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Pancadas de 
chuva

Domingo - 28/10 Segunda-feira - 29/10Sábado - 27/10Sexta-feira - 26/10

TEMP. MÍNIMA     17ºC 
TEMP. MÁXIMA    32ºC

TEMP. MÍNIMA     20ºC 
TEMP. MÁXIMA    32ºC

Terça-feira- 30/10

TEMP. MÍNIMA   23ºC 
TEMP. MÁXIMA  32 ºC

previsão 
do tempo

TEMP. MÍNIMA     18ºC 
TEMP. MÁXIMA    31ºC

Pancadas 
de chuva a 
tarde

Nublado com 
pancadas a 
tarde

TEMP. MÍNIMA     18ºC 
TEMP. MÁXIMA    33ºC

Parcialmente 
nublado

TEMP. MÍNIMA     17ºC 

Nublado com 
pancadas a 
tarde

TEMP. MÍNIMA     18ºC 

Pancadas 
de chuva a 
tarde

TEMP. MÍNIMA     18ºC TEMP. MÍNIMA     20ºC 

Parcialmente 
nublado

TEMP. MÍNIMA   23ºC 

Parcialmente 
nublado

Cobertura da feira começa a ser colocada

 “007 – Operação Skyfall” 
comemora 50 anos do agente 
secreto mais famoso do cinema

Ipad mini chega às lojas nos 
EUA e ainda não tem previsão 
de lançamento no Brasil

As obras de cobertura da feira da Praça Liberdade, que estão sendo executadas pela Prefeitura de Pindamonhangaba, seguem dentro do cronograma 
previsto. As telhas termoacústicas já começaram a ser colocadas sobre a estrutura metálica, mostrando o “ar moderno” que o local terá depois que 
todas as obras forem fi nalizadas. Todo o piso e os acessos para a feira serão remodelados
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Geografando
 Criação: Professor Souza Leite 

Nova apresentação: Professor Leonardo Martuscelli

Código Florestal

A presidente Dilma Roussef vetou nove itens do Código Flo-
restal e retomou o artigo que defi ne o maior refl orestamento em 
margens de rios por meio de decreto.

Segundo a ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira, “os 
vetos vêm para depor todo e qualquer texto que leve a dese-
quilíbrio entre o social e ambiental. Isto indica que resgata via 
decreto a ‘escadinha’ em torno dos pequenos produtores rurais. 
Não entende o governo que nós devemos reduzir a proteção 
ambiental para médios e grandes proprietários”.

Com essa medida, fi ca claro que a questão técnica se so-
brepôs à pressão política da bancada ruralista que defendia 
uma área menor de proteção às margens de rio e consequente-
mente uma área menor para refl orestamento.

Tal atitude do governo demonstra a preocupação em esta-
belecer um meio termo entre produção rural e preservação am-
biental. Como em tudo na vida deve-se ter equilíbrio, torçamos 
para que não seja diferente na versão fi nal do referido código e 
em seu efetivo cumprimento.

A 29ª Festa em Louvor a São 
Judas Tadeu termina neste fi nal de 
semana, com música, missas, pra-
ça de alimentação e procissão. O 
evento está sendo realizado no Lar 
São Judas, em frente ao Bosque 
da Princesa.

A festa teve início no último 
fi nal de semana. Todos os dias 
acontecem missas a partir das 19 
horas. Além das atrações culturais 
e religiosas, a festa tem o bingo 
e a praça de alimentação com as 
famosas barracas de panzerotI, 
yakissoba, massas, sanduíches, 
truta, churrasco, pastel, barraca 
alemã e de doces, todas organiza-
das por voluntários.

No domingo (28), Dia de São 
Judas Tadeu, haverá uma procis-
são solene às 18h30 e, em segui-
da, missa com frei Laércio e Coral 
Nossa Senhora do Bom Sucesso. 
O show de encerramento será com 
a banda Charles Anjo 45.

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

Festa de São Judas termina neste fi nal de semana

Entre os meses de novembro e 
dezembro, a escola de inglês Start 
de Pindamonhangaba, promoverá 
um concurso cultural com o objetivo 
de estimular a criatividade e mexer 
com o imaginário dos participantes. 
Para participar é preciso enviar uma 
foto que traduza a seguinte frase: 
Com a Start, você conquista o mun-
do! O autor da melhor foto será o 
vencedor do concurso.

O vencedor ganhará uma bolsa 
de estudo de 100% durante seis me-

ses de curso (um módulo) na Start 
Callan, além disso, os dez fi nalistas 
ganharão descontos nas mensali-
dades. As inscrições terão início na 
quinta-feira (1º) e serão encerradas 
no dia 30 de novembro.

O regulamento contendo todas 
as informações está disponível na 
página ofi cial da escola, na rede 
social Facebook (www.facebook.
com/STARTCallan) ou a disposição 
dos interessados na secretária da 
escola.

Palestra  sobre diabetes no 
Posto de Saúde

Escola de inglês promove 
concurso cultural

Estes são os temas centrais 
de qualquer empresa que deseja 
fazer uma cultura de prevenção de 
acidentes entre seus funcionários. 
Exemplo disso, foi a atuação do 
presidente da Alcoa, Paul O’Neill 
(uma das três maiores empresas 
de alumínio do mundo), quando 
assumiu na empresa, em 1987. 
Na ocasião, havia, pelo menos, um 
acidente de trabalho por semana. 
Criou o slogan de “Acidente Zero”. 
Qual o segredo? Ele promoveu uma 
mudança de hábitos: trabalhadores, 
gerentes e executivos precisaram 
se comunicar por um objetivo co-
mum e melhor. Inicialmente, os 
acionistas fi caram chocados com 
as ideias de O’Neill, mas, em segui-
da, concordaram com o processo 
de melhoria da segurança, da co-
municação, da confi abilidade e da 
efi ciência nos lucros.  

No seu discurso de posse, 
O’Neill afi rmou: “Todos os anos, 
vários trabalhadores da Alcoa são 
feridos tão seriamente que perdem 
um dia de trabalho. Nosso recorde 
de segurança é melhor do que a for-
ça de trabalho em geral, especial-
mente considerando que os nossos 
funcionários trabalham com metais 
na temperatura de 1.500 graus, e 
temos máquinas que podem arran-
car o braço de um homem. Eu pre-
tendo fazer da Alcoa a companhia 
mais segura da América e zerar 
os acidentes”, afi rmou. Muitos se 
questionaram na ocasião: como lu-
crar focando apenas na segurança? 

Naquele momento, alguém le-
vantou a mão e perguntou sobre os 
estoques na divisão aeroespacial. 
Outra pessoa perguntou sobre rela-
ções de capital da empresa. O’Neill 
se manteve fi rme: “Se querem sa-
ber  como está Alcoa, precisam 

olhar para a segurança dos nossos 
trabalhadores. Segurança será um 
indicador do progresso na mudança 
de nossos hábitos por intermédio 
de toda a instituição. É assim que 
deve ser”.

No fi nal de seu discurso, a mul-
tidão correu para fora do ambiente 
como se tivesse ocorrido um incên-
dio. Objetivo: venderem suas ações 
da Alcoa tão rápido quanto podiam. 
Quem conseguiu vender foi gene-
rosamente recompensado. Um ano 
após o discurso de O’Neill, os lucros 
da Alcoa atingiram um recorde. Até 
o ano de 2000, quando O’Neill se 
aposentou, a capitalização de mer-
cado da Alcoa foi cinco vezes maior 
do que em 1987.

Então, o que fez o discurso de 
O’Neill sobre segurança, considera-
do o melhor no século 20? Ele co-
meçou com o porquê. Como Simon 
Sinek diz no livro “Comece com um 
Porquê”, os grandes líderes devem 
se comunicar de dentro para fora. 
O’Neill começou com um poderoso 
“porquê”, chamando a atenção do 
seu público. Focou, então, para o 
“como” eles estavam para melhorar 
a segurança e, em seguida, com “o 
que”.

Outros líderes comunicam-se, 
primeiramente, com “o que”, “como” 
e, depois, o “porquê”. Teria sido fácil 
(e esperado) para ele falar apenas 
sobre como melhorar as vendas e 
reduzir os custos (o que). Talvez 
tivesse deixado os acionistas e cor-
retores mais felizes.  Ao invés disso, 
ele escolheu falar sobre segurança 
e tornar-se o campeão para os tra-
balhadores da Alcoa.

Como citado no livro “Poder 
de Hábitos”, O’Neill advertiu: “você 
não pode ordenar que as pessoas 
mudem. Isso não é como funciona 

o cérebro. Então, eu decidi começar 
focando em apenas uma coisa. Se 
eu pudesse começar a perturbar os 
hábitos em torno de uma coisa, isto 
se espalharia em toda a empresa”.

De acordo com Chip e Dan He-
ath de “Made to Stick”, a criação de 
uma mensagem memorável é como 
descascar uma ideia até o seu nú-
cleo. O’Neill fez isso de forma bri-
lhante quando ele se concentrou 
na força de trabalho em um único 
aspecto: a segurança. 

O’Neill teve bastante habilida-
de por ter encorajado o comporta-
mento do grupo. Ele incentivou os 
trabalhadores da Alcoa para consi-
derarem a segurança do grupo ao 
invés de cada um em separado. 
Ele reuniu a força de trabalho para 
um objetivo comum. Normalmente, 
os seres humanos se enxergam 
em outras pessoas e grupos. A 
evolução nos ensinou que é bené-
fi co viver em tribos, onde podemos 
compartilhar o trabalho de sobrevi-
vência.

O’Neill aproveitou-se da forte 
necessidade da identidade huma-
na de formar um grupo para cons-
truir uma próspera organização. O 
truque usado por ele foi utilizar a 
identidade de grupo para mudar o 
tipo de comportamento ou alcançar 
um novo objetivo. Isso para que os 
funcionários tomassem uma deci-
são baseada no que é melhor para 
eles.  Ativar a pressão social é uma 
forma efi caz para formar um grupo 
a fi m de persuadir outros a agir de 
maneira correta.

O’Neill nunca usou a palavra 
“eu” em seu discurso. Para salvar 
vidas, importava para ele somente o 
grupo, a força de trabalho da Alcoa. 
Ele também, habilmente, utilizou 
uma reunião de acionistas para que 

soubessem que seu objetivo não 
era aumentar o retorno fi nanceiro 
deles, e sim para melhorar a qua-
lidade de vida de todos, garantindo 
que eles passariam a chegar em 
casa com segurança ao fi nal do dia. 

Ao lançar seu primeiro discurso, 
O’Neill se comprometeu a melhorar 
o local de trabalho. Na ocasião, in-
troduziu uma nova política na em-
presa: ele teria que ser comunicado 
no prazo de 24 horas pelo presiden-
te de unidade se alguém viesse a se 
machucar no seu setor. Além disso, 
teria que ser apresentado um plano 
de que tal ocorrência jamais aconte-
ceria novamente.  

O’Neill entendeu que a maneira 
para manter a equipe engajada se-
ria descobrir a causa da ocorrência 
dos ferimentos por meio de estudo 
sobre o que estava acontecendo de 
errado no processo de fabricação. 
Os funcionários receberam treina-
mento sobre controle de qualidade 
e de como trabalhar com mais efi ci-
ência. Ao assegurar que os funcio-
nários desenvolveram o hábito de 
fazer as tarefas de forma correta, 
o trabalho deles tornou-se mais se-
guro.

Com seu discurso de posse, 
Paul O’Neill transformou a Alcoa em 
um efi ciente trabalho de comunica-
ção aberto, tornando a empresa de 
alumínio a mais segura da Terra. 
Ao transformar a segurança no tra-
balho em um hábito diário, O’Neill 
melhorou a efi ciência e as vendas. 
Ao cuidar do “porquê”, ele teve o 
cuidado de “como” e “ o que”.

Eduardo Gastaud
Consultor empresarial
eduardo@wwin.net.br 

http://wwin.net.br/

Liderança visível e compreensível, focando a 
cultura de prevenção de acidentes

A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Saúde e o Setor de 
Diabetes, vai realizar na quarta-
-feira (1º/11), às 14 horas, no CEM 
– Centro de Especialidades Médi-
cas, uma palestra sobre educação 
em diabetes. A palestrante será a 
instrutora Natália que  vai dar orien-
tações sobre a doença e dicas  de 
como preparar e aplicar a insulina.  
Mais informações podem ser obti-
das no telefone 3544-5916, Setor 
de Diabetes.

Eles estão em toda parte. Nas repartições fede-
rais, estaduais e municipais.

Atuam nos mais variados setores dessas adminis-
trações. São bombeiros, professores, soldados, sol-
dadores, pedreiros, atendentes, dentistas, médicos, 
garis, engenheiros, faxineiros, jornalistas, escriturá-
rios, motoristas, juízes, mecânicos, bancários, admi-
nistradores, cozinheiros, agricultores, pilotos, maqui-
nistas, socorristas, generais, lixeiros, encanadores, 
bibliotecários...

A lista de profi ssões abrangidas pelo funcionalismo 
público é infi ndável. Isso porque eles são indispená-
veis para o que as obrigações dos governos para com 
o povo se concretizem. Eles são o meio pelo qual as 
idéias dos gestores públicos se materializam, tornan-
do-se conquistas da população.

Também são funcionários públicos todos os polí-
ticos eleitos nas últimas eleições e seus respectivos 
assessores.

Falar sobre eles é falar sobre quem toca esse 
País. São eles, com sua incansável força de traba-
lho, que fazem girar a engrenagem administrativa dos 
governos, realizam grande parte das obras de infra-
estrtutura em andamento e que cuidam dos serviços 
de urgência, emergência, segurança e, é claro, os es-
senciais.

Pindamonhangaba nos últimos sete anos assistiu 
o trabalho de uma administração que soube valorizar 
o trabalho desempenhado pelo funcionalismo público 
e sua importância para todos.

Foram muitos os avanços obtidos pela categoria, 
que no início de 2005 tinha um piso salarial inferior ao 
salário mínimo nacional. Hoje esse piso está entre os 
melhores da região.

Mas não foi só o piso salarial que cresceu. Os salá-
rios dos mais variados profi ssionais foram reajustados 
com base em pesquisa de mercado.

A idéia é fazer com que cada trabalhador se or-
gulhe de fazer parte da máquina administrativa que 
transforma a cidade em um lugar melhor para todos 
morarem.

As condições de trabalho nos seus mais variados 
setores também receberam atenção especial da ad-
ministração, trazendo segurança e conforto para os 
trabalhadores. Transporte adequado, computadores 
novos, novos prédios e muitos reformados, também 
somam nesse quesito.

Por isso, os feitos da atual administração, que mo-
dernizou a cidade, passam pelo grande trabalho dos 
funcionários públicos, incansáveis em seu dia a dia.

A Tribuna do Norte, construída em cada uma de 
suas edições, por funcionários públicos, parabeniza 
cada um desses trabalhadores, que como já foi dito, 
estão por ai, nos mais variados setores, sempre em-
prestando seu trabalho para proporcionar uma vida 
melhor para toda a sociedade.

Obrigado
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Obras e Serviços, 
está fazendo a colocação das 
telhas da nova cobertura da 
praça Liberdade, que abriga 
a tradicional feira. As telhas 
são termoacústicas e cobrem 
toda a praça. A área cober-
ta é de aproximadamen-
te 1.700m².

De acordo com o secretá-
rio de Obras, Ricardo Ama-
dei, a previsão para o térmi-
no da colocação das telhas 
é a próxima semana. “Após 
isso, a Prefeitura irá fazer o 
sistema de galerias de águas 
pluviais, a parte elétrica e hi-
dráulica”, disse o secretário. 
Além disso, serão feitas al-
gumas melhorias como a tro-
ca do piso, readaptação das 
rampas de acessibilidade, en-
tre outras. Ainda segundo o 
secretário, a obra deve ser fi-
nalizada dentro de 30 dias.

O prefeito João Ribeiro, 
afirmou que a nova cobertu-
ra da praça Liberdade é uma 
obra muito importante para 
os feirantes e para a popula-
ção. “A Prefeitura está bus-
cando fazer o melhor pos-
sível para atender a estes 
profissionais e também aos 
munícipes, trazendo mais 
conforto para ambos”, afir-
mou.

A nova portaria do Par-
que da Cidade vai ganhan-
do forma e terá a cobertura 
completa em menos de duas 
semanas. As chuvas obriga-
ram os funcionários da obra 
a darem uma pausa no telha-
do, embora os serviços este-
jam acelerados e seguindo o 

cronograma da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

Além dos trabalhos de co-
bertura, a obra segue com o 
nivelamento das duas pistas 
de acesso ao Parque, que pas-
sarão paralelas ao anel viário. 
“Haverá a pista de desacele-
ração, para quem vai entrar 

no Parque da Cidade, e a pis-
ta de aceleração para quem 
sai”, explicou Carlos Magno, 
diretor de Parques da Prefei-
tura de Pindamonhangaba.

As obras internas tam-
bém continuam. Uma delas, 
foi a conclusão do fecha-
mento total entre o Parque 

da Cidade e a área do Pó-
lo Regional da Apta. A ou-
tra é a conclusão da reforma 
de um dos galpões que ser-
virá como anfiteatro, com 
capacidade para 200 pesso-
as. O local terá piso incli-
nado, facilitando a visão do 
palco. O local também pos-

suirá banheiros masculino, 
feminino e para portadores 
de necessidades especiais. 
“Esta obra, com certeza, 
muito irá contribuir para os 
eventos culturais dentro do 
Parque da Cidade”, desta-
cou o diretor.

A nova portaria facilitará 

o acesso de veículos ao Par-
que da Cidade, evitando con-
gestionamentos na região da 
rotatória entre o anel viário e 
a avenida Manoel César Ri-
beiro. A obra tem um investi-
mento de R$ 397 mil e os tra-
balhos devem ser concluídos 
em dezembro de 2012.

Nova cobertura da praça Liberdade recebe telhas

Portaria do Parque da Cidade recebe cobertura

Cobertura da feira está recebendo as telhas termoacústicas. A área coberta é de aproximadamente 1.700m²

Mayra Souza

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai contratar mais 
100 estagiários para o ano de 
2013. Das 100 vagas, 42 são 
para estudantes do Nível Su-
perior; 28 para Nível Técnico 
e 30 para Nível Médio.

As inscrições serão fei-
tas na faculdade Anhangue-
ra (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 

novembro para Nível Técni-
co e Superior.

A prova será realiza-
da na faculdade Anhangue-
ra, dia 11 de novembro, às 8 
horas para estudantes do en-
sino médio; e às 10h30 pa-
ra os alunos de Nível Supe-
rior ou Técnico. A Prefeitura 
pede aos candidatos que che-
guem com 30 minutos de an-
tecedência.

Os resultados serão divul-
gados dia 20 de novembro no 

site da Prefeitura www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br.

A carga horária de esta-
giário é de 4 horas diárias 
e a bolsa auxílio para o Ní-
vel Técnico e Médio é de R$ 
420,42; para o Ensino Su-
perior é de R$ 472,44. Tam-
bém será concedido o auxílio 
transporte no valor de R$ 30 
e cesta básica.

Prefeitura vai contratar mais 
100 estagiários para 2013

Os candidatos devem 
fazer as inscrições na 

Faculdade Anhanguera

Os serviços da nova portaria do Parque da Cidade estão adiantados.  O Parque também contará com anfiteatro com capacidade para 200 pessoas



A programação da campa-
nha Outubro Rosa, que visa a 
saúde da população e o com-
bate ao câncer de mama, en-
cerra neste domingo (28). O 
evento, que teve como objeti-
vo, fazer prevenção do câncer 
de mama e alertar a população 
sobre a importância do autoe-
xame e da mamografia anual, 
para todas as mulheres com 
mais de 40 anos, para diagnós-
tico precoce, foi um sucesso

No sábado (27), haverá uma 
caminhada ‘Pense Rosa’, na 
praça Monsenhor Marcondes, 
com saída às 9 horas. E às 18 
horas, na igreja Quadrangular 
centro, tem o Culto Rosa. Toda 
a programação é finalizada no 
domingo (28), às 19 horas, 
com a santa missa, na igreja 

do “Santana”. Quem participar 
deve ir com camisa ou algum 
acessório cor de rosa.

O prefeito João Ribeiro 
parabeniza e agradece to-
dos que apoiaram o Outubro 
Rosa. “O saldo da campanha 
foi positivo, tivemos grande 
adesão por parte dos mo-
radores de Pinda e grande 
participação nas ações reali-
zadas. Nosso intuito é que as 
mulheres cuidem da própria 
saúde. Quando as mulheres 
adoecem não são somente 
elas, mas sim toda a família, 
porque elas são a base da fa-
mília”, finaliza o prefeito.

