rua  Ana-
cleto  Rosas  Junior  nº  405, Cidade Jardim, nesta cidade, filha de PAULO AFONSO 
VIEIRA DA  SILVA  e ANTONIA TEOBALDINO DA SILVA E 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,  19 de outubro de 2012.  

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigi-
dos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                     
PAULO FERNANDO CUNDARI JUNIOR, de nacionalidade brasileira,  profissão au-
xiliar administrativo, estado civil solteiro, de 25 anos  de  idade, nascido em Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, no dia  30  de  abril de 1987, residente e domiciliado 
Rua Dr. João  Romeiro  nº  252,  apt. 12, Centro, nesta cidade, filho de  PAULO  FER-
NANDO  CUNDARI  e  MARIA LUZIA MARINHO CUNDARI.                                                                      
FRANCYNE  LUZ,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão  professora, estado civil   
solteira,   de   24   anos   de   idade,   nascida   em Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, no dia 3 de  novembro  de  1987, residente e domiciliada Rua Capitão Vitorio 
Basso nº 885,  Parque  São Domingos, nesta cidade,  filha  de  PEDRO  ARGEMIRO  
DA  LUZ  FILHO  e ROSALINA APARECIDA MANOEL LUZ. Apresentaram os docu-
mentos 1,  3  e  4, do Art. 1.525, do  Código   Civil.   Se   alguém   souber   de   algum 
impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Pindamonhangaba,  19 de outubro de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigi-
dos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                           
GIOVANILDO PEREIRA DE LIMA,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão mecânico, 
estado civil divorciado, de 35 anos  de  idade,  nascido  em Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, no dia 21 de  outubro  de  1976, residente e domiciliado na Rua  Ruth  
Francisco  dos  Santos  nº  119, Parque das Nações, nesta cidade, filho de MARIO DE  
LIMA  e  MARIA  DE LOURDES PEREIRA LIMA.                                                                                            
ÉRIKA DOS SANTOS  REIS,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão auxiliar de 
cozinha, estado civil  solteira,  de  35  anos  de  idade, nascida em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no dia 6 de julho  de 1977, residente e domiciliada na Rua  Ruth  
Francisco  dos  Santos  nº 119, Parque das Nações, nesta cidade, filha de ADOLFO  
GONÇALVES  REIS FILHO e MARIA DE FATIMA DOS SANTOS REIS.  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,  19 de outubro de 2012.     

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigi-
dos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                
WANDERLEI MONTEIRO DE FREITAS, de nacionalidade brasileira,  profissão mecâ-
nico, estado civil solteiro, de  39  anos  de  idade,  nascido  em Barra Mansa, Estado do 
Rio de Janeiro, no dia 8  de  agosto  de  1973, residente e domiciliado na  Rua   José   
Rodrigues   Alves   nº   429, Araretama, nesta cidade, filho de SEBASTIÃO JOSÉ DE 
FREITAS e  GERALDA  MONTEIRO.                                                                                       
ELISÂNGELA CLAUDIA FERREIRA, de  nacionalidade  brasileira,  profissão opera-
dor de equipamentos, estado  civil  divorciada,  de  38  anos  de idade, nascida em 
Marmelópolis, Estado de Minas Gerais, no dia  15  de dezembro de 1973, residente 
e domiciliada na Rua José Rodrigues  Alves nº 429, Araretama, nesta cidade, filha de 
HELIO FERREIRA e  ANA  MARIA FERREIRA. 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,  20 de outubro de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigi-
dos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                
MARCUS VINICIUS   RONCONI   CASTRO,  de   nacionalidade   brasileira, pro-
fissão consultor ambiental, estado civil solteiro, de  30  anos  de idade, nascido em 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia  29  de outubro de 1981, residente 
e domiciliado  na  Rua  Francisco  Oliveira Linha, nº 39, Alvarenga, nesta cidade, filho  
de  ROBERTO  BARBOSA  DE CASTRO e SILVANA HELENA RONCONI BARBOSA 
DE CASTRO.                                                                                           
MARISSOL SIQUEIRA OKADA,  de   nacionalidade   brasileira,   profissão bancária, 
estado civil solteira, de  30  anos  de  idade,  nascida  em Guarulhos, Estado de São  
Paulo,  no  dia  17  de  novembro  de  1981, residente e domiciliada  na  Rua  Francisco  
Oliveira  Linha,  nº  39, Alvarenga, nesta cidade, filha de KOSABURO OKADA  e  MAR-
LENE  SIQUEIRA OKADA. 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,  20 de outubro de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigi-
dos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                 
JACKSON ARTUR DE  OLIVEIRA,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão operador 
I de refusão, estado civil solteiro, de  34  anos  de  idade, nascido em Pindamonhan-
gaba, Estado de São Paulo, no dia  24  de  março de 1978, residente e domiciliado 
na  Rua  Ponciano  Pereira,  nº  338, Jardim Eloyna, nesta cidade, filho  de  JOÃO  
BATISTA  DE  OLIVEIRA  e MARIA DE LOURDES FRANCISCO.                                                                                
JULIA GRACIELLE  DE  MOURA,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão auxiliar 
administrativo, estado civil solteira, de 26 anos  de  idade, nascida em Pindamonhan-
gaba, Estado de São Paulo, no dia  18  de  junho de 1986, residente e domiciliada na  
Rua  Ponciano  Pereira,  nº  338, Jardim Eloyna, nesta cidade, filha  de  ANEZIO  HEN-
RIQUE  DE  MOURA  e LUZIA DA SILVA DE MOURA. 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,  20 de outubro de 2012.  