Gerdau participa do 
Prêmio MPE Brasil

Pindamonhangaba já é 
conhecida pela diversidade 
de prêmios que vem ganhan-
do. O Governo do Estado de 
São Paulo, por meio do Con-
selho Estadual de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional 
Sustentável, atribuiu à Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
o 3º lugar no prêmio Josué 
Castro de combate à fome e 
a desnutrição, na categoria 
Melhor Programa/ Projeto de 
Políticas Públicas.

“Mais um importante 
prêmio para a saúde de Pin-
damonhangaba. Nosso mu-
nicípio tem sido reconhecido 
nacionalmente pelos diver-

sos avanços na área da saúde, 
evidenciando que estamos no 
rumo certo para a melhoria 
contínua de nossos serviços 
e a efetivação do SUS. Para-
béns à equipe do Programa 
Alimentação Saudável e pa-
rabéns a todos os servidores 
da Rede Municipal de Saúde, 
que direta ou indiretamente 
se disponibilizam para o me-
lhor atendimento a popula-
ção, criando, inovando e en-
riquecendo o ser humano em 
cada um”, conta a secretária 
de Saúde e Assistência So-
cial, dra. Ana Emília Gaspar.

Pindamonhangaba tem 
uma diversidade de progra-

mas de políticas publicas em 
prol da hábitos alimentares 
e combate à fome e desnu-
trição como o Cpic - Cen-
tro de Práticas Integrativas 
e Complementares, Amas 
- Ações Multidisciplinares 
em Alimentação Saudável, 
entre outros muitos pro-
gramas desenvolvidos pela 
Prefeitura.

“Eu só tenho a agradecer 
à equipe, que fez um exce-
lente trabalho, e parabeni-
zar a todas as instituições que 
enviaram seus projetos, con-
tribuindo para promoção da 
segurança alimentar”, finali-
za o prefeito João Ribeiro.

A Secretaria de Educação 
e Cultura, em parceria com a 
Secretaria de Saúde e Assis-
tência Social, ofereceu duran-
te o ano, o curso Cuidando de 
quem Cuida aos profissionais 
da educação e terapeutas co-
munitários do município. Na 
segunda-feira(22) e terça-feira 
(23), uma turma de profissio-
nais participou do encerramen-
to do curso, num momento de 
descontração e acolhimento.

Em média, 120 profissio-
nais estão concluindo a par-
ticipação. O curso teve como 
objetivo valorizar o autoco-
nhecimento como recurso de 

transformação pessoal, profis-
sional e social. Os encontros 
foram desenvolvidos na sala 
de expressão corporal do Pro-
jeto Espaço da Criança “Anália 
Franco”, na Casa Transitória.

“O importante desse cur-
so é ver que as sementes fo-
ram plantadas, a dedicação 
de cada um e a responsabi-
lidade de gerenciarem a sua 
transformação. Refletir sobre 
a sua vida, responsabilizar-
-se pelas escolhas feitas, sem 
culpar o outro é um dos ca-
minhos para a nossa liberta-
ção”, ressaltou a formadora 
Luciana de Oliveira Ferreira.

Para a funcionária Maria 
Cícera, o curso fortaleceu sua 
autoestima. “Sejam quais fo-
rem as minhas dificuldades não 
tenho medo delas, pois mais 
vale uma verdade amarga com 
o poder de me fazer crescer do 
que uma mentira adocicada que 
me mantém acorrentada no ca-
tiveiro da ignorância. A vivên-
cia do último encontro foi o dia 
do meu resgate”.

Segundo a gestora da 
Brinquedoteca Educarte, Ro-
seleine Caldas, investir nas 
ações de humanização é de 
grande importância. “O curso 
vem a enriquecer o trabalho 

dos profissionais, já que pas-
samos por momentos de cui-
dado e atenção”, ressaltou.

A professora da escola 
municipal Professor Félix 
Adib Miguel, do bairro Les-
sa, Luciana Penina Teixeira, 
disse que foi muito impor-
tante a autorreflexão. “Ser 
o que você é, se sentir bem 
com você é imprescindível. 
Às vezes você só precisa de 
uma palavra acolhedora para 
se sentir melhor.”

Nos dias 5 e 9 de novem-
bro outras profissionais par-
ticiparão de um encontro de 
encerramento do curso.

“Outubro Rosa” encerra 
atividades no final de semana

Pindamonhangaba é destaque 
no Estado de São Paulo

Profissionais participam de encerramento do curso “Cuidando de quem Cuida”

A cidade leva o 3º lugar na categoria Melhor Programa de Políticas Públicas

Mais de 40 profissionais 
voluntários da Gerdau, par-
ticiparão como avaliadores 
das organizações candidatas 
ao MPE Brasil 2012 – Prê-
mio de Competitividade para 
Micro e Pequenas Empresas, 
realizado anualmente pela 
Gerdau em parceria com o 
Sebrae, o Movimento Brasil 
Competitivo (MBC) e a Fun-
dação Nacional da Qualida-
de (FNQ). Só em São Paulo 
serão 13 colaboradores que 
atuarão como examinadores 
voluntários da premiação.

Nesta edição do prêmio, 
mais de 38 mil micros e pe-
quenas empresas se candi-
dataram. O número de ins-
crições recebidas foi 18% 
superior ao registrado em 
2011, quando 32 mil organi-
zações participaram do pro-
cesso de seleção.

Após análise da documen-
tação enviada, as empresas 
vão receber a visita dos exa-
minadores, a fim de verificar, 
na prática, o desempenho de 
sua gestão. A etapa seguinte é 
a avaliação dos relatórios por 
uma comissão técnica, que se-
leciona as empresas finalistas. 
Ao final, todas as candidatas 
receberão um diagnóstico per-
sonalizado com pontos fortes e 

Na edição deste ano, 43 profissionais da Gerdau 
atuarão como examinadores 

voluntários do prêmio, sendo 13 de São Paulo

a indicação de oportunidades 
de melhoria no negócio.

As empresas com as me-
lhores práticas de gestão po-
derão ser reconhecidas nas 
categorias Indústria, Comér-
cio, Serviços, Turismo, Tec-
nologia da Informação (TI), 
Saúde, Educação e Agrone-
gócio, além dos destaques 
em Boas Práticas de Respon-
sabilidade Social e Inovação.

O Prêmio
O Prêmio MPE Brasil 

funciona como um incentivo 
às micro e pequenas empre-
sas brasileiras, reconhecendo 

a importância e os resultados 
alcançados com a utilização 
dos conceitos de gestão, ex-
celência e qualidade. Para 
participar, é preciso ter mais 
de um ano no mercado e re-
ceita bruta de até R$ 3,6 mi-
lhões anuais. Mais do que 
ter uma avaliação da gestão, 
a iniciativa espera promover 
a competitividade onde se 
identifica pontos de melho-
rias para evolução dos ne-
gócios em diferentes setores 
da economia. Mais informa-
ções podem ser encontradas 
em www.mbc.org.br/mpe.

Equipe representante da cidade, secretários e diretor apresentam o trabalho 
premiado e a placa de Menção Honrosa (destaque) ao prefeito João Ribeiro

Júlia Duque

Divulgação

Akim/Agoravale

Palestras sobre a 
prevenção do câncer de 

mama foram destaque
no “Outubro Rosa”

Profissionais da educação e terapeutas no encerramento do curso
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A Apae – Associação de 
Pais e Amigos dos Excep-
cionais de Pindamonhangaba 
sediou, na sexta-feira (19)
a primeira etapa do Festival 
Nossa Arte. A etapa consis-
tia no Concurso Regional 
de Cartazes e contou com a 
participação de cerca de 150 
pessoas, entre professores, 
alunos, funcionários etc.

O Festival Nossa Arte visa 
a inclusão e a integração das 
pessoas com deficiência na so-
ciedade por meio da arte. Apre-
sentações e exposições artísticas 
como forma de desenvolvimen-
to são organizadas para estimu-
lar a aprendizagem das pessoas 
com deficiência, oportunizando-
-lhes atividades de lazer, terapia 
e expressão pessoal.

Na etapa que aconteceu 
em Pinda, os três primeiros 
colocados foram premiados 
distintamente, e os demais 
participantes receberam um 
certificado de participação.

“Coalizão Pinda” em Cabo Verde

A escola municipal Dr. 
André Franco Montoro, do 
bairro do Crispim, implantou, 
em junho, o projeto “Volun-
tariado”, atendendo os alunos 
do 5º ano. O programa é uma 
parceria com a ONG Canto 
do Cidadão, de São Paulo.

O colaborador da ONG 
Canto do Cidadão, Roberto 
Ravagnani, desenvolve aulas 
mensais sobre o tema com os 
alunos participantes, ressal-
tando o termo “voluntaria-

Apae de Pindamonhangaba
sedia IX Festival Nossa Arte

O Concurso 
Regional de 
Cartazes teve a 
participação de  
professores, alunos 
e funcionários da 
Apae. Abaixo, no 
detalhe, cartazes 
dos alunos

Um grupo formado por 
nove alunos da Apae de Pin-
damonhangaba, acompanha-
dos pelas professoras Elisan-
gela e Ana Rosa, visitou o 
Viveiro Municipal na última 
sexta-feira (19). Os alunos 
foram recepcionados pela 
diretora de Meio Ambiente, 
eng. agr. Juliana Monteiro 
e colaboradores do Viveiro, 
que apresentaram o local e as 
técnicas utilizadas.

De acordo com as profes-
soras, a intenção dessa visita 

foi colocar os alunos em con-
tato com a natureza, para que 
eles mesmos possam realizar 
o plantio de mudas de árvo-
res dentro da Apae. A visita 
foi motivada pelo programa 
de doações de árvores para 
a população, realizado pelo 
Departamento de Meio Am-
biente mensalmente.

Durante a visita, os alunos 
conheceram o espaço onde 
as mudas são produzidas e a 
maneira que o trabalho é re-
alizado.

Alunos da Apae visitam 
Viveiro Municipal

Alunos e professoras da Apae, com a diretora Juliana, no Viveiro Municipal de Pindamonhangaba

Divulgação

Escola municipal desenvolve projeto 
para a cultura do voluntariado

do”. Nas aulas, as crianças 
aprendem que o voluntário 
determina uma intenção de 
entrar em ação, coloca talen-
tos à disposição e parte em 
busca dos resultados.

Para a gestora da escola, 
Marta Bicho do Nascimento 
Freitas, o projeto idealizado 
pela ONG veio ao encontro 
das expectativas de formar 
alunos mais fraternos e soli-
dários. “Os alunos dos 5º anos 
participam com alegria e, aci-

ma de tudo, responsabilidade, 
pois as tarefas que Roberto 
deixa para serem cumpridas 
até o próximo encontro, pos-
sibilitam aos nossos alunos 
a interação com os adultos e 
os fazem perceber que há um 
número crescente, mesmo 
que timidamente, de pessoas 
que doam um pouquinho de 
seu tempo para benefício de 
alguém ou de coletividades”.

Os alunos Kainam, Mar-
cos, Guilherme e Luis Eduar-
do destacaram que o projeto 
voluntariado é muito legal, 
ajuda a descobrir o melhor 
que as pessoas têm e mostra 
como é bom dividir a alegria 
com os outros.

No mês de outubro, em 
homenagem ao mês da crian-
ça, a aula foi desenvolvida 
com o jogo da forca para 
reforçar conceitos como so-
lidariedade, cidadania, res-
ponsabilidade, voluntariado 
entre outros, através da com-
petição entre grupos forma-
dos na sala.

“Nossos alunos desco-
brem que a mãe que limpa 
a igreja, que vai ao hospital 
levar mensagem de conforto, 
que ministra catecismo, está 
realizando trabalho voluntá-
rio, portanto é um projeto de 
vida que pode ser implantado 
por qualquer ser humano”, fi-
nalizou Marta.Roberto Ravagnani com os alunos da escola

A convite da CADCA 
- Community Anti-Drug 
Coalitions of America e 
do governo de Cabo Verde 
na África, a presidente do 
Coalizão Comunitária de 
Pindamonhangaba, Eliane 
Prado Marcondes, esteve 
de 12 a 21 deste mês na 
cidade da Praia, capital do 
país africano.

Eliane apresentou aos 
50 participantes do treina-
mento realizado na Plata-
forma de ONGs, os traba-
lhos feitos pelo Coalizão 
Pinda ao longo destes últi-
mos quatro anos, no que se 

refere à prevenção ao uso 
de álcool e outras drogas 
por menores em Pindamo-
nhangabas, tendo inclusive 
participado de capacita-
ções para implementação 
de coalizões comunitárias 
antidrogas aos caboverdia-
nos.

Foram destacados aos 
participantes ações como: 
Encontros de Jovens “Em 
Busca do Melhor”, Pes-
quisa Coalizão-Unifesp 
e Uniad sobre o poder de 
compra de bebidas em es-
tabelecimentos comerciais; 
Ação conjunta da Promo-

toria, Policia, Conselho 
Tutelar, CMDCA, Prefei-
tura e Pais de família na 
fiscalização e conscienti-
zação em festas populares 
etc.

A receptividade dos 
caboverdianos no entedi-
mento da metodologia e 
motivação pela comprova-
ção da experiência de Pin-
da como cidade piloto no 
Brasil, comprova que hoje 
é preciso, cada vez, mais 
falar de prevenção ao uso 
de drogas de forma global 
e organizados na união de 
setores. 

Eliane Prado apresentou as diversas ações realizadas pelo “Coalizão Pinda”

Divulgação

Divulgação

Akim/Agora Vale
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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
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Vereador

Janio Lerario

Vereador CaL

Diretoria De ComuniCação/CVP

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.

Durante a 36ª Sessão Ordi-
nária, fazendo uso da Tribuna 
Livre, o vereador Dr. Isael 
(PV) destacou requerimento 
enviado ao Deputado Estadu-
al Fernando Capez (PSDB), 
solicitando verba do governo 
estadual para a saúde de Pin-
-damonhangaba. O recurso 
pleiteado, no valor de R$ 150 
mil, será destinado à unidade 
de saúde localizada no bairro 
Araretama. “Há cerca de um 
ano, o posto de saúde do bairro 
está em teste para ser transfor-
mado em Pronto Atendimento 
e, atualmente, funciona até às 
22 horas. Só que não há equi-
pamentos básicos e suficientes 
que possam garantir o bom 

RecuRso

Vereador Dr. Isael 
solicita emenda para 
saúde da cidade

atendimento e, até mesmo, 
a vida do paciente. Por isso, 
oficiei o pedido e desde já 
agradeço ao nobre deputado, 
que vem atendendo com cari-
nho e atenção as necessidades 
do município”, ressaltou o 
vereador Dr. Isael. 

Recapeamento
O vereador Dr. Isael enca-

minhou indicação ao Executi-
vo, solicitando recapea-mento 
em toda extensão da rua Cássio 
Pires Salgado, no Araretama. 
No início do ano, o parlamentar 
visitou a conclusão das obras 
de contenção de enchentes 
no local, que agora precisa 
de reparos na pavimentação 
asfáltica. “A rua está toda 
retalhada porque há remendos 
no asfalto e esses desníveis são 
injustificáveis, o que denota e, 
muito, a má execução da obra, 
e sabemos que toda cidade está 
sendo recapeada e a mesma si-
tuação pode ocorrer em outros 
lugares”, concluiu. 

TreCho da rua Cássio Pires saLgado, no arareTama, reCaPeado e Com remendos no asfaLTo
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Vereador dr. isaeL 
duranTe 36ª sessão ordinária

Após a retirada dos limita-
-dores da Estrada Municipal 
do Atanázio, o vereador José 
Carlos Gomes – Cal (PTB)  está 
questionando à Prefeitura sobre 
a previsão para a implantação da 
linha integrada de ônibus, que 
deve fazer o trajeto Centro/Mo-
reira César/Feital e vice-versa.

TRanspoRTe

Cal cobra implantação da 
linha integrada de ônibus

forma”, explica Cal.
O vereador destaca a impor-

tância de iniciar essa implantação 
o quanto antes, pois uma das 
maiores reclamações da popu-
lação está ligada ao transporte 
público: ônibus lotados, prin-
cipalmente em horário de pico; 
demora excessiva entre os ônibus 
entre outras dificuldades.

“Solicitamos que a Prefeitura 
reveja, com urgência, a renova-
ção do contrato com a empresa 
de ônibus Viva Pinda, que já está 
vencido. É importante agilizar as 
tratativas e, ainda, aproveitar a 
oportunidade para incluir nesse 
documento mais benefícios aos 
usuários, como aumento no 
número de abrigos de ônibus a 
serem instalados na cidade, o 
“Bilhete Único”  e o estudo de 
novas rotas e linhas de ônibus”, 
salienta Cal.

Esgoto no 
Shangri-lá  e Goiabal
O vereador Cal continua 

acompanhando o processo de im-
plantação de esgoto nos bairros 
Shangri-lá e Goiabal. O início 
das obras foi autorizado na sexta-
-feira, 19 de outubro. “Estamos 
satisfeitos que as obras tiveram 
início ainda este ano. Esse é um 
pedido antigo dos moradores da 
região, que cobramos há tempos. 
Agradecemos o grande apoio 
do Deputado Arnaldo Faria de 
Sá nesse empreendimento”, 
comenta Cal.

Abaixo, confira algumas informações sobre a obra:

Rede Coletora     18.558 metros
Coletor tronco e linha de recalque   2.779 metros
Ligações     575 unidades
Estação Elevatória de Esgoto (EEE)    01 unidade
Valor total do investimento                  R$ 6.042.670,30
Contrato assinado em 06/09/ 2012

Empresa Contratada – Sérgio Nogueira 
Saneamento  Construções e  Terraplanagem Ltda.

Segundo Cal, esse era o 
principal motivo pelo qual se 
cobrava a retirada dos limita-
dores: favorecer o transporte na 
região através dessa nova linha 
de ônibus. “Essa será a primeira 
linha integrada da cidade e vai 
beneficiar muitas pessoas. Os 
usuários só tem a ganhar, pois 
tanto o trajeto quanto o retorno 
tem a mesma distância e os ônibus 
cumprirão os horários da mesma 

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) ao longo 
de seu mandato sempre es-
teve atento aos pedidos dos 
moradores de nossa cidade, 
representando-os e apresen-
tando junto a administração 
municipal os anseios da comu-
nidade. O vereador diz que está 
satisfeito com resultados de 
seus pedidos, pois vários deles 
foram e estão sendo realizados. 

Dentre alguns de seus 
pedidos são: a Indicação 
1032/2012, que se trata da 
recolocação da proteção da 
ponte sobre o rio Paraíba, que 
foi arrancada em virtude de um 
acidente, e com a falta desta 
proteção, apresentava muito 
perigo, pois por ali passam 
várias pessoas fazendo suas 
caminhadas, romeiros que 
fazem o Roteiro da Fé para 
Aparecida, além de estudan-

TRabalho

Janio agradece por 
pedidos atendidos 

tes e crianças que vão para a 
escola. O referido pedido foi 
prontamente atendido, já que 
merecia uma certa urgência 
pois já estava há algum tempo 
oferecendo um grande perigo 
a população. 

Também através de várias 
Indicações e Requerimentos, 
o vereador Janio Lerario pede 
a administração municipal 
que sejam feitos reparos em 
várias ruas que encontram-se 
esburacadas, levando em conta 
este período em que as chuva 
começam a ficar intensas e 
contribui para o agravamento 
destes problemas.

“São pequenos serviços, 
porém de grande importância, 
pois ruas em boas condições 
significam mais segurança aos 
usuários, sejam carros, motos, 
bicicletas e até pedestres”, des-
taca o vereador Janio Lerario.

O vereador Dr. Jair Roma 
(PPS), preocupado com as 
questões relativas a segu-
rança do trânsito da cidade, 
aguarda providências quanto 
a implantação de rotatória na 
rua Suíça, entre a rua Ryoiti 
Yassuda e avenida Dr. Georg 
Heiduschka, dando acesso 
aos bairros: Carangola, An-
drade, Crispim e adjacências.

Esta é uma solicitação 
de muitos moradores desta 
região devido ao grande 
número de pedestres e moto-
ristas que utilizam o local. Os 
condutores têm dificuldade 
para realizar conversões e 
acessar aos bairros citados, 
tendo em vista o intenso fluxo 
de veículos que trafegam pela 
rua Suíça, principalmente 
em horário de pico. Através 

seguRança no TRânsiTo

Dr. Jair Roma insiste 
na construção da 
rotatória na Rua Suíça

Diretoria De ComuniCação/CVP

o Vereador dr. Jair roma esTá PreoCuPado 

Com a segurança do TrânsiTo e aguarda 

a imPLanTação de roTaTória  no aCesso ao 

CarangoLa, andrade, CrisPim e adJaCênCias

do ofício nº 511/2012, o 
vereador foi informado pela 
Secretaria de Planejamento 
que os projetos relativos a 
providência em questão já 
estão sendo desenvolvidos 
pelo Departamento compe-
tente. “Neste local existe a 
necessidade de ser implan-
tada a rotatória, pois devido 
a retirada da lombada eletrô-
nica, mesmo instalando um 
redutor de velocidade, ainda 
está ocorrendo o excesso de 
velocidade por parte de al-
guns motoristas, colocando 
em risco a vida de outros 
condutores e pedestres. 
Sendo assim, pedimos uma 
ação imediata, mediante ao 
número de acidentes que 
ocorrem no local”, finaliza 
o vereador. 

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

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

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

A vereadora Geni Dias Ramos 
– Dona Geni (PPS) tem acompa-
nhado 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 Vito, onde foi mi-
nistrada uma palestra pela Dra. 
Marília e foi oferecido um lanche 
aos presentes. No mesmo dia hou-
ve uma conscientização no bairro 
Cruz Pequena e, na quarta feira, 
dia 17, às 19h30, houve a Sessão 
Solene em abertura à campanha, 
na Câmara Municipal. A Sessão 
foi presidida pela vereadora Dona 
Geni, contou com a declamação 

cidadania e saúde

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

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 
Universidade Anhan-guera, com 
palestra ministrada pela Dra. Yasmin 
Shukair.

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

As atividades da campanha 
continuam até o final do mês. 
No dia 28, domingo, às 19 ho-
ras,  será celebrada a missa de 
encerramento na igreja do bairro 
Santana. “Tivemos a preocupação 
de prosseguir com as ações du-
rante o ano todo, conforme versa 
a Indicação de Projeto de lei nº 
03/2009 de minha autoria, onde 
foi solicitada a realização de exa-
me 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
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VP ORDEM DO DIA

37ª Sessão Ordinária do ano de 2012, a realizar-se no 
Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alck-

min”, no próximo dia 30 de outubro de 2012, terça-feira, 
às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I.  Veto nº 06/2012, ref. ao Projeto de Lei nº 129/2012, do Vereador 

José Carlos Gomes, que “Denomina a Rua 11 do Parque Shangri-lá 

de Maria do Carmo de Oliveira Silva”.

II. Projeto de Lei nº 169/2012, do Vereador Martim César, que 

“Estende a denominação da Travessa Gregório Casagrande”. HÁ 

SUBSTITUTIVO.

Pindamonhangaba, 24 de outubro de 2012.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

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

Vereador

abdala saloMão

Vereador dr. 
MarCos aurélio

Diretoria De ComuniCação/CVP

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR), em 
constante luta para melhorar 
o atendimento aos doentes de 
Pindamonhangaba e preocupa-
do com a saúde dos munícipes, 
apresentou na Sessão da Câma-
ra de Vereadores realizada no 
dia 03 de setembro, a Indicação 
de nº 1001/2012, que pede 
ao Senhor Prefeito, na forma 
regimental, estudos e provi-
dências junto ao departamento 
competente para que seja feita 
a contratação de fisioterapeutas 
para a realização de tratamen-
to domiciliar em pacientes 
crônicos. 

Esta indicação foi feita para 
atender aos pedidos de cidadãos 
que relataram ao vereador a di-
fícil tarefa de se locomoverem 
e, no caso de cuidadores, de 
levarem seus parentes doentes 
até os locais de tratamento fi-
sioterápico. Muitas vezes, não 
é possível o transporte devido 
aos graves problemas físicos 
e os pacientes interrompem o 
tratamento, o que agrava ainda 
mais estes problemas.

Em resposta ao Requeri-
mento do Dr. Marcos Aurélio, 
a Secretaria de Saúde e Assis-

O vereador Martim Cesar 
(DEM) apresentou indicação à 
Prefeitura solicitando providên-
cias com relação à devida manu-
tenção dos pontos de ônibus do 
município, em especial aqueles 
localizados nas proximidades 
do Pujol, no centro da cidade. 
Martim informa que, segundo 
reclamações de munícipes, “a 
situação das paradas de ônibus 
beira ao caos: não têm iluminação 
(deixando os usuários sob cons-
tante perigo no período noturno); 
a cobertura não é suficiente para 
proteger das chuvas, pois a in-
terligação entre os pontos não é 
coberta (deixando os usuários 

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) esteve nes-
te último domingo, dia 21 de 
outubro, visitando o bairro 
do Santana. Na ocasião, 
recebeu várias indicações 
que foram encaminhados 
para os órgãos competen-
tes, entre elas destacamos a 
troca de todas as luminárias 
da rua Dr. Aloysio Ivany 
Dantas da Gama por lumi-
nárias de maior potência 

Melhorias

Martim Cesar solicita 
manutenção das paradas 
de ônibus do Centro

usuários dos ônibus não podem 
permanecer nessas condições”, 
afirma o vereador.

Viaduto 
esburacado
Martim também pede provi-

dências com relação aos buracos 
que se formaram na pavimen-
tação asfáltica do viaduto do 
Centro, em especial no sentido 
Centro. “Os carros precisam 
desviar dos desnivelamentos, 
podendo vir a causarem acidentes 
graves”, explica.

Lombada para o
Vale das Acácias
O vereador apresentou pedi-

do à Prefeitura com o intuito de 

que ficam nas filas expostos); 
há vazamentos nas emendas das 
coberturas, onde se acumulam 
plantas e sujeira, além do piso 
irregular, nos quais se formam 
poças nos dias chuvosos”.

“São necessárias medidas 
em caráter de urgência, pois os 

disponibilizar a construção de 
uma lombada física na Avenida 
Margarida, no Vale das Acácias, 
próximo à caixa d’água da Sa-
besp, a fim de conter a velocidade 
com que os veículos, principal-
mente os ônibus, têm trafegado 
pelo local.

saúde

Dr. Marcos Aurélio 
continua sua luta pela 
fisioterapia domiciliar

tência Social relatou, através 
do Memorando nº 032/2012, 
de 26 de setembro de 2012, que 
pretende, através de um pleito 
realizado junto ao Ministério 
da Saúde, ampliar as equipes de 
Assistência Domiciliar que atu-
am na cidade, através de duas 
EMAD – Equipe Multiprofis-
-sional de Atenção Domiciliar. 
Sendo assim, caso estas sejam 
aprovadas e credenciadas, se-
rão contratados fisioterapeutas 
que farão parte dessas equipes.

Caso ocorra a aprovação das 
EMAD, a fisioterapia realizada 
nos domicílios melhorará a 
qualidade de vida dos doentes 
crônicos que, devido a derra-
mes, fraturas graves e outras 
enfermidades, precisam de 
contínuo tratamento.

“Muitos pacientes que 
precisam de fisioterapia apre-
sentam problemas graves de 
locomoção e não conseguem ir 
até o local de tratamento. Com 
o atendimento domiciliar, estes 
moradores terão uma melhor 
qualidade de vida e se recupe-
rarão mais rápido. A saúde dos 
pindamonhangabenses conti-
nua sendo a minha prioridade”, 
ressaltou o Dr. Marcos Aurélio.

TransTorno

Toninho da Farmácia solicita 
providências junto a MRS sobre 
vagões parados no centro

atrapalha muito a vida dos 
moradores e estudantes que 
transitam por este local”, 
disse Toninho da Farmácia.

O vereador Toninho da 
Farmácia solicita que seja 
feita a troca das luminárias 
localizadas na entrada da 
rua Carlos Juliano com a 
rua Padre Estevam Maria, 
no bairro do Santana. “Faço 
esta solicitação pois estas 
duas ruas são passagens de 
alunos no período da noite 
pela linha férrea, colocando 
em risco a segurança dos 
alunos, pais e moradores do 
local”, finalizou Toninho da 
Farmácia.

para dar mais segurança aos 
moradores.

O vereador cobra provi-
dências da Empresa MRS 
Logística pelo grave proble-
ma que vem prejudicando 
moradores e estudantes 
que utilizam a passagem 
da linha do trem das ruas 
Padre Estevan Maria e 
Carlos Juliano. “A MRS 
pára seus vagões em cima 
da passagem de pedestres, 
obrigando as pessoas a pas-
sarem por baixo dos vagões 
colocando em risco suas 
vidas. Solicito a prefeitura 
providências para solu-
cionar este problema que 

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

Atendendo solicitação de 
moradores do Jardim Bela 
Vista, o Vice-presidente da 
Câmara de Pindamonhanga-
ba, vereador Abdala Salomão 
(PSDB) encaminhou, em agosto 
de 2012, um requerimento à 
Sabesp, pedindo a manutenção 
de um bueiro instalado na rua 
José Gambine de Souza, no 
cruzamento com a rua Orlando 
Silva e também a possível troca 
de tubulação no local. O pedido 
foi feito visando a melhoria no 
escoamento das águas da chuva 
que ficam paradas em frente as 
residências, provocando mau 
cheiro e facilitando a prolife-
ração de mosquitos da dengue. 
Os responsáveis da área técnica 
da Sabesp estiveram no local e 
constataram que, para resolver 
a questão, deveria ser feito re-
paros na boca de lobo e também 
nivelamento da sarjeta. “Como 
esses serviços são de responsa-
bilidade da Prefeitura, estamos 
encaminhando requerimento 
ao Departamento de Obras, 
solicitando urgência na solução 

CoMproMisso soCial

Vereador Abdala pede 
atenção para o bairro 
Jardim Bela Vista

do problema, afim de tranqui-
lizar os moradores que estão 
apreensivos com a ocorrência 
de chuvas mais fortes e que po-
derão causar transtornos ainda 
maiores”, explicou o vereador.

Festa de 
Santo Agostinho
O vereador Abdala solicitou 

também, através de requerimen-
to enviado ao Departamento de 
Comunicação da Secretaria de 
Governo, a inclusão da Festa de 
Santo Agostinho no calendário 
oficial de festas populares e 
eventos tradicionais do muni-
cípio. A festa é realizada todo 
ano no último final de semana 
do mês de agosto, no bairro 
Graminha. “Este evento é im-
portante para a comunidade e 
os organizadores da festa, que 
pertencem a Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima, podem co-
memorar, porque esta semana 
recebi comunicado da Secretaria 
que já está em andamento o 
pedido e a festa será incluída no 
calendário para o próximo ano”, 
esclareceu o vereador Abdala.

O  vereador  Alexan-
dre Faria encaminhou ao 
Executivo Municipal, re-
querimento questionando 
o avanço do processo de 
criação da lei que institui 
o Conselho Municipal de 
Transpor tes  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 prin-
cipalmente, regulação do 
Transporte Público Munici-
pal, que infelizmente ainda 
apresenta deficiências. Ou-
tro fator importante é que 
a população poderá intervir 
e reivindicar diretamente a 

Nesta última quinta-feira, 
dia 18, o vereador Ricardo 
Piorino (PDT) esteve reu-
nido em seu gabinete com 
o Presidente do CMPCD 
(Conselho 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, objetivando a 
inclusão social com maior 

respeiTo

Ricardo Piorino intensifica 
apoio aos portadores de 
necessidades especiais
“EstivEmos rEunidos com duas importantEs lidE-

ranças da classE, E juntos Estamos

iniciando várias invEstidas”

da iniciativa privada.
Segundo o vereador, 

“Gilmar” e “Beto” observa-
ram ainda que num espaço 
digno poderiam contar com 
inúmeras parcerias, o que 
consequentemente possi-
bilitará o desenvolvimento 
de diversas atividades pro-
fissionais, sócio educativas, 
psíquicas, etc.  

“Com a recente eleição 
de Vito Ardito para o cargo 
de Prefeito, renovam minhas 
esperanças e acredito que 

qualidade de vida. 
Durante a reunião foi su-

gerido por ambos, e aprova-
do 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 

atingiremos os objetivos 
pretendidos, afinal trata-se 
de um dever da Administra-
ção atendê-los com respeito 
e dignidade”, pontuou Piori-
no. “Beto e Gilmar também 
contam com apoio da Ad-
ministração para a amplia-
ção de um transporte mais 
qualificado para a classe”, 
finalizou Ricardo Piorino.

Diretoria De ComuniCação/CVP

beto, Vereador riCardo Piorino e GilMar

TransporTes

Alexandre Faria cobra 
a criação do COMTU
em Pindamonhangaba

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

Abrigo 
de Ônibus
Alexandre Faria também 

apresentou requerimento, 
junto a Prefeitura Munici-
pal e a Empresa Viva Pinda, 
solicitando a instalação de 
um abrigo de passageiros na 
avenida Dr. Antônio Pinheiro 
Júnior e na a Estrada Munici-
pal José Benedito Marcondes 
Vieira (Antiga Estrada Mu-
nicipal do Borba), no bairro 
Jardim Cristina.

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador José alexandre Faria

Diretoria De ComuniCação/CVP
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Cultura

Crítica 
Literária Felipe Brandão é jornalista formado pela Universidade de Taubaté, 

blogueiro e leitor compulsivo.

FELIPE BRANDÃO

Na semana passada todo o Brasil 
queria saber quem havia matado o 
Max em Avenida Brasil. Nesta sema-
na um novo mistério emergiu nas ro-
das cults e literárias brasileiras, qual 
a identidade secreta do jurado C do 
Jabuti?

Antes de explicar a polêmica, va-
mos aos fatos: o Prêmio Jabuti é o 
mais importante prêmio literário bra-
sileiro. Lançado em 1959, o prêmio 
foi se aprimorando com o decorrer 
dos tempos. O vencedor, além de 
prestígio, recebe 35 mil reais nas cate-
gorias livro do ano fi cção e não fi cção.

No entanto, a grande polêmica des-
te ano é que o jurado conhecido como 
C atribuiu notas baixas a escritores fa-
voritos, fazendo com que um escritor 
iniciante levasse o prêmio. “Nihon-
jin”, de Oscar Nakasato, venceu “In-
fâmia”, de Ana Maria Machado, que 
era o grande favorito deste ano.

O jurado C deu duas notas 0 e um 
0,5 para a obra de Ana Maria, o que 
causou mal estar nos bastidores e no 
mercado editorial. Ele também deu 

boas notas para nomes poucos expres-
sivos da literatura, como Edival San-
tana e Chico Lopes, dos livros “Na-
queles morros, depois da chuva” e “O 
estranho no corredor”.

Muitas especulações sobre a iden-
tidade do jurado causou burburinho

no meio literário. Segundo a Folha, o 
jurado C é Rodrigo Gurgel, paulista, 
colaborador do jornal literário Rascu-
nho e é conhecido por seu rigor com 
que resenha autores atuais e clássicos. 
Mas a CBL (Câmara Brasileira do Li-
vro) só irá divulgar a identidade do 
jurado no dia 28 de novembro.

Em entrevista recente a autora 
Ana Maria Machado afi rmou que o 
jurado votou contra seu livro, mas 
que acha desnecessário questionar 
o ganhador. O vencedor do prêmio 
foi Oscar Nakasato, com o livro 
“Nihonjin”, da Editora Benvirá. O 
livro conta a história de Hideo que 
chega ao Brasil na segunda década 
do século 20 com o objetivo de enri-
quecer e levar recursos para o Japão, 
conforme fora orientado pelo impe-
rador. O trabalho árduo no campo, 
a morte da esposa, os confl itos, to-
mam vida numa história sobre a imi-
gração japonesa.

Agora só nos resta esperar o desfe-
cho desta trama que parece estar pró-
xima de um fi m. 

Divulgação

No próximo domingo 
(28), a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
realizará o “Arte na Praça”, 
com ofi cina circense, com o 
palhaço Alegrito, às 16 ho-
ras, e apresentação do Cir-
cuito Cultural Paulista, às 
18 horas. A programação é 
gratuita e aberta para todas as 
idades e acontecerá na praça 
da Bíblia.

O palhaço Alegrito ensina-
rá aos moradores técnicas de 
malabares, monociclo e perna 
de pau. Alegrito é uma das 
atrações que tem chamado a 
atenção das crianças de Pinda, 
com suas ofi cinas e brincadei-
ras, e feito muito sucesso por 
onde se apresenta.

A apresentação do Circui-
to Cultural Paulista será com 
os palhaços músicos, Baca-
lhau e Mingau, que divertirão 
o público com um número 
onde tocam saxofone, trom-
bone e bateria.

O Circuito Cultural é 
uma iniciativa da Secretaria 
de Cultura do Estado de São 
Paulo em parceria com as 
prefeituras, que leva apresen-
tações de circo, dança e mú-
sica para os moradores das 
cidades parceiras.   

“O evento ‘Arte na Praça’ 
será um momento para en-
cerrarmos o mês das crianças 
com muita diversão e arte 
para toda a comunidade”, 
ressaltou a diretora de Cultu-
ra da Prefeitura, Nilza Mayer.

 “Arte na Praça” acontece 
no fi m de semana 

Os palhaços músicos Bacalhau e Mingau

MARIA FERNANDA MUNHOZ
A 2ª Conferência Munici-

pal de Cultura será realizada 
neste fi nal de semana, com 
o tema “Construindo o Pla-
no Municipal de Cultura”. 
O evento será na Etec João 
Gomes de Araújo, no sábado 
(27), a partir das 15 horas e, 
no domingo (28), a partir das 
9 horas.

A Conferência é um foro 
de debates aberto a todos os 
segmentos da sociedade e 
terá por fi nalidade discutir e 
propor ações que contribuam 
na construção do Plano Mu-
nicipal de Cultura que, por 
sua vez, é o instrumento que 
irá defi nir e garantir as dire-
trizes culturais para os próxi-
mos 10 anos.

“Todo o cidadão de Pin-
damonhangaba, acima de 16 
anos, pode e deve participar 
da Conferência porque este 
é o momento onde a socie-
dade civil e poder público 
se juntam para elaborar e 
fortalecer as ações nas áreas 
de Cultura, contemplando 
todas as expressões artísti-
cas e culturais”, explicou a 
diretora do Departamento de 
Cultura da Prefeitura e pre-
sidente da Comissão Orga-
nizadora da 2ª Conferência, 
Nilza Mayer.

Para participar, é neces-
sário fazer a inscrição, tanto 
pelo site ofi cial www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br, 
quanto pessoalmente no De-
partamento de Cultura (rua 
Dr. Campos Salles, 530, cen-
tro). Informações pelo e-mail 
cultura@pindamonhangaba.
sp.gov.br e telefones 3642-
1080 ou 3643-2690.

As inscrições online po-
derão ser realizadas até as 13 

Evento a ser realizado na Etec João Gomes de Araújo no fi m de 
semana terá como tema “Construindo o Plano Municipal de Cultura”

horas do sábado (27).
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.

Integrante de um grupo de congada de Pindamonhangaba

A culinária também é uma expressão cultural

Conferência Municipal de Cultura 
será neste fi nal de semana

Sábado - 27 de Outubro

15h – Recepção e Credenciamento

15h30 – Apresentação Artística

15h45 – Abertura: composição da mesa e painel 
expositivo

16h – Leitura e votação do Regulamento Interno

16h30 – Palestra com Representante Regional de 
São Paulo – MINC

17h – Diálogo aberto

18h – Encerramento
 
Domingo – 28 de outubro

9h – Credenciamento e café

9h30 – Apresentação Artística

9h45 – Palestra com João Lisanti Neto – Coord. Plano 
Municipal de Cultura de Embu das Artes

10h15 – Formação de Grupos de Trabalho

13h – Intervalo para almoço

14h – Retorno aos Grupos de Trabalho / Performance

16h – Café

16h15 – Retorno aos Grupos de Trabalho e 
fechamento das propostas

17h – Plenária – Apresentação das propostas dos 
Grupos de Trabalho

17h45 – Leitura e votação das propostas

18h - Encerramento

Conferência Municipal de Cultura 
será neste fi nal de semana PROGRAMAÇÃO

Diversos grupos de dança 
e teatro têm se exibido 

no teatro Cootepi
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Quando ocorre a infecção pelo vírus 
causador da Aids, o sistema imunológico 
começa a ser atacado. E é na primeira fase, 
chamada de infecção aguda, que ocorre a 
incubação do HIV - tempo da exposição 
ao vírus até o surgimento dos primeiros 
sinais da doença. Esse período varia de 3 
a 6 semanas. E o organismo leva de 30 a 
60 dias após a infecção para produzir an-
ticorpos anti-HIV. Os primeiros sintomas 
são muito parecidos com os de uma gripe, 
como febre e mal-estar. Por isso, a maioria 
dos casos passa despercebido.