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigi-
dos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                      
BERTINO SALGADO JUNIOR,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão técnico 
contábil, estado civil solteiro, de 30 anos de idade,  nascido em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no dia  20  de  fevereiro  de 1982, residente e domiciliado na  
Rua  Dr.  Rodrigo  Romeiro  nº  572, Crispim, nesta cidade, filho de BERTINO  SALGA-
DO  e  BENEDITA NATALIA SALGADO.                                                                                                     
BRUNA GABRIEL PIOVEZAN,  de   nacionalidade   brasileira,   profissão técnica ve-
terinária, estado civil  solteira,  de  23  anos  de  idade, nascida em São Paulo, Estado 
de São Paulo, no dia  31  de  outubro  de 1988, residente e domiciliada na Rua Dona  
Catarina  nº  77,  Santana, nesta cidade, filha de  LUIZ  CARLOS  PIOVEZAN  e  RO-
SELAINE  DEUSDITE GABRIEL PIOVEZAN. 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,  20 de outubro de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigi-
dos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                    
MARCELO  ROCHA   DAVID,  de   nacionalidade   brasileira,   profissão administra-
dor de redes de informática, estado civil  solteiro,  de  29 anos de idade, nascido em 
Fortaleza, Estado do  Ceará,  no  dia  7  de julho de 1983, residente e domiciliado  na  
Rua  Irmã  Maria  Dionysia Seidl nº  121,  Residencial  Andrade,  nesta  cidade,  filho  
de  JOSÉ EDILSON DAVID e FRANCISCA ROCHA DAVID.                                                                      
VANESSA DA SILVA RODRIGUES,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão auxiliar 
de escritório, estado civil solteira, de 25  anos  de  idade, nascida em São Paulo, Es-
tado de São Paulo, no dia 15 de  fevereiro  de 1987, residente e domiciliada na Rua 
José Benedito dos Santos  nº  69, Mantiqueira, Moreira César, nesta cidade,  filha  de  
CICERO  ABELARDO RODRIGUES e MARILUCIA DA SILVA RODRIGUES. Apresen-
taram  os  documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém  souber  de  
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.                            
Pindamonhangaba,  20 de outubro de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigi-
dos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                    
BRUNO PICCOLI, de nacionalidade brasileira,  profissão  engenheiro  de produção, 
estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido  em  São Bernardo do Campo, 
Estado de São Paulo,  no  dia  12  de  dezembro  de 1986, residente e domiciliado na 
Estrada Municipal do Borba, nº  1755, Borba, nesta cidade, filho  de  PEDRO  ROBER-
TO  PICCOLI  e  ILMA  VIAN PICCOLI.                                                                                                                  
FERNANDA  GAMBA  DE  ASSIS, de  nacionalidade  brasileira,  profissão médica 
veterinária, estado  civil  solteira,  de  25  anos  de  idade, nascida em São Bernardo do 
Campo, Estado de São Paulo,  no  dia  3  de setembro de 1987, residente e  domici-
liada  na  Estrada  Municipal  do Borba, nº 1755, Borba, nesta cidade, filha de VALTER 
ADILSON DE  ASSIS e ILZE GAMBA DE ASSIS. 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,  20 de outubro de 2012.  