A próxima fase é marcada pela forte 
interação entre as células de defesa e as 
constantes e rápidas mutações do vírus. 
O organismo fi ca cada vez mais fraco e 
vulnerável a infecções comuns. A fase sin-
tomática inicial é caracterizada pela alta 
redução dos linfócitos - glóbulos brancos 
do sistema imunológico - que chegam a 
fi car abaixo de 200 unidades por mm³ de 
sangue. Em adultos saudáveis, esse valor 
varia entre 800 a 1.200 unidades. Os sin-
tomas mais comuns são: febre, diarreia, 
suores noturnos e emagrecimento.

A baixa imunidade permite o apareci-
mento de doenças oportunistas, que rece-

bem esse nome por se aproveita-
rem da fraqueza do organismo. 
Com isso, atinge-se o estágio 
mais avançado da doença, a 
Aids. Quem chega a essa fase, 
por não saber ou não seguir o tra-
tamento indicado pelos médicos, 
pode sofrer de hepatites virais, 
tuberculose, pneu-
monia, toxo-
plasmose e 
alguns tipos 
de câncer.
 

 

A Prefeitura de Pindamonhanga-
ba, por meio da Secretaria de Saúde, 
disponibiliza na Rede Municipal de 
Saúde o programa de DST/Aids, que 
funciona no prédio do CEM - Centro 
de Especialidades Médicas. O obje-
tivo é atender pessoas que foram en-
caminhadas de todas as instituições 
médicas e também pessoas que pro-
curam atendimento espontaneamen-
te. O procedimento segue a partir do 
diagnóstico, os pacientes são matri-
culados no programa e são acolhidos 
pela equipe.

“O ambulatório conta com aten-
dimento médico, atendimento so-
cial e atendimento de enfermagem. 
Quando algum paciente necessita de 

atendimento com outros especialistas, uti-
lizamos o atendimento dos profi ssionais da 
Rede Municipal de Saúde ou serviços con-
tratados pela Prefeitura. Isso também ocorre 
com exames mais especializados. Contamos 
também com alguns serviços de referência 
em São Paulo quando necessário”, explica 
a coordenadora do programa municipal de 
Aids, Cida Barbosa.

O programa também oferece auxílio so-
cial aos portadores da doença, como, por 
exemplo, cesta básica, passagem para os 
dias de consulta médica e exames, entre ou-
tros benefícios.

“Além de todos os recursos oferecidos aos 
pacientes, nós realizamos duas reuniões ao 
ano para discutir o andamento do ambulatório 
e sugerir melhoria do serviço”, ressalta Cida.

Atualmente em Pindamonhangaba, o 
número de pessoas que fazem tratamento 
na rede é de 385 - sendo 208 homens e 177 
mulheres. A Rede de Saúde distribui preser-
vativos em todas as suas unidades.

Os exames também são realizado em 
todas as unidades de saúde, após o diag-
nóstico o paciente é encaminhado para o 
Ambulatório que é de referência, onde ele 
é atendido e acompanhado em todas suas 
necessidades.

As pessoas que quiserem fazer exames 
ou receber mais orientações sobre Aids po-
dem procurar a unidade de saúde do seu 
bairro ou o ambulatório de infectologia que 
fi ca localizado na rua Dr. Frederico Macha-
do, nº 179 – centro, das 8 às 11h30 e das 13 
às 16h30.

Atualmente, ainda há a distinção entre 
grupo de risco e grupo de não risco?

Essa distinção não existe mais. No come-
ço da epidemia, pelo fato da Aids atingir, 
principalmente, os homens homossexu-
ais, os usuários de drogas injetáveis e os 
hemofílicos, eles eram, à época, conside-
rados grupos de risco. Atualmente, fala-se 
em comportamento de risco e não mais em 
grupo de risco, pois o vírus passou a se es-
palhar de forma geral, não mais se concen-
trando apenas nesses grupos específi cos. 
Por exemplo, o número de heterossexuais 
infectados por HIV tem aumentado propor-
cionalmente com a epidemia nos últimos 
anos, principalmente entre mulheres.

O que se considera um comportamento 
de risco, que possa vir a ocasionar uma 
infecção pelo vírus da Aids (HIV)?

Relação sexual (homo ou heterossexual) 
com pessoa infectada sem o uso de preser-
vativos; compartilhamento de seringas e 
agulhas, principalmente, no uso de drogas 
injetáveis; reutilização de objetos perfu-
rocortantes com presença de sangue ou 
fl uidos contaminados pelo HIV.

Qual o tempo de sobrevida de um indi-
víduo portador do HIV?

Até o começo da década de 1990, a Aids 
era considerada uma doença que levava 
à morte em um prazo relativamente cur-
to. Porém, com o surgimento do coquetel 
(combinação de medicamentos responsá-
veis pelo atual tratamento de pacientes HIV 
positivo) as pessoas infectadas passaram 
a viver mais. Esse coquetel é capaz de 
manter a carga viral do sangue baixa, o 
que diminui os danos causados pelo HIV no 
organismo e aumenta o tempo de vida da 

pessoa infectada. O tempo de sobrevida (ou 
seja, os anos de vida pós-infecção) é inde-
fi nido e varia de indivíduo para indivíduo. 
Por exemplo, algumas pessoas começaram 
a usar o coquetel em meados dos anos 
noventa e ainda hoje gozam de boa saúde. 
Outras apresentam complicações mais cedo 
e têm reações adversas aos medicamentos. 
Há, ainda, casos de pessoas que, mesmo 
com os remédios, têm infecções oportu-
nistas (infecções que se instalam, aprovei-
tando-se de um momento de fragilidade 
do sistema de defesa do corpo, o sistema 
imunológico).
 
Que cuidados devem ser tomados para 
garantir que a camisinha masculina 
seja usada corretamente?

Abrir a embalagem com cuidado - nun-
ca com os dentes ou outros objetos que 
possam danifi cá-la. Colocar a camisinha so-
mente quando o pênis estiver ereto. Apertar 
a ponta da camisinha para retirar todo o ar 
e depois desenrolar a camisinha 

até a base do pênis. Se for preciso usar 
lubrifi cantes, usar somente aqueles à base 
de água, evitando vaselina e outros lubrifi -
cantes à base de óleo que podem romper o 
látex. Após a ejaculação, retirar a camisinha 
com o pênis ainda ereto, fechando com a 
mão a abertura para evitar que o esperma 
vaze de dentro da camisinha. Dar um nó 
no meio da camisinha para depois jogá-la 
no lixo. Nunca usar a camisinha mais de 
uma vez. Utilizar somente um preservativo 
por vez, já que preservativos sobrepostos 
podem se romper com o atrito. Além desses 
cuidados, também é preciso certifi car-se 
de que o produto contenha a identifi cação 
completa do fabricante ou do importador. 
Observe as informações sobre o número do 
lote e a data de validade e verifi que se a 
embalagem do preservativo traz o símbolo 
de certifi cação do Inmetro - Instituto Nacio-
nal de Metrologia, que atesta a qualidade 
do produto. Não utilize preservativos que 
estão guardados há muito tempo em locais 
abafados, como bolsos de calça, carteiras 
ou porta-luvas de carro, pois fi cam mais 
sujeitos ao rompimento.
 
Por que, em algumas situações, o pre-
servativo estoura durante o ato sexual?

Quanto à possibilidade de o preservativo 
estourar durante o ato sexual, pesquisas 
sustentam que os rompimentos devem-se 
muito mais ao uso incorreto do preservativo 
que por falha estrutural do produto em si.
 
O que fazer quando a camisinha estoura?

Sabe-se que a transmissão sexual do HIV 
está relacionada ao contato da mucosa do 
pênis com as secreções sexuais e o risco 
de infecção varia de acordo com diversos 
fatores, incluindo o tempo de exposição, 
a quantidade de secreção, a carga viral 

do parceiro infectado, a presença de outra 
doença sexualmente transmissível, entre 
outras causas. Sabendo disso, se a cami-
sinha se rompe durante o ato sexual e há 
alguma possibilidade de infecção, ainda que 
pequena (como, por exemplo, parceiro de 
sorologia desconhecida), deve-se fazer o 
teste após 30 dias para que a dúvida seja 
esclarecida.
 
A camisinha é mesmo impermeável ao 
vírus da Aids?

A impermeabilidade dos preservativos é 
um dos fatores que mais preocupam as 
pessoas. Em um estudo realizado nos 
Institutos Nacionais de Saúde dos Estados 
Unidos, esticou-se o látex do preservativo, 
ampliando-o 2 mil vezes ao microscópio 
eletrônico, e não foi encontrado nenhum 
poro. Outro estudo examinou as 40 mar-
cas de camisinha mais utilizadas em todo 
o mundo, ampliando-as 30 mil vezes (nível 
de ampliação que possibilita a visão do HIV) 
e nenhuma apresentou poros. Por causa 
disso, é possível afi rmar que a camisinha é 
impermeável tanto ao vírus da Aids quanto 
às doenças sexualmente transmissíveis.
 
Qual o procedimento adequado para 
uma gestante soropositiva?

Iniciar o pré-natal tão logo perceba que 
está grávida. Começar a terapia antirretro-
viral segundo as orientações do médico e 
do serviço de referência para pessoas que 
convivem com o HIV/Aids. Fazer os exames 
para avaliação de sua imunidade (exame 
de CD4) e da quantidade de vírus (carga 
viral) em circulação em seu organismo. 
Submeter-se ao tipo de parto mais adequa-
do segundo as recomendações do Ministério 
da Saúde. Receber o inibidor de lactação e 
a fórmula infantil para sua criança.

diagnóstico, os pacientes são matri-
culados no programa e são acolhidos 
pela equipe.

“O ambulatório conta com aten-
dimento médico, atendimento so-
cial e atendimento de enfermagem. 
Quando algum paciente necessita de 

PACIENTES QUE 
RECEBEM TRATAMENTO

Homens                     208
Mulheres                   177
TOTAL                       385

HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodefi -
ciência humana. Causador da Aids, ataca o sis-
tema imunológico, responsável por defender o 
organismo de doenças. As células mais atingidas 
são os linfócitos T CD4+. E é alterando o DNA 
dessa célula que o HIV faz cópias de si mesmo. 
Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos em 
busca de outros para continuar a infecção.Ter o 
HIV não é a mesma coisa que ter Aids. Há mui-
tos soropositivos que vivem anos sem apresen-
tar sintomas e sem desenvolver a doença. Mas, 
podem transmitir o vírus a outros pelas relações 
sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento 
de seringas contaminadas ou de mãe para fi lho 
durante a gravidez e a amamentação. Por isso, 
é sempre importante fazer o teste e se proteger 
em todas as situações. 

interação entre as células de defesa e as 
constantes e rápidas mutações do vírus. 
O organismo fi ca cada vez mais fraco e 
vulnerável a infecções comuns. A fase sin-
tomática inicial é caracterizada pela alta 
redução dos linfócitos - glóbulos brancos 
do sistema imunológico - que chegam a 
fi car abaixo de 200 unidades por mm³ de 
sangue. Em adultos saudáveis, esse valor 
varia entre 800 a 1.200 unidades. Os sin-
tomas mais comuns são: febre, diarreia, 
suores noturnos e emagrecimento.
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Bodas de cereja

Toda a felicidade do mundo para o casal Porfírio e Cida, que 
comemorou 59 anos de casados no dia 24 outubro. Recebe o 
carinho especial dos 12 filhos, 24 netos e 14 bisnetos, demais 
familiares e amigos. Que Deus continue abençoando sua união. 

Felicidade

Muita felicidade para 
Marcus Ronconi Castro, que 
comemora mais um ano de 
vida no dia 29 de outubro, 
recebendo o carinho de 
seus familiares e amigos, em 
especial da amada Marissol. 
Parabéns!

Parabéns

Tudo de ótimo para a 
estagiária da Secretaria de 
Governo / Departamento de 
Comunicação (Publicidade), 
Júlia Duque, que comemora 
aniversário no dia 30 de 
outubro, recebendo o abraço 
de seus familiares e amigos.

Feliz aniversário

Tudo de bom para nossa 
amiga jornalista Maristela 
Claro (TV Vanguarda), 
que aniversaria no dia 28 
de outubro. Seus amigos 
da Prefeitura, onde era 
estagiária, lhe desejam 
felicidade. 

Muita felicidade

Feliz aniversário para Angelo 
Winicius, estagiário do 
Departamento de Informática, 
que comemora mais um ano 
de vida no dia 28 de outubro. 
Recebe o abraço de seus 
familiares e amigos, e dos 
colegas da Prefeitura. 

Tudo de ótimo

Parabéns para o secretário 
de Planejamento da 
Prefeitura, arq. Paulo Amadei, 
aniversariante do dia 26 
de outubro. Seus familiares, 
amigos e colegas de serviço 
lhe desejam tudo de ótimo.

Comemorando aniversário

Muita felicidade para o gerente de Divisão da Sabesp Pinda, 
Jota Marcondes Filho, aniversariante do dia 29 de outubro. Sua 
esposa Daniela, seus filhos Pedro e Isabella, demais familiares e 
amigos lhe desejam tudo de bom. 

Aniversariante

Felicidade para Evandro 
Gomes, aniversariante do 
dia 25 de outubro. Recebe 
o abraço dos familiares e 
amigos.

Aniversário

Parabéns para o secretário 
de Habitação da Prefeitura, 
arquiteto Maurício Marcondes, 
aniversariante do dia 31 
de outubro. Seus familiares, 
amigos e colegas de serviço 
lhe desejam muita felicidade. 

Assoprando velinhas

Tudo de bom para o 
aniversariante do dia 25 
de outubro, nosso amigo 
jornalista Aércio Muassab. 
Seus familiares e amigos lhe 
desejam felicidade. 

Baile dos professores

A Apeoesp – Sindicato dos Professores do Ensino Oficial 
do Estado de São Paulo – realizou o Baile dos Professores 
na sexta-feira (12), no Espaço Laylu. 
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Feliz aniversário

Para José Claudemir Israel, 
que assoprou velinhas no dia 
24 de outubro. Recebe os 
parabéns da esposa Luciana, 
do filho Felipe  e de toda a 
família. “Desejamos  que todos 
os seus dias sejam repletos de 
felicidade, paz, saúde, amor e 
muita luz, que Deus te ilumine 
e proteja sempre. Parabéns”.
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Encerrando o Mês da 
Criança, neste final de sema-
na, a Prefeitura, por meio do 
Departamento de Turismo, 
realizará a última edição do 
City Tour Histórico Cultural 
nas ruas do centro da cidade. 
O trenzinho do Turismo terá 
saídas no sábado (27), das 9 
às 13horas, da praça Monse-
nhor Marcondes e no domin-
go (28), das 13 às 17 horas, 
do Bosque da Princesa.

O passeio é gratuito e 
conta a história de Pindamo-
nhangaba por meio dos pré-
dios e locais históricos do 
centro da cidade. A iniciati-
va faz parte do projeto “Co-
nheça a Sua Cidade”, que vi-
sa informar e conscientizar 
os munícipes de todas as ida-
des sobre as riquezas históri-
cas e culturais do município.

A iniciativa foi realizada 
em todos os finais de sema-
na do mês de outubro, em ho-
menagem ao Dia da Criança. 
Em todos os dias, o evento 
foi um grande sucesso, com 
todos os horários de saída do 
trenzinho lotados. Mais de 
mil pessoas já participaram 
do projeto neste mês.

O Pronto Socorro de 
Pindamonhangaba teve 
destaque na pesquisa de sa-
tisfação, realizada em par-
ceria entre a Prefeitura de 
Pindamonhangaba e a San-
ta Casa de Misericórdia.

Segundo dados da pes-
quisa qualitativa feita no mês 
de setembro, no PS de Pin-
da, 81,08% dos usuários do 
local acharam que a unida-
de deu uma boa assistência. 
Já os dados que constataram 
a higiene local apontam que 
75,64% das pessoas que res-
ponderam à pesquisa acha-
ram em condições boas.

Quanto aos serviços 
de enfermagem ofereci-
dos, 73% acharam positi-
vo a cordialidade, atenção 
aos familiares, agilidade 
no atendimento e orienta-
ção de cuidados pós-alta. 
A equipe médica obteve 
um percentual de 69,43% 
dos votos. E o item recep-
ção ficou com 82,98% dos 
votos, a população que pre-
encheu a pesquisa achou 
satisfatória a cordialidade, 
agilidade no atendimento, 
disposição para resolução 
de problemas e informa-
ções satisfatórias.

“É de extrema impor-
tância que os munícipes 
participem das pesquisas 
realizadas no Pronto So-
corro, já que isso é um mo-
do de fiscalizarmos juntos 
como está o atendimen-
to do local. E essa pesqui-
sa atingiu as expectativas. 
Nosso objetivo é sempre 
disponibilizar um serviço 
de qualidade e bom atendi-
mento”, ressalta o prefeito 
João Ribeiro.

Na próxima segunda-fei-
ra (29), alguns locais públicos 
não funcionarão devido à data 
comemorativa do Dia do Ser-
vidor Público. Foi decretado 
ponto facultativo. Não haverá 
expediente no prédio da Prefei-

tura e em seus departamentos.
No Centro de Especia-

lidades Médicas e Cisas de 
Moreira César, funciona-
rão os setores de procedi-
mentos (curativos, vacinas 
e enfermagem) e farmácia, 

das 8 às 12 horas. O Pron-
to Socorro e o Pronto Aten-
dimento de Moreira César 
funcionarão normalmente 
com os serviços de urgên-
cia 24 horas. 

As demais unidades de 

saúde retornarão seus atendi-
mentos na terça-feira (30), no 
horário normal de expedien-
te. Durante o período, a Guar-
da Municipal e os Agentes 
Municipais de Trânsito traba-
lharão em sistema de plantão.

O que funcionará no Dia do Servidor Público

Dia do 
Funcionário Público

Final de semana terá City Tour gratuito

Mais de mil pessoas já passearam no trenzinho do turismo, conhecendo um pouco da história de Pindamonhangaba

Prefeitura realiza pesquisa de satisfação 
no Pronto Socorro

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, assim como 
vários municípios, come-
morará no dia 28 de outu-
bro, o Dia do Funcionário 
Público. Em Pinda, foi de-
cretado ponto facultativo 
no dia 29.

Os servidores são de 
extrema importância para 
o funcionamento dos se-
tores públicos e atendi-
mento aos munícipes.

Para ser um servidor 
público é preciso parti-
cipar de concursos e ser 

aprovado nele. Para seguir 
nesta área, o funcioná-
rio precisa ser prestativo 
e educado, pois trabalha 
para atender a população 
de seu município.

Esta data é um mo-
mento importante, que 
contempla milhões de 
brasileiros, nas diversas 
esferas de poder - Muni-
cipal, Estadual e Federal, 
que contribuem e servem 
à sociedade, nas mais di-
ferentes áreas de trabalho.

A população aprovou os 
serviços oferecidos pelo 

Pronto Socorro
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O Pronto Socorro e o Pronto Atendimento de Moreira César funcionarão normalmente
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AIANDRA ALVES MARIANO

Tribuna do Norte: O que é 
o Reiki e qual a sua origem?

Rosana Trazzi: O Reiki 
é um método de cura natu-
ral pelas mãos. Rei signifi ca 
universal e Ki representa a 
força vital fundamental que 
fl ui e pulsa em todos os seres 
vivos. Essa energia vital nos 
é dada no nascimento. Traze-
mos conosco certa quantida-
de de Ki para a vida, e a con-
sumimos nas atividades do 
dia a dia. Precisamos então 
criar um suplemento diário 
de energia renovada. Quan-
do não conseguimos repor 
nosso consumo de energia 
por um período prolongado, 
podemos fi car física e emo-
cionalmente doentes.

A CURA PELAS MÃOS

Rosana Trazzi:

T erapias alternativas normalmente são vistas com 
desconfi ança pelos brasileiros. E o Reiki não é 

exceção: 30 anos depois de ter chegado ao país, ainda 
há quem diga que o método de cura é incerto. Porém, 
muitos médicos já têm visto essa energização, que sur-
giu no Japão na década de 1920, de maneira cada vez 
mais positiva. 
O Reiki é uma terapia baseada na canalização da ener-
gia universal através da imposição de mãos com o ob-
jetivo de restabelecer o equilíbrio energético vital de 
quem a recebe e, assim, restaurar o estado de equilíbrio 
natural seja ele emocional, físico ou espiritual. 
Na entrevista desta edição, a terapeuta holística Rosana 
Trazzi vai contar como essa prática pode melhorar a 
qualidade de vida e a saúde.

Reiki pode ser então de-
fi nido como “a arte e a ciên-
cia da ativação, do direcio-
namento e da aplicação da 
energia vital universal, para 
promover equilíbrio energé-
tico, para prevenção das dis-
funções e para possibilitar as 
condições necessárias a um 
completo bem estar”.

Tribuna do Norte: Como 
aconteceu o seu contato 
com o Reiki? 

 Rosana: Meu encontro 
com o Reiki foi em dezem-
bro de 2005, logo depois que 
sofri uma grande perda em 
minha vida. Fiquei emocio-
nal e fi sicamente abalada e 
precisava dar sentido a ela 

novamente. Eu fazia várias 
terapias complementares na 
época, como massagens, re-
laxamentos etc e foi através 
de meu psicólogo que fui 
apresentada a profi ssionais 
que trabalhavam com o Rei-
ki.  Fui tratada com várias 
sessões de Reiki e realmente 
me apaixonei. Depois vi que 
podia ajudar a outras pessoas 
que sofriam também, então 
não parei mais. 

Tribuna do Norte: Qual-
quer pessoa pode aplicar o 
reiki?

Rosana: Não. Para apli-
car o Reiki é importante que 
a pessoa seja iniciada, que 
tenha estudado a terapia. Os 

profi ssionais do Reiki são 
divididos em três níveis. Eu, 
uma reikiana, pois já tenho 
Reiki nível 2, mas pode-se 
aplicar o Reiki desde o nível 
1. No nível 3 estão os mes-
tres do Reiki.

Tribuna do Norte: Por 
que o Reiki é chamado de 
terapia complementar?

Rosana: O Reiki é cha-
mado de terapia complemen-
tar porque como a acupuntu-
ra, entre outras terapias, não 
tem comprovação cientifi ca. 
Porém elas complementam 
tratamentos da medicina con-
vencional como método te-
rapêutico. Depois de muitos 
estudos, sua efi cácia já é re-

conhecida pela Organização 
Mundial da Saúde.

Tribuna do Norte: Quais 
são os principais males que po-
dem ser tratados com o Reiki?

Rosana: O Reiki é segu-
ro no tratamento de doenças 
crônicas e agudas, doenças 
relacionadas com stress e de-
sordens, como nos casos de 
sinusite, rinite, menopausa, 
asma, fadiga, artrite, ciática, 
insônia, depressão entre outras.

Tribuna do Norte: O Reiki 
tem conotação religiosa ou é 
voltado para pessoas de to-
das as crenças?

Rosana: O Reiki é uma 
ciência energética e atua inde-
pendente de qualquer sistema 
religioso. A energia do Reiki é 
amor no seu estado mais puro. 
Todo terapeuta, ao aplicar 
Reiki a si ou ao próximo, deve 
estar num estado de amor in-
condicional e em perfeita har-
monia com o universo.

 
Tribuna do Norte: Quais 

os benefícios da aplicação 
do Reiki?

Rosana: O Reiki pode 
melhorar muita coisa. Ele, 
por exemplo, reduz o stress 
e provoca no organismo uma 
sensação de profundo relaxa-
mento, conforto e paz; ofe-
rece uma sensação de alívio 
emocional; ajuda no proces-
so de liberação das emoções; 
alivia dores; limpa órgãos 
como o fígado, rins, as arté-
rias e outros.

Tem ainda a capacidade 
de reduzir os efeitos e ajustar 
aos tratamentos tradicionais 
do paciente. Por exemplo, 
um paciente sujeito à qui-
mioterapia que receba Reiki 

durante o mesmo processo 
nota uma redução signifi ca-
tiva dos efeitos secundários 
do tratamento.

Tribuna do Norte: Há 
restrição de idade para re-
ceber o Reiki ou ele pode 
ser aplicado em qualquer 
pessoa, adulto ou criança?

Rosana: O Reiki é uma 
energia positiva, nunca pode 
causar qualquer mal a nada 
nem a ninguém, por isso, serve 
para todos, sejam adultos, ido-
sos, crianças e bebês, animais 
e plantas. Mas sempre deve-
mos lembrar que o Reiki não 
substitui cuidados médicos.

Tribuna do Norte: 
Quanto tempo dura uma 
sessão de Reike e quantas 
vezes por semana é reco-
mendada a sua aplicação?

Rosana: Para iniciar o 
tratamento Reiki são ne-
cessárias três aplicações 
em dias seguidos de tempo 
médio de 40 a 60 minutos. 
Estas aplicações vão limpar 
e desobstruir o organismo, 
deixando-o pronto para re-
ceber a energia Reiki. A 
frequência das aplicações 
seguintes dependerá de cada 
caso, podendo ser semanal, 
quinzenal ou mensal.

Tribuna do Norte: É fá-
cil encontrar um terapeuta 
que aplique o Reiki?

Rosana: Sim. Cada dia 
mais as terapias comple-
mentares estão ganhando 
espaço e adeptos. Em Pinda 
têm surgido estabelecimen-
tos que oferecem essa te-
rapia. Uma delas é a Holus 
Terapia, na Synerclin, onde 
eu trabalho.

A CURA PELAS MÃOS

Akim/AgoraVale

Akim/AgoraVale

Akim/AgoraVale

Akim/AgoraVale
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O que rola no cinema
Cinemark São José dos Campos

26/10 a 1/11

Mais informações no site: http://www.cinemark.com.
br/programacao/sao-jose-dos-campos/center-vale

*Até o fechamento desta edição o Moviecom, cinema 
do Taubaté Shopping, ainda não havia atualizado a 
programação para o fi nal de semana.

Sucesso na Rede

Divulgação

Cinema

Televisão

Divulgação

Divulgação

Divulgação

AIANDRA ALVES MARIANO

O Ipad mini, lançado pela 
Aple nesta semana nos Es-
tados Unidos, ainda não tem 
data de lançamento para o 
mercado brasileiro.

O irmão caçula do iPad 
tradicional, com tela de 7,9 
polegadas, pesa cerca de 308 
gramas e tem espessura de 
7,2 milímetros, o que o torna 
53% mais leve do que o mo-
delo tradicional com tela de 
9,7 polegadas.

O aparelho pode ser facil-
mente manuseado com uma 

só mão, o que facilita tarefas 
como virar a página de um 
livro eletrônico ou navegar, 
por exemplo. Para digitar, 
basta segurar o tablet com as 
duas mãos e usar os polegares, 
como em um smartphone.

O iPad mini pode ser uma 
boa opção para consumidores 
que preferem um dispositi-
vo mais leve para carregar a 
todo momento. Com acaba-
mento em alumínio, bordas 
mais estreitas para poupar es-
paço e cantos arredondados, 

no design, o iPad mini tem 
todas as características de um 
iPad grande, só que menor. 

O tablet entra em pré-ven-
da no site ofi cial da Apple na 
sexta-feira (26) e chega às lo-
jas norte-americanas em 2 de 
novembro. Seu preço vai de 
US$ 329 (cerca de R$ 660) 
para o modelo mais simples 
- 16 GB de armazenamento e 
Wi-Fi - e US$ 659 (em tor-
no de R$ 1320) para o mais 
completo - 64 GB, Wi-Fi e 
conexão 3G. 

Neste ano, James Bond, 
o mais conhecido agente se-
creto do mundo, comemora 
50 anos. Para comemorar, es-
treia na sexta-feira (26), ‘007 
– Operação Skyfall’, o 23º 
fi lme da franquia, que pro-
mete muita ação e aventura 
para os fãs. 

Com trilha sonora da can-
tora inglesa Adele, o fi lme 
mostra a relação entre Bond 
(Daniel Craig) e M (Judi 
Dench), que será ameaçada 
quando o seu passado volta a 
atormentá-lo. Com o serviço 

britânico de inteligência MI6 
sendo atacado, o agente pre-
cisa rastrear e destruir a ame-
aça, não importando o quão 
pessoal será o custo disto. 
O fi lme conta também com 
o ator espanhol vencedor do 
Oscar Javier Bardem como 
um vilão estranhamente ex-
travagante e de cabelos loiros 
tingidos.

Com direção de Sam 
Mendes, o fi lme promete rou-
bar a atenção dos espectado-
res com muitas cenas de ação 
de tirar o fôlego.

A dança de “Gangnam 
Style”, sucesso do músico 
sul-coreano Psy, foi esco-
lhida pelos fãs como a nova 
comemoração de Neymar 
no game de futebol “Pro 
Evolution Soccer 2013”. 

A novidade será lançada 

por meio de download gra-
tuito para o game em uma 
atualização que será lança-
da nos próximos meses.

De acordo com a Kona-
mi, produtora do game, a 
canção fi cou com 84% dos 
votos. Os outros concorren-

tes eram “Eu Quero Tchu, 
Eu Quero Tcha”, de João 
Lucas e Marcelo, que obteve 
13% dos votos, e “Call Me 
Maybe”, de Carly Rae Jep-
sen, que teve 3% dos votos.

Quando o jogador fi zer 
um gol, ele pode comemo-

rar com a dança que fi cou 
conhecida no clipe da músi-
ca “Gangnam Style”.

Neymar e outros atle-
tas dançam a música “Ai, 
Se Eu Te Pego”, de Michél 
Teló, quando comemoram 
um gol no título.

007: Operação Skyfall (Legendado)
10h50 - 13h50 - 17h10 - 20h20 - 21h20

007: Operação Skyfall (Dublado)
11h50 - 14h50 - 18h10

Atividade Paranormal 4 
11h30- 13h40 - 16h10 - 18h30 - 20h40

Até Que A Sorte Nos Separe 
12h40 - 15h - 17h20 - 19h40 - 22h
Gonzaga de Pai para Filho 
13h10 - 16h - 19h - 21h50

Hotel Transilvânia 3D 
14h00 - 16h20

Procurando Nemo 3D - 11h40

Ted  - 18h40 - 21h10

O secretário-geral 
da ONU, Ban Ki-moon, 
está bombando em todas 
as redes sociais, após 
aderir ao hit do momen-
to e dançar “Gangnam 
Style”. 

Há um mês o clipe do 

O canal pago estaduni-
dense Showtime  renovou 
Homeland para sua terceira 
temporada.

O thriller psicológico con-
ta a história de uma agente 
da CIA (Claire Danes) que 
se convence de que há uma 
conspiração no resgate de um 
soldado (Damian Lewis) que 
havia sido considerado mor-
to. Ela acha que a armação 
está sendo arquitetada pela 
Al Qaeda, que planeja novas 
ações em solo americano.

A audiência da série tem 
se provado boa para um ca-
nal pago. Segundo comunica-

do ofi cial, o quarto episódio 
do segundo ano, “New Car 
Smell”, que foi nesta sema-
na nos EUA, atingiu 1,75 
milhões de espectadores - o 
maior número da série até 
hoje.

Homeland também foi 
uma das grandes premiadas 
no Emmy 2012, levando para 
casa as principais estatuetas 
da noite: melhor série dra-
mática, melhor atriz em série 
dramática e melhor ator em 
série dramática.

No Brasil, o segundo ano 
da série é exibido aos domin-
gos no canal pago FX.

Ipad mini ainda não tem 
previsão de lançamento

Neymar vai dançar Gangnam Style no PES 2013

Ban Ki-moon dança 
Gangnam Style

hit alcançou o recorde de vídeo mais popular do YouTube. 
O refrão pegajoso e uma coreografi a engraçada fi zeram 
com que, em três meses, o clipe fosse visto mais de 500 
milhões de vezes.

Em um clima descontraído, o secretário-geral se en-
controu nesta semana com o cantor Psy, autor do sucesso, 
e se arriscou até a dançar alguns dos passos.

A foto do encontro foi uma dos grandes destaques da 
semana na internet.

“007 – Operação Skyfall” 
comemora 50 anos do 
agente secreto

Homeland é renovada 
para a terceira temporada

no Brasil



 

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-

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

ACOMPANHANTE DE 
IDOSOS
AJUDANTE DE COZINHA
AJUDANTE DE ELE-
TRICISTA
ALINHADOR DE PNEUS
ASSISTENTE DE LO-
GISTICA DE TRANS-
PORTE
AUXILIAR DE FATURA-
MENTO
AUXILIAR DE LIMPEZA
AUXILIAR DE MANU-
TENÇÃO (ELÉTRICA E 
MECÂNICA)
BALCONISTA DE LAN-
CHONETE
BARBEIRO
BORRACHEIRO (RE-
CAPAGEM DE PNEUS)
CABELEIREIRO
CARPINTEIRO DE OBRAS
CONSULTOR DE VEN-
DAS ( com experiência  
em venda corporativa e 
veiculo próprio)
COZINHEIRA DE RES-
TAURANTE
DEDETIZADOR
ELETRICISTA DE MANU-
TENÇÃO INDUSTRIAL
FUNILEIRO DE AUTO-

MÓVEIS
MANICURE
MECANICO DE VEÍCULOS
MONTADOR DE MOVEIS 
PLANEJADOS (com veí-
culos próprio)
MOTOBOY (c/ moto própria)
MOTORISTA CARRETEIRO
MOTORISTA DE CAMI-
NHÃO MUNK//GUINDALTO
MOTORISTA C/ VEÍCU-
LO PRÓPRIO (UTILITÁ-
RIO) PARA AGREGAR
OPERADOR DE CAIXA
OPERADOR DE GUIN-
DASTE HIDRÁULICO 
OPERADOR DE INJE-
TORA C/ CURSO DE 
OPER. DE PONTE RO-
LANTE (FEMININO) 
PEDREIRO
PINTOR  INDUSTRIAL ( c/ 
EXPERIÊNCIA EM ESTRU-
TURA METALICA)
PROFESSOR DE INGLÊS
SOLDADOR 
VENDEDOR EXTERNO 
(VENDA DE SERVI-
ÇOS) POSSUIR HABI-
LITAÇÃO CATEG. B
VENDEDOR INTERNO 
C/ VEÍCULO PRÓPRIO

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

lhames. Tel. 8213-3965.
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, 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 máquinas 
e ferramentas para re-
tíficas, broqueadora de 
cilindro, mandriladora de 
carcaças do motor VW, 
com bolacha completa e 
cavalete. Tel 3642-2524 
ou 8179-6967
Computador, tela led, 
mesinha e cadeira esto-
fada, cam, microfone, 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
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 com-
putador, R$ 150. 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 1.0, 2003, pra-
ta, R$ 13.500,00. Tel 
3642-9027 
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-
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

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 
Delta, 2 dorm, e dema 
dep., proximo  de esco-
la, mercadinho e posto 
de saúde. Tel 3566-
9834 ou 9707-7974
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 
suítes + 2 dorm. e dem 
dep., A/T 290m² e A/C 
208m². Aceita imovel 
como parte do pagnto. 
Tel 8146-4313 ou 8116-
7386
Terra dos Ipês, 2 
dorm, dem dep, ponto 
comercial, R$ 80 mil. 
Tel 9117-1439
Ubatuba, Chalé de 
30m², R$ 40 mil. Tel 
9768-5533
Vila Rica, 2 dorm., 
dem dep., R$ 150 
mil. Tel 3642-9454 ou 
9175-6913
Vila São Benedito, 2 
casas construídas no 
mesmo terreno, toda 
de laje piso frio, área 
de serviço e garagem, 
bem localizadas, 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 Lu-
zia, funcionando há 2 
anos, lugar para 4 pro-
fissionais. 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
Procuro para alugar, 
para plantar. Tel 9700-
2663
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, próxi-
mo a Praia Ubatumirim, 
R$ 68 mil. Aceita carro 
parte do pagamento. Tel 
3643-4242
Yassuda,  250m² todo 
murado. Tel 9111-3609         

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
CG Titan 150 KS,2005, 
preta, R$ 3.200,00. Tel 
9125-9793
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, comple-
ta, 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, aque-
cimento solar e moveis 
planejados, 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, 

Pindamonhangaba, sexta-feira, 26 de outubro de 2012
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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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Pinda decide classifi cação às semifi nais do Estadual Sub-20
O domingo (28), será decisivo para o futsal feminino 
de Pindamonhangaba. Nessa data, a Princesa do Norte 
viaja até São Bernardo do Campo, onde disputa contra 
as donas da casa, uma vaga na semifi nal do Campeonato 
Estadual da Categoria Sub-20.
São José dos Campos, Guarulhos e Araraquara já estão 
garantidos na próxima fase da competição. Agora, o 
preenchimento da última vaga depende exatamente do 
resultado do confronto entre São Bernardo Chase Futsal 
e Pindamonhangaba.
O segundo e decisivo duelo entre essas duas equipes, 
será realizado no ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, 
a partir das 11 horas.
Na abertura dessa semifi nal, em partida realizada no 
ginásio do Alto do Tabaú, a Princesa do Norte aplicou 4 
a 1, com dois gols de Patrícia, um de Tatinha e outro de 
Thayla.
Graças ao resultado conquistado dentro de casa, as 
comandadas de Marcos Derrico entram em quadra em 
vantagem; podendo até empatar na etapa regulamentar.
Para se classifi car, a equipe do ABC Paulista precisa 
vencer o “jogo da volta”. Se atingir seu objetivo, 
independentemente do placar, o regulamento prevê 
a realização de uma prorrogação. No tempo extra, 
entretanto, como São Bernardo teve melhor campanha 
na Fase Classifi catória, a Princesa do Norte dependerá da 
vitória.
Nunca é demais lembrar que Pindamonhangaba é a atual 
campeã do Campeonato Estadual de Futsal Feminino 
da Categoria Sub-20. No ano passado, a propósito, o 
título foi conquistado justamente diante do São Bernardo 
Chase.
Nesse ano, as duas equipes já se enfrentaram em três 
oportunidades. Foram duas vitórias da Princesa do Norte 
e apenas uma do São Bernardo.

Após aplicar 4 a 1 em casa, Pinda joga pela classifi cação

Sub 13 – 5ª rodada (Sábado, às 10h)
 
Ferroviária x Corinthians / Local: Estádio Antonio Pinheiro 
Junior – Boa Vista
 
Jd. Rezende/Santa Helena x  Universo/Vila Rica / Local: 
Campo da Fazenda Santa Helena
 
Inter Pinda x Cidade Nova/União Ipês / Local: Estádio 
José Ramiro dos Santos – Ramirão
 
São Paulo x Terra Ipês/Unidos Azuis / Local: Estádio José 
Rodrigues Alves – Morumbi Pindense
 
Bela Vista/10 de Julho x Etna / Local: Estádio Antonio 
Pereira – Bairro das Campinas
 

Confi ra os jogos deste domingo 
pelos campos da cidade

 
5ª rodada
 
Universo x Jardim Regina
Local: Estádio Benedito Urbano Santos (Vila Rica)
 
Afi zp x 100 Nome
Local: Campo de Futebol do Instituto de Zootecnia (Haras 
Paulista)
 
Areião x Unidos Azuis
Local: Estádio Cardosão (Alto do Cardoso)
 
Galáticos x  Santa Luzia
Local: Campo do Jardim Regina
 
Mombaça x Incomisa
Estádio do C. E. José Ely Miranda (Zito Moreira César)
 
Fluminense  x União dos Ipês
Local: Estádio José Ramiro dos Santos (Ramirão)
 
Ponte Nova x Terra dos Ipês
Local: Estádio Aparecido Ribeiro (Planedi – Crispim)
 
Independente x Corinthians
Local: Estádio Nuno Maia Veiga Filho (Maricá)
 
Independente x Corinthians
Local: Estádio Nuno Maia Veiga Filho (Maricà)
 
Cidade Jardim x Azeredo
Local: Estádio José Demetrio Salgado (Mancrezão)
 
River Junior x Araretama
Local: Campo do Jardim Eloyna
 
Andrada x Jardim Eloyna
Local: Estádio Nelson Duque Avelar (Santa Cecilia)
 
Pinheiros x Santa Helena
Local: Estádio José Antonio Galvão – Paturi (Azeredo)

Errata
Na edição 8.166, na matéria ‘Imperial se 
recupera e goleia Jardim Rezende”, houve 
um erro, foi o Unidos do Jardim Rezende que 
goleou  o Imperial por 6 a 0.