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigi-
dos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                  
CARLOS ANTONIO BICHO  DE   FREITAS,   de   nacionalidade   brasileira, profissão 
metalurgico, estado civil solteiro, de  27  anos  de  idade, nascido em Pindamonhan-
gaba, Estado de São Paulo, no dia 24 de  outubro de 1984, residente e domiciliado 
na Rua Romã, nº 375,  Jardim  Eloyna, nesta cidade, filho de SERGIO DE FREITAS e 
MARTA DO  NASCIMENTO  BICHO DE FREITAS.                                                                      
VANESSA NEIDE DA SILVA, de   nacionalidade   brasileira,   profissão auxiliar de 
materiais, estado civil solteira, de  28  anos  de  idade, nascida em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no dia 7 de  novembro de 1983, residente e domiciliada na Rua 
Dr. Manoel  Ignácio  Marcondes Romeiro, nº 261, Jardim Resende, nesta cidade, filha 
de  LUIZ  ALBERTO DA SILVA e MARA NEIDE ROMÃO 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,  20 de outubro de 2012.                 
                                                                         
Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigi-
dos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                  
WALTER DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão  motorista, estado civil 
divorciado,   de   58   anos   de   idade,   nascido   em Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, no dia  20  de  junho  de  1954, residente e domiciliado na Rua Dr. Kermit  
de  Moura  Bastos,  nº  82, Jardim Bela Vista, nesta cidade, filho de ANGELA DE 
OLIVEIRA.                                                           
TEREZINHA DE FATIMA LANDIM, de nacionalidade brasileira, profissão  do lar, esta-
do  civil  divorciada,  de  56  anos  de  idade,  nascida  em Aparecida, Estado de São  
Paulo,  no  dia 17  de  setembro  de  1956, residente e domiciliada na Rua Dr. Kermit  
de  Moura  Bastos,  nº  82, Jardim Bela Vista, nesta cidade, filha de JOSÉ LANDIM 
DE  SANT’ANNA  e GERALDA DA CONCEIçãO SANT’ANNA. Apresentaram os docu-
mentos 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,  22 de outubro de 2012.                                            



 

SERVIÇOS
PRECISAM-SE

Confeiteiro, com experi-
ência, currículo com foto 
para setor de RH do co-
lonial Plaza Hotel - Av. N.. 
Sra. do Bom Sucesso, 
4201 - Pindamonhangaba
Consultoras de vendas, 
para recarga de celu-
lar. Os interessados em 
contato pelo email: llinda-
flor1@gmail.com

PROCURAM-SE
Emprego de acompa-
nhante de idoso no perío-
do noturno. Tel 9205-5501
Marceneiro, para fazer 
guarda-roupas em resi-
dência.  Tel 3648-8395 
ou 9790-7954
Serviço de jardineiro 
e serviços gerais. Tel 
9147-9819

DIVERSOS
Antena Celular Ru-
ral, semi-nova, com 
Cabo Descida 7 mts + 
Adaptador, R$200. Tel. 
3022-0553
Ar condicionado Sprin-
ger 12500, controle. Tel 
9600-3200
Barraca feira, 1.00 x 
1.20 mt, tampo madei-
ra, toldo azul, comple-
ta, sem uso, R$500. 
Tel. 3022-0553
Bicicleta, furadeira, 
aprelho DVD, celulares, 
camas, morsa, botijão 
de gás, macaco jacaré, 
geladeira, balcões, vasi-
lhames. Tel. 8213-3965.

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

AÇOUGUEIRO
AJUDANTE DE COZI-
NHA
ASSISTENTE ADMINIS-
TRATIVO
AUXILIAR DE DEPAR-
TAMENTO PESSOAL
AUXILIAR DE ENFER-
MAGEM
AUXILIAR DE ESCRI-
TORIO( VAGA P/ PES-
SOAS COM DEFICIÊN-
CIA LEVE)
AUXILIAR DE JARDI-
NAGEM
AUXILIAR DE MANU-
TENÇÃO PREDIAL
BABÁ
CABELEIREIRO
CABELEIREIRO ESCO-
VISTA
CARPINTEIRO DE OBRAS
CARTAZEIRO
CONFERENTE DE MER-
CADORIAS
COZINHEIRO DE RES-
TAURANTE
ENCARREGADO DE 
SUPERMERCADO
ESTAGIÁRIA DE CO-
MUNICAÇÃO OU PU-
BLICIDADE OU RE-

LAÇÕES PÚBLICAS
ESTETICISTA
FISCAL DE LOJA
FUNILEIRO DE AUTO-
MÓVEIS
LOCUTOR COMERCIAL
MANICURE
MARCENEIRO DE MÓ-
VEIS
MONTADOR DE MÓVEIS
MONTADOR DE VEÍ-
CULOS
MOTORISTA DE CAMI-
NHÃO MUNK//GUIN-
DALTO
MOTORISTA ENTRE-
GADOR C/ HABILITA-
ÇÃO A/D
OPERADOR DE CAIXA
OPERADOR DE EMPI-
LHADEIRAS
REPOSITOR DE MER-
CADORIAS
SALVA VIDAS
SUPERVISOR DE DE-
PARTAMENTO PESSOAL
SUPERVISOR DE TE-
SOURARIA
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO
VENDEDOR INTERNO
VIGILANTE C/ ACADE-
MIA ATUALIZADA

Para   cadastro  acesse   o  site:  maisem-
prego.mte.gov.br  ou comparecer ao PAT: av. 
Albuquerque Lins, 138 - São Benedito, Pin-
damonhangaba ou av. José Augusto Mesqui-
ta, 170 - Subprefeitura de Moreira César, se-
gunda 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.