Segunda Divisão: 
Araretama e Andrada 
lideram grupo D

Em busca da vaga para a 
primeira divisão, as 26 equi-
pes do Campeonato Amador 
2ª divisão se enfrentam no 
domingo (28), às 10h30, nos 
doze estádios de Pindamo-
nhangaba. Pelo grupo A, os 
times da Afi zp, Areião e 100 
nome dividem a liderança 
com 5 pontos cada. No gru-
po B, o Fluminense abriu 
dois pontos de vantagem do 
vice-líder Bela Vista, que 
tem o Santa Luzia na tercei-
ra colocação. Pelo grupo C, 
a briga entre a liderança está 
acirrada, com o Corinthians 

na frente com 8 pontos e a 
Ponte Nova com 7; o time 
do Azeredo vem em segui-
da na tabela com 6 pontos. 
O último grupo do torneio 
assiste um duelo particular 
entre Andrada e Araretama, 
ambos com 10 pontos, em 
quatro jogos.

Ao término da primeira 
fase, duas equipes de cada 
grupo se classificam para 
as quartas de finais. Apenas 
uma equipe sobe para a 1ª 
divisão em 2013, que teve 
o Sapopemba campeão este 
ano.

Os campeonatos de fute-
bol em Pindamonhangaba 
prosseguem neste fim de 
semana com quase cinquen-
ta jogos espalhados pelos 
estádios do município. O 
campeonato de futebol Sub 

13 entra na reta final da pri-
meira fase ,e tem a Ferro-
viária liderando o grupo A 
com 9 pontos, e o Corin-
thians liderando no gru-
po B, com 12 pontos em 
quatro jogos, mantendo a 

invencibilidade.
Quatro equipes de cada 

grupo se classifi cam para as 
quartas de fi nal.

Sub 17
Pelo campeonato Sub 

17, os jogos do sábado 

(27) irão complementar a 
2ª rodada, com o Estrela 
e a Ferroviária liderando 
o grupo A, e o São Paulo 
e o Sapopemba na primei-
ra posição com três pontos 
cada, no grupo B.

Jogos no sábado defi nem classifi cados para o sub 13

Confi ra os jogos deste fi m de semana do sub 13 e sub 17.

Sub 17 – 2ª rodada (Sábado, às 10h)

Corinthians x Jardim Eloyna / Local: Estádio Cardosão 
(Alto do Cardoso)
 
Mombaça x Sapopemba / Local: Estádio Vicente Basilio 
(Mombaça)
 
Bela Vista x Maricá/Incomisa / Local: Estádio Antonio 
Pereira (Bairro das Campinas)
 
Ferroviária   x São Paulo / Local: Estádio Antonio 
Pinheiro Junior (Boa Vista)
 
Etna x Independente / Local: Estádio João Batista 
Machado (Machadão)

Pelo campeonato de futebol 
Sênior 50, o Estrela disparou na 
liderança do grupo A com 12 
pontos, seis a mais do que o se-
gundo colocado Imperial. Com 
a folga na tabela, o Estrela está 
matematicamente classifi cado 

para a segunda fase. No grupo 
B, a disputa está emocionan-
te. Quatro equipes dividem a 
liderança: Bandeirante, Santa 
Luzia, Vila São José e Inde-
pendente. Apenas duas equi-
pes de cada grupo se classifi -

cam para a próxima fase.
Campeonato 35
No campeonato 35, os jo-

gos no domingo (28) comple-
tarão a 3ª rodada do torneio, 
com nove equipes se enfren-
tando num único grupo de 9 

equipes. As equipes do Uni-
dos do Jardim Rezende e Bela 
Vista são as líderes da compe-
tição, com 6 pontos cada. Os 
quatro primeiros do campeo-
nato 35 se classifi cam para as 
semifi nais.

Campeonato “Cinquentão” entra 
na antepenúltima rodada

Os Jogos dos Funcioná-
rios Públicos 2012 continuam 
até o dia 31 de outubro, na 
modalidade de futsal. A com-
petição é realizada pela Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Esportes, Setor de Torneios e 
Eventos.

Neste ano, os jogos estão 
sendo realizados em turno 

único de pontos corridos, ou 
seja, as cinco equipes inscri-
tas jogam entre si, e quem fi -
zer mais pontos é o campeão, 
por isso, todas têm chances 
de serem vencedoras.

A 1ª rodada terminou na 
segunda-feira (22), com as 
partidas entre Los Unidos 
e PAT, que venceu por 14 a 
3. No mesmo dia, o jogo da 

SEC, que fez 4 gols, contra o 
Último Gole, que marcou 2. 
O Locomotive teve folga.

Os jogos da 2ª rodada co-
meçaram na quinta-feira (25), 
entre a SEC e o Los Unidos e, 
em seguida, Locomotive con-
tra PAT, sendo a folga do Úl-
timo Gole. Até o fechamento 
desta edição, as partidas não 
haviam sido encerradas.

Os próximos jogos serão 
nesta sexta-feira (26), na se-
gunda-feira (29), e a partida 
fi nal será na quarta-feira (31). 
Ao fi nal, haverá a cerimônia 
de premiação do primeiro, se-
gundo e terceiro lugares.

As partidas são todas rea-
lizadas no ginásio do Alto Ta-
baú, às 19 horas, às 20 horas. 
Entrada gratuita.

Jogos dos Funcionários Públicos 
Municipais seguem até dia 31

 2ª Divisão:  favoritos começam a ser defi nidos
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Pelo Campeonato Esta-
dual, no sábado (20) e domin-
go (21), os atletas de Pinda-
monhangaba, Warlei Dias do 
Nascimento e José Luciano 
Damião conquistaram cinco 
medalhas de ouro na pista de 
atletismo do Ibirapuera, em São 
Paulo. Mesmo com a forte chu-
va que atingiu a capital paulista 
no fim de semana, os atletas fi-
zeram história e voltaram para 
casa como uns dos melhores na 
categoria Master (acima de 30 
anos) do Estado de São Paulo.

Warlei Dias do Nasci-
mento foi bicampeão das três 
categorias que disputou: ar-
remesso por peso, lançamen-
to de dardo e lançamento de 
disco. O atleta foi ouro pela 
categoria M-35 à M-59. “Foi 
bem difícil arremessar os dis-

cos debaixo de muita chuva e 
vento. No fim, deu tudo certo 
e voltei com o bicampeonato 
e três medalhas para a cida-
de”, frisou Nascimento.

José Luciano Damião foi 
além. Ele quebrou o recorde 
brasileiro de salto em altura 
na categoria M-30 à M-34, 
com 1,62 metros de altura, 
de 2008. Ele competiu pelo 
salto em altura e pelos 110 
metros sobre barreira, obten-
do o ouro nas duas modalida-
des.  “O que o Warlei falou 
é verdade, a chuva foi bem 
complicada, meu dedo esta-
va machucado e estava muito 
frio, a sapatilha escorregadia, 
e mesmo assim consegui este 
recorde”, contou o atleta.

O treinador de ambos, 
Djalma dos Santos disse que 

agora o foco está nos Jogos 
Abertos de Bauru, em no-
vembro. Pindamonhangaba 
competirá no atletismo com 
os atletas da categoria Master 
também, que estão aprovei-
tando as competições para 
se preparem para o Troféu 
Brasil em junho de 2013, no 
Ibirapuera, e o Campeonato 
Mundial, daqui a um ano, em 
Porto Alegre (RS).  “A master 
é uma categoria muito impor-
tante para dar continuidade à 
vida do atleta, que busca por 
qualidade de vida e prazer no 
esporte. Nós estamos com 
12 atletas treinando em Pin-
da de segunda à sexta-feira 
pela Master e temos ótimos 
atletas que mostram os bons 
resultados nas competições”, 
elogiou o treinador.

A Liga Municipal de Ma-
lha de Pindamonhangaba en-
frenta, nesse final de semana, 
grandes decisões na modalidade.

As batalhas começam no 
sábado (27), quando o time 
juvenil de Pinda viaja até São 

Paulo para jogar a finalíssima 
do Estadual Juvenil contra 
São José dos Campos. O Jogo 
será na raia de malha da Vila 
Manchester e contará com a 
presença dos árbitros e dire-
tores da Federação Paulista, 

que estarão prestigiando a 
grande final. Caso a escolinha 
de malha da Sejelp/Ferro-
viária consiga o bicam-
peonato, a cidade reinará 
absoluta como a única a 
alcançar o feito.

No domingo (28) é a vez 
do time principal da cidade, 
AE Água Preta/VWM Trans-
portes, começar a decidir o 
título Paulista jogando em 
casa contra o time do Cau-
caia do Alto de Cotia –SP. A 

final será disputada em uma 
melhor de três. Caso vença 
nos seus domínios, Pinda fi-
cará a um empate do título 
inédito.

“Chegamos ao final da 
temporada colhendo os frutos 

dos esforços e agora espera-
mos coroar o trabalho com 
o título de Campeão Juvenil 
e o inédito título do Paulista 
Adulto”, comentou o presi-
dente da Liga de Malha de 
Pinda, Lucas Ouverney.

O Circuito Municipal de 
Corridas de Rua 2012 chega 
ao fim no domingo (28). A 
7ª etapa do ano será realiza-
da no “Castolira”, com saída 
na escola municipal Profes-
sora Julieta Reale Vieira, às 
8 horas. Ao todo foram seis 
etapas desde abril, sendo 
uma por mês e premiando 
os três melhores colocados 
com medalhas.  

 O circuito é tradição em 
Pindamonhangaba e acontece 
há 40 anos, percorrendo os 
bairros da cidade com a par-

ticipação de atletas de outros 
municípios como: Taubaté, 
Sapucaí Mirim, Tremembé, 
Caçapava, Natividade da 
Serra, entre outros.

 São onze categorias divi-
didas por sexo e idade com a 
participação de crianças aci-
ma de nove anos de idade e 
idosos. A quilometragem é 
distribuída de acordo com 
as categorias e varia de 200 
metros a 6 km. Na 7ª etapa, 
no “Castolira”, os partici-
pantes correrão 4 km.

 A Prefeitura já realizou 

as etapas do Araretama, 
Vale das Acácias, Cidade 
Nova, Vila Rica e Mombaça 
com a participação de cerca 
de 500 atletas.

 No fim das sete etapas, 
os três primeiros de cada 
categoria receberão um 
troféu de participação do 
Circuito de Rua. Os pontos 
são somados pelos pódios 
anteriores (1º colocado: 
50 pontos / 2º colocado: 
45 pontos / 3º colocado: 
40 pontos) e pelas presenças 
nas etapas.

Atletismo Master conquista ouro em SP

Última etapa do Circuito de 
Rua acontece no domingo

Liga Municipal de Malha terá fim de semana decisivo

Precisando da vitória, o 
time Sub17, de Pinda, que jo-
gou no último domingo (21), 
na cidade de Amparo, contra 
a seleção local, não foi além 
de um empate.

 O time pindense chegou a 
estar vencendo a partida por 2 
a 1 até os minutos finais e, nos 

acréscimos, sofreu o gol de 
empate, terminando em 2 a 2.

 Com este resultado, o time 
de Pinda fica fora da briga pelo 
título da 28ª Copa São Paulo, 
promovida pela APF - Asso-
ciação Paulista de Futebol.

 A comissão técnica, 
composta pelo profes-

sor Aguinaldo Noronha-
-“Guina”, Luis Antonio, 
professor Gilson Pituca, 
professor Lucas Torão e 
José Benedito “Pingüim”, 
agradece e parabeniza os 
jogadores pelo empenho 
com que representaram a 
cidade.

Seleção Sub 17 de Pinda 
deixa a Copa SP de Futebol

Atletas e técnico 
no pódio da 
competição

Divulgação

Divulgação

DivulgaçãoDivulgação

O Circuito de Rua chega ao final com muitas  etapas disputadas com atletas de 
várias idades, incluindo idosos de Pindamonhangaba e região

Associação Esportiva  Água Preta/VWM Transportes Escolinha de Malha da Sejelp/Ferroviária

16 EsportEs
Pindamonhangaba, sexta-feira, 26 de outubro de 2012



(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e 
ocupa a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhangabense de Letras) www.
falandodetrova.com.br  -  (o mais completo portal de trovas na Internet)

________________________________________

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

FALE CONOSCO. FAÇA SUA PERGUNTA–3642-5673

PLENOMED Sistema de Benefícios

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

Drª Alexandra Manfredini, biomédica e coordena-
dora do Núcleo de Diabete do Laboratório Cedlab

Sugestões de temas e dúvidas - alexandra@laboratiocedlab SEXO NA TERCEIRA IDADE
 
Com o avanço da tecnologia farmacêutica e a descoberta 

de drogas que aumentam a capacidade sexual, a vida sexual 
dos indivíduos na terceira idade se tornou bem mais ativa e 
prazerosa. 

Entretanto, tais benefícios não vieram sozinhos, pois, ao 
mesmo tempo, a incidência de aumento de DST – 

No Brasil, os casos de Aids dobraram em um período de 
10 anos, por exemplo, segundo pesquisa elaborada pela  P.O.P.  
Plenomed Opinião Pública .

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

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

Luis Rosas Junior
Diretor do Departamento Municipal de Trânsito

 
 
 
 
 
 
 

 
 

          Taubaté, 15 de Outubro de 2012 

             “Espírito Santo Paráclito, aperfeiçoa em nós a obra iniciada por Jesus (...) Que nenhuma 
mesquinharia reduza os espaços imensos da caridade na estreiteza dos nossos pequenos egoísmos. Amém”. 

                                                        (João XXIII)

   EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
José Luiz de Souza, Coordenador da Renovação Carismática Católica na Diocesana, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas estatutariamente, vem, pelo presente, CONVOCAR a 

todos os Senhores(as) Coordenadores(as) dos Grupos de Oração e Coordenadores (a) Paroquiais 

para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da Renovação Carismática Católica na 

Diocese de Taubaté, que acontecerá no dia 18 de novembro de 2012, das 08h00 às 17h00 nas 

dependências da Comunidade Bom Pastor, Rua  José Vicente Barros, 765 CEP: 12.061-000 – 

Vila das Graças - Taubate - SP 

- Eleição para Coordenador(a) da RCC Diocesana e do Conselho Fiscal  para o triênio 
2013/2015, com observância dos artigo 11º e das letras “e” e “f” do artigo 59º do Estatuto Social: 

Artigo 59º – Para a eleição do Coordenador Diocesano:

e- o coordenador do Grupo de Oração não poderá ser representado na data da eleição para 
escolha do candidato; 

f- o novo Coordenador (a) da RCC Diocesana eleito, toma posse imediatamente após a 
conclusão do processo eletivo.

  Art igo 34º - A Assembléia Geral elegerá um Conselho Fiscal, constituído de 3 (três) 
membros efetivos e 2 (dois) suplentes, sendo que o mais votado será o Presidente do Conselho 
Fiscal, encerrando o mandato concomitantemente com o mandato do (a) Coordenador (a) da RCC 
Diocesana. Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos na mesma Assembléia que eleger o (a) 
Coordenador (a) da RCC Diocesana, sempre após a homologação dos nomes indicados.

 José Luiz de Souza 
           Coordenador Diocesano

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 De-
senvolvimento Tecnológico dos Agronegócios do Vale do Paraíba - Pindamonhan-
gaba – APTA, 42 Bovinos fêmeas, no dia 30-10-2012 a partir das 9:00 horas - Está-
bulo 11. 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: 
19.435/2012.

JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZO DA 090ª ZONA ELEITORAL – PINDAMONHANGABA

A Justiça Eleitoral informa aos eleitores com domicílio eleitoral em municípios onde

haverá 2º turno, que, em Pindamonhangaba, as justificativas serão recebidas no dia

28/10/2012 (próximo domingo), das 8 às 17horas, nos seguintes locais:

LOCAL ENDEREÇO
EE. PROFª. REGINA CÉLIA M. SOUZA
LIMA

Av. Nicanor Ramos Nogueira n.º 1030 - Araretama

EE. DEPUTADO CLARO CÉSAR Rua Olympio Marcondes De Azeredo n.º 78 - Moreira
César

COLÉGIO OBJETIVO Av. Antônio Cozzi, s/nº - Residencial Dr. Lessa
EE. DR. ALFREDO PUJOL Praça Barão Homem De Mello, nº 63 - Centro
EE. PROF. JOSÉ PINTO MARCONDES
PESTANA

Av. Campos do Jordão, s/nº - Cidade Nova

EE. PROFESSORA ALZIRA FRANCO Rua Condessa de Vimieiro, Nº 122 - Alto do Cardoso
ETE. JOÃO GOMES DE ARAÚJO
(INSTITUTO)

Rua José Benedito Cursino, Nº 75 - Boa Vista

Maiores informações junto ao Cartório Eleitoral, situado na Rua Marechal Deodoro, nº 269,

Centro – Pindamonhangaba, ou através do telefone: 3642-8544.

Para saber os municípios com 2º turno, acesse:

ht tp:/ /www.tre-sp. jus.br /e le icoes/2012/arquivos/munic ip ios_com_2%20turno_bras i l .pdf

Municípios com 2º turno no Brasil
ESTADO MUNICÍPIO ELEITORADO APTO
ACRE Rio Branco 226.366
AMAPÁ Macapá 253.365
AMAZONAS Manaus 1.178.120
BAHIA Salvador 1.881.544

Vitória da Conquista 215.299
CEARÁ Fortaleza 1.612.155
ESPÍRITO SANTO Cariacica 244.867

Vila Velha 292.948
Vitória 255.367

MARANHÃO São Luís 678.070
MATO GROSSO Cuiabá 397.626
MATO GROSSO DO SUL Campo Grande 561.630
MINAS GERAIS Contagem 432.894

Juiz de Fora 386.662
Montes Claros 246.711
Uberaba 213.388

PARÁ Belém 1.009.756
PARAÍBA Campina Grande 280.207

João Pessoa 480.237
PARANÁ Cascavel 204.185

Curitiba 1.172.939
Londrina 360.568
Maringá 256.970
Ponta Grossa 225.984

PIAUÍ Teresina 531.138
RIO DE JANEIRO Belford Roxo 314.063

Duque de Caxias 607.663
Niterói 382.021
Nova Iguaçu 561.391
Petrópolis 241.400
São Gonçalo 665.326
Volta Redonda 216.938

RIO GRANDE DO NORTE Natal 526.426
RIO GRANDE DO SUL Pelotas 250.790
RONDÔNIA Porto Velho 278.410
SANTA CATARINA Blumenau 230.064

Florianópolis 322.875
Joinville 369.702

SÃO PAULO Campinas 785.274
Diadema 320.387
Franca 224.031
Guarujá 219.211
Guarulhos 825.719
Jundiaí 257.151
Mauá 293.145
Ribeirão Preto 419.435
Santo André 553.686
São Paulo 8.619.170
Sorocaba 427.542
Taubaté 215.151

50 Municípios

TOTAL DE ELEITORES APTOS PARA O 2º TURNO 31.725.967

SÚMULA DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO 
FUNDO DE APOIO ESPORTIVO DE PINDAMONHANGABA – FAEP

REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2012
Reuniu-se o Conselho Diretor do FAEP, no dia 24 de setembro de 2012, no Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira e deliberou sobre a seguinte pauta: a) apresentação para análise e 
aprovação da planilha de valores de bolsa auxilio dos beneficiados do FAEP do mês de outubro: 
totalizando 520 beneficiados no valor de R$ 441.013,00, aprovados pelos conselheiros presen-
tes  ; b) publicação da súmula da ata anterior, do mês de agosto: vista pelos presentes. c) apre-
sentação da prestação de contas da parceria do Projeto Na Roda Viva da Capoeira, referente 
ao mês de janeiro a setembro: sendo vista, analisada e aprovada pelos presentes conselheiros. 
Pindamonhangaba, 24 de setembro de 2012.

Antonio Carlos de Macedo Giudice - Presidente do FAEP

SÚMULA DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO 
FUNDO DE APOIO ESPORTIVO DE PINDAMONHANGABA – FAEP

REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2012
Reuniu-se o Conselho Diretor do FAEP, no dia 24 de outubro de 2012, no Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira e deliberou sobre a seguinte pauta: a) apresentação para análise e aprovação 
da planilha de valores de bolsa auxilio dos beneficiados do FAEP do mês de novembro: totali-
zando 512 beneficiados no valor de R$ 442.542,00, aprovados pelos conselheiros presentes  ; 
b) publicação da súmula da ata anterior, do mês de setembro: vista pelos presentes. Pindamo-
nhangaba, 24 de outubro de 2012.

Antonio Carlos de Macedo Giudice - Presidente do FAEP
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Tribuna do Norte

O DIA EM QUE JAMBEIRO...
 