ClassificadosT   NVENDER - ALUGAR - COMPRAR - TROCAR  - EMPREGOS

Cabo de aço, 80 m,  
1/2 polegada; 12 blo-
cos de vidro, 20 x 20, 
novos. Tel 9115-9942
Caiaque de fibra, remo 
de alumínio, colete sal-
va vidas. Tel 3643-1250 
ou 9124-5064
Cama elástica (Jump), 
seminova, R$ 150. Tel 
9140-8044
Cama de solteiro, por-
ta de madeira 80 cm, 
pia de cozinha grande. 
Tel 8213-5392
Cama de solteiro, ma-
deira maciça, R$ 100; 
Colchão de mola, R$ 50 
e mesa p/ computador, 
R$ 80. Tel 3642-4094
Cama de solteiro, óti-
mo estado de conserva-
ção; vitraux de alumínio 
anodizado c/ vidro, 60 x 
60, novo. Tel 9115-9942
Cama de solteiro, tubu-
lar, 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 3522-
9582 ou 9114-3566
Colchão de mola 
de casal, R$ 100. Tel 
9105-0366
Conjunto de máqui-
nas e ferramentas 
para retíficas, broque-
adora de cilindro, man-
driladora de carcaças 
do motor VW, com bo-
lacha completa e cava-

lete. Tel 3642-2524 ou 
8179-6967
Computador, tela 
led, mesinha e cadei-
ra estofada, cam, mi-
crofone, R$ 500. Tel 
9105-0366
Computador, Proces-
sador AMD Phenom 
X4, placa mãe Asus, 2 
Gb memória, HD 500 
Gb. Tel 9104-4537
Data-show, aluga-se  e te-
lão p/ festas e eventos. Tel 
3522-5171 / 9753-5171.
Doa-se filhotes, pastor 
branco com vira lata. 
Tel 3648-8395 ou 9790-
7954
Exaustor Continental  
“Massimo”, seminovo. 
Tel 3643-1250
Excursão para Arraial 
do Cabo/RJ, praias, sai-
da 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 grati-
nar - 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 restauran-
te. Tel. 8158-7448 
Fogão, novo, inox, 4 bocas, 
electolux, Tel 8839-7211 
Guarda-roupa  mog-
no,  solteiro ; rack, R$ 
250. Tel 3522-4589
Guarda-roupas, R$ 300. 
Tel 8814-6514
Hidráulico de Mecâni-
co, 500 Kg, sem uso, 
para guincho. Tel 3648-
8395 ou 9790-7954
Jogos de sofá  e 3 luga-
res, usado, R$ 250 e ge-
ladeira Eletrolux, usada, 
R$ 250. Tel 8143-7798
Máquina de costura 
industrial Yamata, zi-
que-zaque, seminova, 
R$ 1 mil. Tel 3645-3119  
Máquina de datilogra-
fia, Olivetti. Tel 3637-
3591 ou 9760-9908
Máquina de lavar rou-
pas 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 luga-
res, R$120; impressora 
fiscal térmica, Daruma 
FS700 c/ serrilha preta, 
R$ 1.100. Tel 8877-4220 
ou 9110-6706
Smartphone HTC, câ-
mera 5 Mg, novo, an-
drad 2.2. Tel 3645-7567
Suporte para teto de 
carro p/ bicicleta; su-
porte de engate para 
Uno; Tel 9115-9942
Tablet importado. Tel 
3643-1250
Tablet Bak, c/ teclado, 
17”, manual de instru-
ções, verde, R$ 290. 
Tel 8201-5175 
Teclado Mod PSR 510, 

Yamaha, efeito Ecohotro-
nic Staner. Tel 3642-2427
Tela plana de compu-
tador, seminova; trans-
formador; teclado com 
2 caixas som; microon-
das; fax. Tudo por 250. 
Tel 9156-4167
Topia, desempenadei-
ra, furadeira de banca-
da, lixadeira de banca-
da. 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, gela-
deira e tv. Tel 3648-3858 / 
8828-7924 / 9795-3566

COMPRA-SE 
Motor para hidromas-
sagem, vasilhames em 
geral. Tel 8213-3965

TROCA-SE 
Geladeira 160L, consul 
por uma bike de alumi-
nium tratar 3522-4589

VEÍCULOS
VENDEM-SE

Brasília 79, R$ 3 mil. 
Tel. 3642-2481
Celta 2003, preto, abai-
xo da tabela. Tel 9104-
8554
Celta Energy 1.4, 2004, 
preto, completo, alarme 
e som DVD. Tel  9799-
6565 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 3637-
5918 ou 9120-1790
Corsa Wind 1. 0,  2000/ 
2001, branco, 4 portas. 
Tel 3643-2714
D20, 92, com carroce-
ria de madeira, tabela. 
Tel 3522-7900
Eco Sport XLS 2006, 
completa, único dono, 
R$1.000 abaixo da ta-
bela. Tel 3648-8238 ou 
9163-1205
Escort Hobby 1.0, 94, 
prata. Tel 9110-1180
Fiesta 97, vermelho, 
Tel 8202-0035
Fiorino 1.6, 1990, pi-
ckup, preta, R$ 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 ele-
trica, 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 conser-
ção, doc em dia. Tel.  
8807-9597
Gol 1000i plus, Ano 
1995, Branco, comple-
to, rodas liga leve.  Acei-
to troca por carro mais 
novo. Tel 9148-9926
Gol 90, álcool, branco. 
Tel 3643-1745
Gol 96, trava elétri-
ca, 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, vi-
nho, R$ 6.200 + R$ 
1.200 de documenta-
ção. Tel 3648-8395 ou 
9790-7954
Monza SL/E, comple-
to, 91, vinho, c/ kit gás. 
Tel 9136-1500 
Palio Fire 2007, bran-
co, R$ 18.000. Tel 
3648-3000 / 9191-6767
Pálio Fire 1.0, em bom 
estado de conservação 
ou troca-se por veícu-

solar e moveis plane-
jados, 2 vagas gar. Tel 
7850-8810
Centro, apartamento, 
2 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro gar. R$ 
160 mil. Tel 9746-6193
Cidade Nova, com sa-
lão 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, Acei-
ta financiamento. Tel 
3643-1770 / 9123-4503
Jardim Aurora, sobra-
do 3 dorm. (1 suite), sala 
2 amb, coz americana, 
ampla área exterma. Tel 
3642-1124 / 9772-5171
Jardim Imperial, apar-
tamento, 2 dorm. e de-
mais  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,  sobra-
do, 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 de-
socupada, a/t 675m², 
R$ 270 mil. Tel 9167-
7277 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, apartamen-
to, 2 dorm e dem dep, 
R$150 mil. Tel 3643-
1783 / 9119-1656
Mombaça, seminova,2 
dorm e dem. dep, R$ 
130 mil. Tel 3643-1783 
/ 9119-1656
Moreira César, Terra 
dos Ipes, 2 dorm, dem 
dep, com ponto co-
mercial 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, so-
brado, 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, pon-
to comercial. aceita-se 
troca. Tel 3527-9498
Parque das Palmei-
ras, 3 dorm, sendo 1 
suite, dem dep, jardim 
de inverno, coz ame-
ricana, gar  2 carros, 
quintal e cerca elétri-
ca, 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, Edicu-
la, 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/ mó-
veis 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, co-
zinha, despensa, área 
de lazer, 2 sacadas, 
var, qun, canil, gar co-
berta para 2 carros. Tel 
3642-3740
Santana, 2 quartos e 
demais dependências, 
R$ 80 mil. Tel 9114-0847
Taubaté, sobrado, 2 suí-
tes + 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, total-
mente 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 cober-
ta. Tel 8146-4313
Centro, aluga-se 4 
salas comerciais; 2 
pontos  comerciais 230 
metros quadrados. Tel. 
9746-6193  
Centro, kitinet mobi-
liada, R$650.Tel 8881-
5240
Rua João Gama, cen-
tro, apartamento com 
68m². Tel 8186-0868
Ubatuba, 1 dorm, a 
30m da Praia Maran-
duba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada,  
mobiliada, a 100 metros 
da praia, reservas com 
antecedência. Tel. 3642-
3740 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 mo-
bílias (rua Gustavo de 
Godoy, 141 e 147). Tel 
3642-1538 ou 9782-
3639 - Darci
TENDAS para casamen-
tos, aniversários e festas. 
Tel 7898-7828 -  Marcelo 
Bar/Restaurante, ven-
de-se, montado a 50 m 
do portão de entrada da 
Basílica Nova - Apareci-
da. Tel (12)8140-9890.
Kitnete, nova, gar. Tel 
9600-3200
kitnetes, 2 dorms, 1 
vaga na garagem. Tel 
9746-6193
Loja de roupas, arti-
gos de couros e aces-
sórios. Tel 3527-1203 
ou 9229-9787
Padaria e confeitaria, 
ótima localização, com 
moradia. Tel 9141-1700 
Ponto comercial, no 
centro, passo parcela-
do e aceito carro. Tel 
9196-7993 / 8838-8225
Ponto comercial, 
Bonsucesso,  R$ 60 
mil. Tel. 9771-2414
Pousada em Uba-
tuba, com 5 kitnets, 
mobiliada, área cen-