O que pode uma foto nos proporcionar!...  Repassando meus 

álbuns de fotografias, deparei-me com esta que, no mesmo ins-
tante, reacendeu a emoção vivida naquele sábado, 04 de setem-
bro de 2004.  Era o quarto concurso de trovas que eu promovia 
em Jambeiro (cidade onde eu trabalhava e permanecia de segun-
da a sexta-feira), em parceria com a Prefeitura Municipal que, à 
época, tinha o Geraldo Coelho como Prefeito, o Altemar Mendes 
como Vice-Prefeito e o Túlio Vilhena como Secretário Municipal.

 A casinha da foto, eu a alugava. Sabia que iriam chegar al-
guns trovadores de longe, para o evento, mas não imaginava a 
hora em que chegariam. E também já havíamos reservado suas 
dependências na única pousada, que ficava junto à Praça Almei-
da Gil. Estava eu, portanto, tranquilamente ultimando os detalhes 
do evento quando, “de repente, não mais que de repente”... vão 
entrando pela porta da sala o Edmar Japiassú, a Maria Lua, o 
Hermoclydes Siqueira Franco e sua esposa Aparecida,mais o 
meu irmão João Paulo.

Não imaginam que surpresa gostosa.  Surpresa, para ser boa, 
tem que ser assim: pegar a casa desarrumada, coisas pelo chão, 
chinelo de dedo no pé, cabelos de qualquer jeito.  Mas o sorri-
so espalhado pela cara compensa tudo.  A explosão do abraço 
franco, o cafezinho na chaleira.  Não tem coisa melhor!  Nada de 
pompa, de rebuscados discursos, de quilométricas exibições de 
currículos, de tratamentos diferenciados. Troca-se o “você” por 
você” e está tudo resolvido.  Pra mim, encontro de trovadores tem 
que ter autenticidade, que é nosso legítimo selo de garantia.  E 
durante a cerimônia essa autenticidade se manifesta, porque já 
existe o vínculo “pré-solenidade”.  

 Foi uma festa maravilhosa!  Simples, como os que ali esta-
vam.  Pura, como o ar de Jambeiro, pitoresco recanto encravado 
entre as montanhas, fazendo divisa com Caçapava, São José dos 
Campos, Paraibuna, Redenção da Serra, Jacareí e Santa Bran-
ca.  Mas... um encontro para não se esquecer jamais.  E essa foto 
foi tirada com rara felicidade, expressando um momento especia-
líssimo para os que dele participaram.

 Por que fui me lembrar disso agora?  Boa pergunta! E uma 
explicação também muito justa. Por dois motivos. 1º) Quem tirou 
a foto foi justamente o Hermoclydes: grande poeta e grande ami-
go, falecido nesse 08 de agosto de 2012.  2º) Acabo de saber que, 
oito anos depois, a dupla Geraldo Coelho/Altemar Mendes acaba 
de ser eleita para a Prefeitura de Jambeiro, com a única diferença 
de que, agora o Altemar será o Prefeito e  Coelho o Vice.

 Quem sabe, com isso, a Trova não voltaria a frutificar em 
Jambeiro?  É esperar pra ver!

Divulgação

Na foto, da esquerda para a direita, estão Maria Lua, 
Edmar Japiassú, João Paulo, Aparecida (esposa 
do Hermoclydes Siqueira Franco), meu filho José 
Ouverney Junior e eu. Uma comunhão de poetas de 
Pinda e do Rio de Janeiro

O Diabetes mata uma pessoa a
 cada 8 segundos em todo o mundo
Estima-se que haja, pelo menos, 300 milhões de pes-
soas com diabetes em todo o mundo, e no Brasil, são 
cerca de 11 milhões de portadores, segundo dados do 
Ministério da Saúde e de sociedades médicas. Meta-
de desse número não sabe que tem, não apresenta 
sintomas, ou então, não relaciona os sintomas com a 
doença.
O foco da campanha é orientar a população para pre-
venir a doença, que mata uma pessoa a cada oito se-
gundos no mundo - conforme estatística da Federação 
Internacional de Diabetes, ligada à Organização Mun-
dial da Saúde (OMS).
O desconhecimento sobre o que é a doença, os sinto-
mas e o tratamento tem sido um dos obstáculos para 
conter essa epidemia global.
Apesar de muitos brasileiros terem um parente ou ami-
go com a doença, parte deles não sabe como evitá-la.
O diabetes tipo 2, que atinge mais pessoas, ocorre 
quando há aumento da taxa de açúcar (glicose) no san-
gue. Os sinais mais comuns são a sede excessiva, a 
perda de peso, a fome exagerada, a vontade de urinar 
muitas vezes, a difícil cicatrização de feridas, a visão 
embaçada, o cansaço e infecções frequentes. Alguns 
dos fatores de risco são a obesidade, o sedentarismo e 
o histórico familiar com casos da doença. 
Quando o diabetes não é tratado, aumenta o risco do 
paciente ter um infarto, um AVC (acidente Vascular Pe-
riférico), perder a visão, perder a função renal ou sofrer 
amputação de pernas e pés.
Prevenir, cuidar e tratar o diabetes é um ato que pode 
e deve envolver vários segmentos da sociedade como 
também o governo, universidades, empresas e prin-
cipalmente o portador de diabetes. Seu papel como 
agente do tratamento e do cuidado é fundamental para 
uma vida mais saudável longe das complicações ine-
rentes do diabetes.



MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA PERÍODO: 3º TRIMESTRE          EXERCÍCIO: 2012

RECEITAS ARRECADADAS Acumulado DESPESAS DO ENSINO Acumulado

Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 11.265.751,80 12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação 0,00
Imposto s/Transmissão de Bens Imóveis 3.368.980,60 12.361 - Ensino Fundamental 20.698.931,06
Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza 20.602.058,12 12.365 - Educação Infantil 1.978.255,25
Imposto de Renda Retido na Fonte 4.618.348,99 12.366 - Educação de Jovens e Adultos 0,00
Dívida Ativa de Impostos 3.890.078,32 12.367 - Educação Especial 0,00
Atualização de Dívida Ativa de Impostos 176.217,03 (=) Total da Despesa do Ensino 22.677.186,31
Multa/Juros provenientes de Impostos 0,00 (-) Despesas c/ Recursos do QESE, Convênios e Outros 1.376.509,70
Fundo de Participação dos Municípios 31.730.558,20 (-) Despesas c/ Rendimentos de  Aplicações  - Conta LDB 100.997,58
Imposto Territorial Rural 41.094,82 (-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito 0,00
Desoneração de Esportações (LC-87/96) 490.740,96 (=) Total da Despesa com Recursos Próprios 21.199.679,03
Imposto s/ Circ. De Mercadorais e Serviços 95.763.399,60 (+) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB 24.713.206,19
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 14.394.564,10 (+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB 3.926.754,50
Imposto s/ Produto Industrial s/Exportação 751.992,73 (=) TOTAL APLICADO NO ENSINO 49.839.639,72
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 187.093.785,27 APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) 26,64%

QESE, Convênios e outros Recursos Adicionais 4.918.602,00
Rendimentos de Aplicação financeira - Conta LDB e Adicionais 378.751,47
Recursos de Operações de Crédito 0,00 FUNDEB
Recursos recebidos do FUNDEB 24.707.715,21 ApLicação dos Recursos recebidos do FUNDEB 100,02%
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB 81.469,26 Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB 79,37%
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS 30.086.537,94

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA 217.180.323,21 REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69§5º,LEI 9.394/96 18.147.019,97

BÁRBARA ZENITA FRANÇA MACEDO JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO BENEDITO DONIZETTE DOS SANTOS
        Secretária de Educação              Prefeito Municipal    Contador - CRC 1 SP 143626/O-4

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL 

EDITAL Nº. 03/2012 – BOLSA DE ESTUDO 

Estabelece critérios para inscrição e seleção de 
estudantes para bolsa de estudo de ensino técnico 
na Sociedade Civil de Ensino de Pindamonhangaba 
Colégio Comercial “Dr. João Romeiro”. 

A Diretora do Departamento de Assistência Social da Prefeitura Municipal de 

Pindamonhangaba, Sra. Ana Maria Rita Gomes, no uso das atribuições que lhe 

confere o Inciso IV do Artigo 2º da Lei nº 3.775 de 05 de março de 2001, 

resolve tornar públicos os critérios de inscrição e seleção de alunos para 
concessão de Bolsas de Estudo dos Cursos Técnicos de Administração e 

Segurança no Trabalho do Colégio Comercial na Sociedade Civil de Ensino de 

Pindamonhangaba Colégio Comercial “Dr. João Romeiro”, nas quantidades, a 

saber:

CURSO
VAGAS

DISPONÍVEIS

Administração 20 
Segurança do Trabalho 18

As bolsas serão de 100% do valor do curso, sendo os alunos bolsistas isentos 
da taxa de matrícula. 
 Haverá reserva de 20% das vagas para pessoas portadoras de deficiências, 
os quais não possuam características que os impeçam de cumprir as 
exigências do curso. 

1- DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão feitas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de 

Pindamonhangaba sito à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, Alto 

do Cardoso ou na Subprefeitura de Moreira César, no período  de 01/11/2012 a

20/11/2012 das 8h às 17h. 

2- DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

Poderão se inscrever os interessados que: 

- possuírem Ensino Médio concluído ou estejam cursando a 3ª série do Ensino 

Médio;

- residirem no Município de Pindamonhangaba há, no mínimo, 2 (dois) anos, e; 

- possuírem renda familiar, per capita, de até 1 (hum) salário mínimo vigente. 

3- DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

3.1. - RG: 

- Comprovante de residência no Município há, no mínimo, 2 (dois) anos; 

- Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração Escolar, caso 

esteja cursando a 3ª série do Ensino Médio, ambos em escola pública; 

- Comprovante de renda de todos os moradores do domicílio (holerite atual, 

CPTS);

- Declaração de renda individual no caso de desempregado ou autônomo; 

- Ficha de inscrição retirada no Protocolo, devidamente preenchida. 

3.2. Os requerentes que não preencherem a ficha de inscrição de forma 

correta, completa e fidedigna, ou que não apresentarem toda a documentação 

necessária, terão seus pedidos indeferidos, automaticamente. 

3.3. As pessoas portadoras de deficiência deverão declarar sua condição no 

ato da inscrição, para fazer jus à vaga reservada, bem como, indicar a 

necessidade de prova ampliada e/ou acessibilidade. 

4- DA SELEÇÃO 

      4.1. Os inscritos serão submetidos a uma avaliação com questões objetivas 

de Português, Matemática e Conhecimentos Gerais/Atualidades. 

     4.2. A avaliação será realizada no dia 09/12/2012, nas dependências do 

Colégio Comercial Dr. João Romeiro, localizado na Rua Senador Dino Bueno, 

119 – Centro, com início às 9h e término às 12h. 

    4.3. Os inscritos deverão indicar opção pelo curso a ser realizado de acordo 

com a disponibilidade de turma do colégio, devendo indicar ainda, no ato da 

inscrição, primeira e segunda opções. 

5- DA TRIAGEM SOCIAL 

Os classificados na avaliação serão submetidos a uma triagem social realizada 

pelo Departamento de Assistência Social da Prefeitura de Pindamonhangaba, 

cujos critérios serão: 

- Renda familiar, per capita, de até 1 (hum) salário mínimo; 

- Não ser, no momento, beneficiário de outra bolsa de estudo; 

- Não possuir outro curso técnico; 

- Não ter outro membro da família bolsista na supracitada Escola. 

6. DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS 

6.1. O resultado classificatório será o de maior para a menor pontuação obtida 

na avaliação, observando ainda, a análise dos critérios da triagem social. 

6.2. O resultado será publicado no Jornal Tribuna do Norte e divulgado na 

Secretaria do Colégio Comercial Dr. João Romeiro no dia 18/12/2012. 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. O candidato ao preencher seu formulário de inscrição, declara estar ciente 

e de acordo com as normas deste Processo, bem como, serem corretas e 

verdadeiras todas as informações por ele prestadas. 

7.2. A bolsa de estudo somente será válida para os cursos cujas turmas 

iniciantes completem número mínimo de matriculas previstas para a viabilidade 

da sua efetiva abertura e autorização para início das atividades. 

7.3. Caso o aluno beneficiário desista do curso após iniciadas as aula, a bolsa 

de estudo correspondente poderá se transferida para o classificado suplente 

até 30 (trinta) dias do início das aulas ou, decorrido este prazo, para 

classificado suplente que esteja regularmente matriculado no Colégio na 

mesma turma e curso do desistente ou, classificado suplente regularmente 

matriculado em curso distinto, obedecida à opção indicada na avaliação. 

Para maiores informações, procurar o Setor de Protocolo da Prefeitura 

Municipal de Pindamonhangaba. 

Pindamonhangaba, 26 de outubro de 2012. 

                                      ANA MARIA RITA GOMES 
                                      Diretora da Assistência Social 

2- DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

Poderão se inscrever os interessados que: 

- possuírem Ensino Médio concluído ou estejam cursando a 3ª série do Ensino 

Médio;

- residirem no Município de Pindamonhangaba há, no mínimo, 2 (dois) anos, e; 

- possuírem renda familiar, per capita, de até 1 (hum) salário mínimo vigente. 

3- DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

3.1. - RG: 

- Comprovante de residência no Município há, no mínimo, 2 (dois) anos; 

- Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração Escolar, caso 

esteja cursando a 3ª série do Ensino Médio, ambos em escola pública; 

- Comprovante de renda de todos os moradores do domicílio (holerite atual, 

CPTS);

- Declaração de renda individual no caso de desempregado ou autônomo; 

- Ficha de inscrição retirada no Protocolo, devidamente preenchida. 

3.2. Os requerentes que não preencherem a ficha de inscrição de forma 

correta, completa e fidedigna, ou que não apresentarem toda a documentação 

necessária, terão seus pedidos indeferidos, automaticamente. 

3.3. As pessoas portadoras de deficiência deverão declarar sua condição no 

ato da inscrição, para fazer jus à vaga reservada, bem como, indicar a 

necessidade de prova ampliada e/ou acessibilidade. 

4- DA SELEÇÃO 

      4.1. Os inscritos serão submetidos a uma avaliação com questões objetivas 

de Português, Matemática e Conhecimentos Gerais/Atualidades. 

LICENÇA DA CETESB
R2A DO BRASIL LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença de 
Operação N° 3003849 válida até 18/10/2016, para fabricação de artefatos de 
plásticos, situada à AV BURITI, 2000, BURITI, PINDAMONHANGABA.

LEI Nº 5.458, DE 05 DE OUTUBRO DE 2012.
Institui o Dia do Motociclista no Município de Pindamonhangaba.
(Projeto de Lei nº 124/2012, de autoria do Vereador José Alexandre Faria)
João Antônio Salgado Ribeiro, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica instituído o Dia Municipal do Motociclista no Município de Pindamonhan-
gaba a ser comemorado no dia 27 de julho de cada ano, passando esta data a fazer 
parte do calendário oficial do município.
Parágrafo Único: A data deverá ser comemorada no terceiro domingo do mês de 
julho.
Art. 2º. As atividades que alude esta lei compreendem:
I-palestras sobre direção defensiva, equipamentos de uso obrigatório, manutenção 
preventiva e noções básicas de primeiros socorros;
II- exposição de equipamentos de segurança;
III- campanha educativa para redução de números de acidentes, com palestra edu-
cativa contra o uso de álcool e demais substâncias entorpecentes;
IV- passeio de motociclistas pela segurança no trânsito;
 Parágrafo Único: A atividade prevista no inciso I abordará os seguintes temas:
I- conceito de direção defensiva;
II- pilotagem em condições adversas;
III- noções básicas de segurança com os demais usuários da via;
IV- noções básicas de primeiros socorros, inclusive com presença de bombeiro so-
corrista;
V- campanha de prevenção de acidentes e Direção Defensiva.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Paulo Amadei Usier
Secretário de Planejamento

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

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/cba/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL  N.º 3.929, DE 19 DE OUTUBRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, e com fundamento nos arts. 14 e 18 da Lei Complementar 
nº 01, de 19 de janeiro de 2004, alterada pela Lei nº 5338, de 01 de março de 2012;
R  E  S  O  L  V  E:
1- NOMEAR, para constituir o Conselho de Administração do Fundo de Previdência 
Municipal de Pindamonhangaba, os senhores abaixo relacionados: 
       
Membros:
- RICARDO GALEAS PEREIRA  - Superintendente do Fundo de Previdência Mu-
nicipal

- RÔMULA MARIA SOARES
2- NOMEAR, para constituir o Conselho de Fiscal do Fundo de Previdência Municipal 
de Pindamonhangaba, os senhores abaixo relacionados: 

Membros:
- JOÃO CARLOS MUNIZ
- AMAURI JOSÉ DA SILVA

Suplente:
- FRANCISCO PIORINO FILHO
3- O mandato dos membros dos conselhos será gratuito e considerado honorífico de 
02 (dois) anos, permitida uma única recondução.
4 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 19 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 19 de outubro de 
2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Interno nº 28127/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                   
MARCELO RICARDO  SILVA,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão 
auxiliar de produção, estado civil solteiro,  de  41  anos  de  idade, nascido em 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 5 de  maio  de 1971, residente 
e domiciliado Rua dos Bentos  nº  502,  São  Benedito, nesta cidade, filho de 
EDUARDO DA SILVA NETO FILHO e MARIA DE  LOURDES DA SILVA.                                                                                                                               
ANA FLAVIA DE CARVALHO,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão  do lar, 
estado civil solteira, de  29   anos   de   idade,   nascida   em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no dia  1  de  agosto  de  1983, residente e domiciliada 
Rua dos Bentos nº  502,  São  Benedito,  nesta cidade, filha de LUIZ CARLOS 
DE CARVALHO e SUELY  MOREIRA  DOS  SANTOS CARVALHO. 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,  23 de outubro de 2012. 

Faço saber que pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Código Civil Brasileiro:                                                                                                     
MARIO  LUIS  ALVES,  estado  civil  solteiro,  profissão  vendedor, nascido em 
Pindamonhangaba  SP,  no  dia  09.12.1981,  residente  e domiciliado  na  Rua  
José  Benedito  Romão  Junior  nº  59,  Santa Cecilia, neste Estado, Pindamo-
nhangaba SP, filho de  ANTONIO  ALVES e de  MARIA DE LOURDES ALVES.                                                         
MARCELÔNIA VALÉRIA PEREIRA DOS  SANTOS,  estado  civil  divorciada, 
profissão pedagoga,  nascida  em  Recife  PE,  no  dia  02.08.1971, residente 
e domiciliada na Rua Sonata  do  Adeus  nº  93,  casa  3, Sitio Conceição, no 
distrito de Guaianases, em São Paulo SP,  filha de  ISNAR  DOS  SANTOS    e  
de    ALBEMILIA  PEREIRA  DOS  SANTOS.   Apresentaram os documentos I, 
III, IV e V do Art. 1.525, do  Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum  
impedimento,  oponha-o na forma da Lei.                       
Pindamonhangaba, 25 de outubro de 2012.   

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                      
FABIO RODRIGUES ROMÃO, de nacionalidade brasileira, profissão  diretor 
de marketing, estado civil solteiro, de 33 anos de idade,  nascido  em Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, no dia 23 de fevereiro de  1979, residente e 
domiciliado na Rua João Baptista  Goffi,  nº  35,  Centro, nesta cidade, filho de 
JOÃO ANTONIO ROMÃO NETO e ELOISA MARIA  SALGADO RODRIGUES 
ROMÃO.                                                                                   
KAREN  ROBERTA  SILVEIRA  DOS  SANTOS,  de  nacionalidade  brasilei-
ra, profissão assistente de RH, estado  civil  solteira,  de  25  anos  de idade, 
nascida em Caçapava, Estado de São Paulo, no dia  14  de  julho de 1987, 
residente e domiciliada na Avenida Nossa Senhora do  Perpetuo Socorro, nº 
2004, Socorro, nesta cidade, filha  de  SEVERO  SILVA  DOS SANTOS e MA-
RIA LÚCIA SILVEIRA DOS SANTOS. Apresentaram  os  documentos 1, 3 e 
4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém  souber  de  algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei.                
Pindamonhangaba,  25 de outubro de 2012.    