tral. R$ 420 mil, aceita 
carro do ano 2011. Tel 
3643-4242
Quartos para moças, 
individual, com banhei-
ro em São José dos 
Campos, R$ 200. Tel 
8141-3359
Sala comercial, Trav.
Rui Barbosa, 34, centro, 
44m². Tel 9707-1591
Salão de beleza, ven-
do, na praça Santa 
Luzia, funcionando 
há 2 anos, lugar para 
4 profissionais. Tel 
9104-8071 ou 8207-
5158
Salas comerciais,  Bos-
que.  Tel 9765-9995
Salas comerciais, ban 
e sacada, na Vila São 
Benedito. Tel 8112-
5697 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 3648-
8395 / 9790-7954
Lagoinha, Santa Rita, 
6 alqueires, formado 
por branquearia, R$ 
120 mil. Tel 9724-4154 
ou 9719-9362
Lagoinha, sítio c/ ca-
sas, 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, nas-
cente, 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 3643-
4242
Shangri-lá, 2 .100m² . 
Tel 3643-1745

TERRENOS
Bom Sucesso, ótima 
localização. Tel 9734-
2869
Cidade Nova, 330m², 
ótima localização, R$ 
88 mil. Aceita proposta. 
Tel 3643-4242
Cidade nova,  640m²,  
R$110mil. Tel 9771-
2414
Cunha, 12.000m² c/ 
mata, R$ 36 mil. Tratar 
na rua Aracajú, 100 - 
Terra dos Ipês.
Ipê I, próximo ao Sesi, 
R$ 65 mil. Aceito carro 
como parte do paga-
mento. Tel 3637-2488  
/ 9738-0937
Ipê II, com escritura. 
Tel 3637-1494  / 9173-
0682
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 caminho-
nete ou pik-up como 
parte de pagamento. 
8119-4264 ou 3643-
4173
Ubatuba, 1440m², pró-
ximo a Praia Ubatumi-
rim, R$ 68 mil. Aceita 
carro parte do paga-
mento. Tel 3643-4242
Yassuda,  250m² todo 
murado. Tel 9111-3609      

lo mais novo 2008 em 
diante. Tel 9115-9942
Pálio Weekend Tre-
eking 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, pre-
to, R$ 26 mil. Tel 8818-
8757 ou 9181-1286
Peugeot 206, 1.4, 
2008,  4 portas, trava 
elétrica. Tel 3642-8165
Peugeot 307, Feline 
2003, abaixo da tabela. 
Tel 9781-0235
Renault Clio 2003/ 
2004, prata, 4 portas, 2 
airbag, por R$ 13.900.  
Tel 3642-8311
Renault Clio Hatch, 
4ª geração,  vid. trava 
elét., fim, cd-mp3, cale-
fação, abaixo da tabe-
la ou troco por veículo 
chevrolet (maior valor). 
Tel 9771-1544
Siena 2005, vidros elé-
tricos, 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 elé-
tricas, 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 (Ga-
rini), ano 2008. TEl 
8182-8506 / 3642-3679
Honda Biz 100, 2005, 
azul. Tel 9162-1170
Honda Biz, 2012, pre-
ta, 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, com-
pleta, 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 inde-
pendentes, R$ 130 mil,  
Tel (13) 9115-8107
Campo  Belo, apartamen-
tos, 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 ter-
reno, aceito financ. Tel 
3643-1770  /  9123-4503
Campo Belo, 2 dorm, 
1 suite, edícula, R$ 
250 mil Tel 8839-7465 
/ 8803-4573
Centro, kitnete, mobi-
liada, R$ 650. Tel  3522-
5227 ou 8881-5240
Centro, apartamento 
de cobertura,Edifício 
Monte Verde, largo do 
Quartel,  2 suites + 1 
dorm, aquecimento 
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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

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PINDAMONHANGABA
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Paixão por Esporte

Talita Leite

Na manhã do último domingo (21), Pindamonhangaba 
sediou a segunda edição da UltraMTB - Maratona de 
Mountain Bike.
A largada simbólica foi realizada no centro da cidade, 
no Bosque da Princesa, e depois disso, os competidores 
foram conduzidos à largada ofi cial, esta já em estrada 
de terra.
Vale ressaltar que cada categoria percorreu uma 
distância diferente.
A etapa de 2012 contou com um percurso diversifi cado, 
de aproximadamente  65Km para a Categoria Pró, 45Km 
para a Categoria Sport e 25Km para a Categoria Light.
De acordo com a organização da UltraMTB, mais de 
125 participantes marcaram presença na disputa 
que, a propósito, contou com o apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.
Ainda segundo os organizadores do evento, a Princesa 
do Norte foi escolhida como sede da competição por 
possuir um dos cenários mais ricos para a prática do 
Mountain Bike.
O argumento, de fato, faz todo o sentido. Ao longo da 
prova, os competidores foram agraciados com uma 
paisagem de tirar o fôlego, que teve como pano de 
fundo, a Serra da Mantiqueira.
Os destaques de cada categoria foram premiados na 
tarde de domingo (21), também no Bosque da Princesa. 
Na Categoria Light, por exemplo, no Individual 
Masculino, os vencedores foram os atletas Paulo Sérgio, 
Silvio Prado e Luis Felipe. Paulo foi o primeiro colocado, 

Pindamonhangaba sedia Maratona de Mountain Bike

Silvio foi o segundo e Luis Felipe o terceiro.
Até o fechamento dessa coluna, entretanto, o tempo 
de cada competidor ainda não havia sido divulgado 
no site da UltraMTB. Essas informações devem ser 
disponibilizadas em breve, e aquele que tiver interesse, 
pode acessar o www.ultramtb.blogspot.com.br.

Silvio e Paulo Sérgio foram os dois melhores da 
Categoria Light

LUIS CLAUDIO ANTUNES 

O ciclista Magno Prado 
Nazaret, do Team Funvic Pin-
damonhangaba (Marcondes 
César/Gelog/Feijão Tarumã), 
sagrou-se campeão da 9ª edi-
ção da Volta Ciclística – Tour 
do Brasil – que terminou neste 
domingo (21), em São Paulo.

Nazaret, que vinha lide-
rando a competição desde a 
terceira etapa, precisou ape-
nas terminar a etapa de 66 km 
de domingo, entre Jundiaí e 
São Paulo, para confi rmar a 
vitória no geral individual e 
festejar seu primeiro título da 
Volta de São Paulo.

Além do campeão, Pinda-
monhangaba ainda teve mais 
dois atletas no pódio. Flávio 
Santos “Baiano” fi cou com o 
segundo lugar e Gregolry Pani-
zo, terminou na quinta posição.

Com o domínio comple-
to no individual, colocando 
três ciclistas entre os cinco 
primeiros colocados, Pinda-
monhangaba também venceu 
entre as equipes e chegou ao 
bicampeonato na competição.

Para completar a festa, Ro-
berto Pinheiro “Betinho”, fi cou 
com o terceiro lugar na última 
etapa, disputada neste domin-
go, entre Jundiaí e São Paulo.

A conquista
O título conquistado por 

Magno Nazaret nesta 9ª edi-
ção do Tour do Brasil de Ci-
clismo começou a ser mol-
dado na terceira etapa da 
competição e foi conquistado 
de forma indiscutível, com 
méritos de toda  sua equipe, 
pessoal do staff, direção e os 
atletas.

Em São Carlos, Nazaret 
mostrou que atualmente é um 
dos melhores, senão o melhor, 
contrarrelogista do Brasil. Na 
prova que teve de 23 km, ele 

cravou 28min41s557, conquis-
tou o primeiro lugar e assumiu 
a liderança geral do Tour.

Depois disso, Magno foi 
bravamente protegido pelos 
demais atletas de Pindamo-
nhangaba – Flávio Santos, 
Gregolry Panizo, Pedro Ni-
cácio, Tiago Fiorilli, Roberto 
Pinheiro, Antônio Nascimen-
to e Otávio Bulgarelli – até a 
etapa de montanha.

Na subida da serra de 
Campos do Jordão, Magno 
foi outra vez escoltado, agora 
pelos montanhistas da equi-
pe, até o topo.

No fi m da etapa, Magno 
arrancou e cruzou a linha de 
chegada em segundo, colo-
cação defi nida somente no 
foto-fi nish. Com o resultado, 
ele praticamente assegurou o 
título da Volta, mas ainda fal-
tava a etapa deste domingo.

Não diferente dos outros 
dias, Nazaret foi escoltado 
pelos demais integrantes da 
equipe durante toda a última 
etapa, terminando no meio 
do pelotão, resultado que lhe 
garantiu o primeiro título da 
Volta Ciclística de São Paulo.

Patrocinadores da equi-
pe: Fapi/Funvic, Construto-
ra Marcondes César, Gelog, 
Giant, Feijão e Arroz Taru-
mã, JKS, Posto Autopinda, 
Penina Alimentos, Churras-
caria Gramado, PZRacing, 
DKS Bikes, pneus Kenda, 
Ciac-Caminhões e Ônibus, 
Sayori Nissan e Prefeitura 
de Pindamonhangaba, atra-
vés da Sejelp - Secretaria da 
Juventude,Esporte e Lazer de 
Pindamonhangaba.

Apoios da equipe: Depó-
sito São Caetano, Colégio 
Construtor, capacetes Spiuk, 
Muvuca Lanches, Pedal 
Look, Mauro Ribeiro Sports 
e site PortalR3.com.br.

Magno Nazaret é campeão da 
9ª Volta Ciclística de São Paulo 

O campeonato Sub 17 da 
LPMF  - Liga Pindamonhan-
gabense de Futebol, em par-
ceria com a Secretaria de 
Esportes da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, iniciou mais 
um torneio no sábado (20), o 
Sub 17. O destaque da rodada 
foi para o São Paulo que venceu 
o Bela Vista por 4 a 0 em casa.   

No estádio “Mancrezão”, 
no bairro Santa Luzia, Inde-
pendente e Ferroviária fi ze-
ram um jogo emocionante, 
terminando em 3 a 2 para o 
alviverde do Boa Vista.

A próxima rodada está 
marcada para o próximo sá-
bado (27), com mais cinco jo-
gos a partir das 10 horas.

A terceira rodada do Cam-
peonato Amador da 2ª Divi-
são promovido pela LPMF  - 
Liga Pindamonhangabense 
de Futebol teve jogos emo-
cionantes no fi nal de sema-
na e um massacre da Ferrovi-
ária sobre o Pinheiros por 9 a 
0. Os times Azeredo e Inde-
pendente fi zeram o único jo-
go empatado sem gols.

Pela 4ª rodada do Sub 13, 
as equipes da Ferroviária e 

Cidade Nova também balan-
çaram as redes quase 10 ve-
zes. O alviverde do Boa Vis-
ta venceu o Terra dos Ipês 
por 8 a 0, confi rmando o fa-
voritismo para levar o título. 
O Cidade Nova venceu o Be-
la Vista por 9 a 0 e alcançou 
os líderes.

Os jogos das próximas ro-
dadas acontecem no próximo 
fi m de semana com entradas 
gratuitas em todas as partidas.

Os campeonatos Sênior 
35 e 50 agitaram os bairros 
de Pindamonhangaba no do-
mingo (21), com 10 jogos 
com nenhum empate sem 
gols. Pelo 35, as equipes se 
enfrentaram pela 2ª rodada; 
já no Sênior 50, os times 
duelaram pela 4ª rodada da 
competição.

Os destaques das rodadas 
foram o Imperial Sênior 35, 
que goleou o Jardim Rezen-
de por 6 a 0; e para o San-
ta Luzia, no Sênior 50, que 
venceu o Maricá por 4 a 0.

A 3ª rodada do 35 e a 5ª 
rodada do Cinquentão acon-
tecem no próximo domingo 
(28), a partir das 8h45.

Na estreia do Sub 17, 
São Paulo goleia

Na 2ª Divisão, Araretama 
vence e Incomisa tem WO

Imperial se recupera e 
goleia Jd. Rezende

Confi ra os resultados 
deste fi m de semana
 
Sênior 35 anos 
– 2ª rodada

Imperial 6 X 0 Jd.Rezende
Manó Sports 2 X 3 Bela Vista
Andrada 1 X 3 Taipas
Pindense 2 X 1 Bandeirante

Jardim Eloyna 0 X 1 Estrela
Sapopemba 2 X 1 Corinthians
Maricá 1 X 1 Mombaça
São Paulo 4 X 0 Bela Vista
Independente 2 X 3 Ferroviária
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Magno Nazareth

Confi ra os resultados da 1ª rodada

Prefeito João Ribeiro com a equipe de ciclistas de Pinda, bicampeã da Volta Ciclística – Tour do Brasil
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Equipe de Pindamonhangaba 
conquista o bicampeonato 

na competição
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