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                       
JOSÉ ROBERTO  LOURENÇO,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão 
serviços gerais, estado civil solteiro, de 46 anos de  idade,  nascido em São 
José do Barreiro, Estado de São Paulo, no dia  15  de  maio  de 1966, residente 
e domiciliado na Estrada Principal Pinhão  do  Una  nº 1845, Sítio Maktub, 
Una, nesta cidade, filho de  BENEDITO  LOURENÇO  e MARIA DAS GRAÇAS 
LOURENÇO.                                                                           
ESMERALDA SOARES, de nacionalidade brasileira,  profissão  aposentada, 
estado civil solteira, de 42 anos  de  idade,  nascida  em  Mairinque, Estado de  
São  Paulo,  no  dia  5  de  julho  de  1970,  residente  e domiciliada na Estrada 
Principal Pinhão do Una nº 1845, Sítio  Maktub, Una, nesta cidade, filha de 
ROSA SOARES.  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,  25 de outubro de 2012.                                                                                    

LEI Nº 5.459, DE 05 DE OUTUBRO DE 2012.
Denomina a Rua 01 do Loteamento Residencial Solo Rico de MARIA BENEDICTA
(Projeto de Lei nº 140/2012, de autoria do Vereador José Carlos Gomes- Cal.)
João Antônio Salgado Ribeiro, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica denominada de MARIA BENEDICTA a Rua 01 do Loteamento Residen-
cial Solo Rico.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro- Prefeito Municipal
Paulo Amadei Usier - Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de outubro de 2012.
SAJ/cba/            Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 3.930, DE 22 DE OUTUBRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.2001 e Lei nº 
4.364, de 20.12.2005, Resolve DESIGNAR o Sr. Valno Herculano Coutinho, Diretor 
do Departamento de Administração, para substituir o Sr. Ricardo Galeas Pereira, 
Secretário de Administração, no período de 23 de outubro a 1º de novembro de 2012, 
durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias, respondendo cumulativa-
mente pelo Departamento e Secretaria de Administração.
Esta portaria entra 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 29667/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº. 9.196, DE 16 DE OUTUBRO DE 2012. 
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, RESOLVE PRORROGAR por 60 (sessenta) dias, contados 
a partir de 16 de outubro de 2012, nos termos do Memorando nº. 1258/12 – DRH/
Serviço de Procedimentos Disciplinares, o prazo para conclusão do Processo Ad-
ministrativo Disciplinar nº 009/2012, comissão constituída pela Portaria Interna nº. 
9.168, de 07 de agosto de 2012.

Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 16 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 16 de outubro de 
2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/ Memo nº 1258/12-DRH/Procedimentos Disciplinares/Processo Interno nº 9504/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

18 Pindamonhangaba, sexta-feira, 26 de outubro de 2012

Tribuna do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

INTIMAÇÃO POR EDITAL

  Na qualidade de Presidente da Comissão Processante, designada pela Portaria Inter-
na nº 9.163, de 12 de julho de 2012, do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Dr. João Antonio Salgado 
Ribeiro, publicada na edição 8141 do jornal Tribuna do Norte, de 20 de julho de 2012, que instau-
rou o Processo Administrativo Disciplinar nº 07/2012 para apurar abandono de cargo/emprego 
da VALÉRIA PEROZINI INÁCIO WOLFF, matrícula 92600, emprego de médico ambulatorial – 
ginecologista e obstetra, tendo em vista a ocorrência de faltas injustificadas e consecutivas, por 
mais de 30 dias, conforme Processo Interno nº 13160/2012 e Memorando nº 850/2012-DRH/
Serviço de Procedimentos Disciplinares, constando dos autos as tentativas infrutíferas de entre-
ga de correspondências (AR) à referida servidora, em razão de ausência de morador no local, 
fica pelo presente Edital, INTIMADA, com fulcro no artigo 231, inciso II, do Código de Processo 
Civil, a comparecer para INTERROGATÓRIO no dia 07 de novembro de 2012, às 10:00 horas, 
na Sala do Serviço de Procedimentos Disciplinares, localizada no Departamento de Recursos 
Humanos (telefone: 12-3643-2200), situado na Rua Deputado Claro César, 30, Pindamonhan-
gaba, São Paulo. 
 Neste ato informamos que Vossa Senhoria deverá se fazer acompanhar por seu pro-
curador.
  Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2012.

 Ana Paula Vilar
 Presidente da Comissão



COMUNICADO
FÁBIO PEREIRA BENTO LOPES GUEDES comunica que perdeu seu: RG, 
CPF, TÍTULO DE ELEITOR, CARTEIRA DE RESERVISTA, CNH, CARTÃO DE 
CRÉDITO DO BRADESCO, quem encontrar favor ligar para 3527 1499. 

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA 002/2012 - CONVÊNIOS 2013 

DESTINAÇÃO DE RECURSO DO FMAS 

A Secretaria de Saúde e Assistência Social comunica às Entidades Sociais que compõe 
a rede socioassistencial no município de Pindamonhangaba, que realizará processo de 
análise e seleção de projetos que poderão ser financiados com recursos subsidiados do 
Fundo Municipal de Assistência Social no ano de 2013 e convoca as entidades com Ins-
crição no Conselho Municipal de Assistência Social a apresentarem suas propostas no 
período de 29/10/12 a 14/11/12 na sede do CIAS, localizada na Rua Euclides Figueiredo, 
94 – Alto do Cardoso, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

1 - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Edital a seleção de projetos a serem financiados com 
recursos do Fundo Municipal de Assistência Social.

1.2 - O Projeto da Entidade deverá, obrigatoriamente, estar em consonância com a Po-
lítica Nacional de Assistência Social (PNAS), Lei Orgânica da Assistência Social, Norma 
Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social (NO-
BRH/SUAS), Resolução CNAS nº 109 e demais legislações pertinentes. A proposta será 
analisada e avaliada pela Secretaria de Saúde e Assistência Social e apresentada para 
deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social.

2 - DOS PROJETOS

2.1 – Os projetos submetidos a presente seleção deverão indicar o campo de atuação 
entre a Proteção Social Básica e a Proteção Social Especial e estar em conformidade com 
os serviços elencados na Resolução CNAS nº109 de 11 de novembro de 2009.

2.2 – Os projetos da Proteção Social Básica que desenvolvem ações de cunho preventivo 
às situações de risco, visando o atendimento Integral à Família poderão contemplar:
I - Serviços continuados de convívio social e de caráter preventivo, com centralidade na 
família;
II - Serviços de informação e formação para o trabalho voltado a famílias em situação de 
vulnerabilidade;
III - Serviços de orientação social e apoio material, de caráter eventual e/ou emergencial;
IV - Serviços de formação profissional de Adolescente e Jovem socialmente vulnerável.

2.2.1 – Os serviços elencados acima terão como Público Alvo: 
I - Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios assisten-
ciais;
II - Famílias que atendem os critérios de elegibilidade a tais programas ou benefícios, mas 
não foram contempladas;
III - Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas 
por algum de seus membros.

2.3 – Os projetos da Proteção Social Básica visando a Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos poderão contemplar:
I - Serviços de convivência para crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 15 anos, 
visando sua proteção, socialização e o fortalecimento de vínculos familiares e comuni-
tários;
II - Serviço de convivência para idosos que favoreçam o desenvolvimento de atividades 
visando um processo de envelhecimento ativo e saudável.

2.3.1 - Os serviços elencados acima terão como Público Alvo:
I - Crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias de Programas de Transferên-
cia de Renda;
II - Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda e serviços públicos;
III - Idosos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada;
IV - Idosos de famílias beneficiárias de Programas de Transferência de Renda;
V - Idosos que vivenciam situações de fragilização de vínculos familiares e comunitários.

2.4 – Os projetos de Proteção Social Básica visando o atendimento para Pessoas com 
Deficiência e Idosos poderão contemplar:
I - Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosos. 

2.4.1 - O serviço elencado acima terá como Público Alvo:
I – Pessoas com deficiência e/ou idosas que vivenciam situação de vulnerabilidade e 
risco social.

2.5 - Os projetos da Proteção Social Especial de Média Complexidade visando o Atendi-
mento Especializado a Famílias e Indivíduos poderão contemplar:
I - Serviço de apoio e acompanhamento a famílias e indivíduos que vivenciam violação 
de direitos. 

2.5.1 - O serviço elencado acima terá como Público Alvo:
I - Famílias e Indivíduos que vivenciam violação de direitos por ocorrência de afastamento 
do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa.
II - Famílias e indivíduos que vivenciam outras formas de violação de direitos decorrentes 
de situações que provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de 
usufruir autonomia e bem estar.
  
2.6 – Os projetos de Proteção Social Especial visando a Abordagem Social poderão con-
templar:
I - Serviço de abordagem e busca ativa nos territórios para identificação de incidência de 
trabalho infantil, exploração sexual e situação de rua.

2.6.1 - O serviço elencado acima terá como Público Alvo:
I - Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam os espaços 
públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência.

2.7 – Os projetos da Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência poderão 
contemplar:
I - Serviço de atendimento especializado a pessoas com deficiência para a promoção da 
autonomia, inclusão social e qualidade de vida.

2.7.1 - O serviço elencado acima terá como Público Alvo: Pessoas com Deficiência.

2.8 – Os projetos da Proteção Social Especial para Pessoas em Situação de Rua poderão 
contemplar:
I - Serviço de atendimento a pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/
ou sobrevivência.

2.8.1 - O serviço elencado acima terá como Público Alvo:
I - Jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou 
sobrevivência.

2.9 – Os projetos da Proteção Social Especial de Alta Complexidade visando o serviço de 
Acolhimento Institucional poderão contemplar:
I - Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes;
II - Serviço de Acolhimento Institucional para idosos;
III - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos e famílias.

2.9.1 - Os serviços elencados acima terão como público Alvo:
I - Crianças e Adolescentes, sob medida de proteção e em situação de risco pessoal e 
social;
II - Idosos com 60 anos ou mais, independentes e/ou com diversos graus de dependência;
III - Adultos e famílias em situação de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência 
de residência.

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

3 - DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DOS PROJETOS

3.1 – Para avaliação dos projetos apresentados, a comissão de análise observará os 
seguintes critérios:
I - Consonância do projeto com Política Nacional de Assistência Social (PNAS), Resolu-
ção CNAS nº 109 e demais legislações pertinentes; 
II - O levantamento das necessidades do município de Pindamonhangaba/SP;
III - Capacidade técnica e administrativa da Entidade Social para executar o projeto, de-
vendo o proponente apresentar a relação dos recursos humanos que atuarão diretamente 
no desenvolvimento do projeto em questão;
IV - Quadro de recursos humanos compatíveis com a proposta, observando-se a função 
do mesmo no projeto;
V - Justificativa dos itens previstos na planilha de aplicação de recursos.

4 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 - Os Serviços da Proteção Social Básica deverão estar de acordo com a descrição 
apresentada no ANEXO 1 do Edital nº002/2012, a ser retirado no CIAS, e atender as 
seguintes orientações:
I - A prestação do serviço conveniado deverá ser absolutamente gratuita à família, sendo 
vedada cobrança de taxas de qualquer natureza, bem como a solicitação de contribuições 
das famílias quer sejam monetária ou material;
II - Prioridade para os encaminhamentos dos Centros de Referências de Assistência So-
cial – CRAS;
III - Atendimento a famílias com renda per capita de até ½ salário mínimo;
IV - Atendimento a famílias com pessoas idosas e renda per capita de até 1 salário mí-
nimo;
V - Os serviços de orientação social e apoio material deverão garantir atendimento de 2ª 
a 6ª feira. Sendo estabelecidos horários que permitam à família acessá-lo sem prejuízo 
de sua rotina.

4.2 - Os Serviços Proteção Social Especial deverão estar de acordo com a descrição 
apresentada no ANEXO 1 do Edital nº 002/2012 e as seguintes orientações:
I - As vagas conveniadas deverão ser preenchidas exclusivamente através dos encami-
nhamentos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS;
II - O Projeto deverá estar em consonância com a legislação pertinente indicada no ANE-
XO 1 do Edital 002/2012, a ser retirado no CIAS.

5 - DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS

5.1 – O prazo para a apresentação da solicitação de convênios com recursos municipais 
dar-se-á impreterivelmente no período de 29 de outubro a 14 de novembro de 2012.
5.1.1 - A solicitação com o Plano de Trabalho deverá ser encaminhada ao Setor de Apoio 
Técnico às Entidades Sociais no CIAS - Centro de Integrado de Assistência Social - na 
Rua Euclides Figueiredo nº 92 – Alto do Cardoso –Pindamonhangaba – SP. CEP 12.420-
010 Tel. (12) 3643-1609 ou 3643-1607, das 8h às 11h30 e 13h às 17h.
5.1.2 – O projeto deverá ser elaborado de acordo com as instruções do Manual de Orien-
tações para a Elaboração de Convênios da Prefeitura de Pindamonhangaba.
5.1.3 – O Manual de Orientações para elaboração de Convênios poderá ser retirado no 
CIAS.

6 – DA DOCUMENTAÇÃO

6.1 – O projeto deverá ser entregue acompanhado da seguinte documentação:
I - Ofício direcionado à Secretaria de Saúde e Assistência Social, solicitando a celebra-
ção de convênio para o atendimento a que se propõe, de acordo com sua Proposta de 
Trabalho;
II - Proposta de Trabalho para 2013 - (1 via) correspondendo ao período de execução de 
01 de fevereiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013; de acordo com o Manual de Orienta-
ção para Elaboração de Convênios. 
III - Cópia do CNPJ;
IV - Comprovante de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, quando tratar-se 
de projeto ou serviço envolvendo criança e/ou adolescente;

7 - DA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO

7.1 - A entidade selecionada será comunicada e deverá providenciar os seguintes docu-
mentos para a celebração do convênio:

I – Duas (2) vias do Plano de Trabalho aprovado;
II - Cópia do RG e CPF do responsável pela Entidade (Presidente ou pessoa autorizada a 
praticar atos em seu nome, que assinará o contrato);
 
III - Certificado de Utilidade Pública. (cópia da lei que institui a Entidade Social de Utilidade 
Pública);

IV - Certidão de Regularidade com FGTS – Comprovação da regularidade da entidade 
com os recolhimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, emitida através do site: 
https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp

V - Certidão de Regularidade com a Receita Federal – Comprovação da regularidade da 
entidade com a Receita Federal do Brasil, emitida através do site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/Infor-
maNICertidao.asp?Tipo=1

VI - Certidão de Regularidade com o INSS – Comprovação de regularidade da entidade 
com os recolhimentos ao Instituto Nacional da Seguridade Social, emitida através do site: 
http://www010.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html

VII – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – Comprovação de regularidade da enti-
dade com o Ministério do Trabalho, emitida através do site: http://www.tst.jus.br/certidao

VIII - Cópia do Alvará de Funcionamento e Inscrição Municipal

IX - Estatuto da Entidade. (Cópia do estatuto da entidade registrado)

X - Ata da eleição da atual diretoria.

XI - Declaração da Entidade – Declaração da entidade, sob as penas da lei, que não se 
encontra em situação de mora ou inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal direta ou indireta.

XII - Declaração que os dirigentes, administradores e integrantes da diretoria não se en-
contram no efetivo exercício de cargo ou função pública na Administração Municipal, bem 
como na Câmara Municipal de Pindamonhangaba.

XIII - Balanço patrimonial e financeiro do exercício anterior, assinado por contador inscrito 
no Conselho Regional de Contabilidade – CRC (Identificar o número de registro do conta-
dor e assinado pelo representante legal da Entidade);

XIV - Plano de Trabalho - estabelecido em conformidade com o § 1° do artigo 116 da LF 
n° 8.666/93, proposto pela interessada e aprovado pelo Poder Público; 

XV - Nº. da conta, em banco oficial, exclusivamente para depósito do convênio.

Pindamonhangaba, 26 de outubro de 2012

Edital de Convocação
O Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias Químicas e Farmacêuticas de Pinda-
monhangaba e região, convoca a todos os trabalhadores que tem e tiveram vinculo 
empregatício no período de 2005 á 2009, com a empresa DUBUIT PAINT TINTAS E 
VERNZES LTDA, (Antiga Dubuit Color), a Comparecer na sede do Sindicato situado 
na Rua dos Bentos, nº 481 – São Benedito – Pindamonhangaba- SP, munido da 
CTPS (Carteira de trabalho e Previdência Social) no dia 30/10/2012 ás 18h00, para 
aprovação ou não, da proposta da empresa para acordo dos  Processos coletivos de 
trabalho nº 141000-51-2009-5.15.0059 e 184300-63-2009.5.15.0059. 
Para obter maiores informações ligar no telefone (12) 3648-57657 em horário ad-
ministrativo.

Sem mais
              Atenciosamente

Sebastião de Melo Neto
Presidente

 ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 345/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0488/12 DATA PROTOCOLO: 03/05/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000448-1-4 DATA DE VALIDADE: 02/08/2013
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:   GERALDO ROBERTO BUTRUS SALLES
CNPJ/CPF:   792.985..325-49
ENDEREÇO: Rua Dr. Frederico Machado N°: 132
COMPLEMENTO: Sala 11 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-040 UF: SP
RESP. LEGAL: Geraldo Roberto Butrus Salles CPF: 792.985..325-49
RESP. TÉCNICO: Geraldo Roberto Butrus Salles CPF: 792.985..325-49
CBO: Médico Clínico Geral CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 54621 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  02/08/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __02_de _agosto  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 346/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 342/12 DATA PROTOCOLO: 26/03/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000058-1-9 DATA DE VALIDADE: 02/08/2013
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:   PAULO AFONSO BREGALDA
CNPJ/CPF:   02.736.461/0001-52
ENDEREÇO: Rua Dr. Frederico Machado N°: 132
COMPLEMENTO: Sala 07 e 08 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-040 UF: SP
RESP. LEGAL: Paulo Roberto Bregaldo CPF: 581.086.968-87
RESP. TÉCNICO: Paulo Roberto Bregaldo CPF: 581.086.968-87
CBO: Médico de Perícias Médicas CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 43.211 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  02/08/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __02_de _agosto  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 347/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL
Nº PROTOCOLO: 0331/12 DATA PROTOCOLO: 23/03/2012
Nº CEVS: 353800601-212-000001-1-6 DATA DE VALIDADE: 18/06/2013
CNAE:   2121-1/01 Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano
RAZÃO SOCIAL:   ZODIAC PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A
CNPJ/CPF:   55.980.684/0001-27
ENDEREÇO: Rod. Ver. Abel Fabrício Dias N°: 3400
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Água Preta
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12403-610 UF: SP
RESP. LEGAL: Maria Heloisa Albuquerque Macedo Simão CPF: 033.773.818-13
RESP. TÉCNICO: Celso Kaminsk Franceschini  CPF: 141.859.168-84
CBO: Farmacêutico CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 24024 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  02/08/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __02_de _agosto  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 386/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0884/12 DATA PROTOCOLO: 30/07/2012
Nº CEVS: 353800601-865-000136-1-7 DATA DE VALIDADE: 30/07/2013
CNAE:   8650-0/03 Atividade de psicologia e psicanálise.
RAZÃO SOCIAL:   DAYANE ABIRACHED SALOMÃO
CNPJ/CPF:   314.602.868-98
ENDEREÇO: Rua Dr. Rubião Junior N°:192
COMPLEMENTO: SALA 03 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12420-010 UF:SP
RESP. LEGAL: Dayane Abirached Salomão CPF: 314.602.868-98
RESP. TÉCNICO: Dayane Abirached Salomão CPF: 314.602.868-98
CBO: Psicólogo, em geral. CONS. PROF.: CRP N º INSCR.: 06/107028UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  30/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __30_de _julho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 387/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0885/04 DATA PROTOCOLO: 30/07/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000139-1-9 DATA DE VALIDADE: 31/07/2013
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica.
Equipamento tipo: RAIOS X ODONTOLOGICO INTRA-ORAL, n° série: 0782, marca e modelo: 
ASTEX/ODONTOMAX, corrente e tensão: 70kVp  7mA.
RAZÃO SOCIAL:   NILCEA APARECIDA CANDIDO AGUIAR
CNPJ/CPF:   072.329.768-10
ENDEREÇO: Rua Carlos Maria Koehler Asseburg N°: 18
COMPLEMENTO:  BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-060 UF: SP
RESP. LEGAL: Nilcea Aparecida Candido Aguiar CPF: 072.329.768-10
RESP. TÉCNICO: Nilcea Aparecida Candido Aguiar CPF: 072.329.768-10
CBO: Cirurgião dentista, em geral. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 65709 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  31/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __31_de _julho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 388/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0885/04 DATA PROTOCOLO: 30/07/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000140-1-0 DATA DE VALIDADE: 31/07/2013
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica.
RAZÃO SOCIAL:   NILCEA APARECIDA CANDIDO AGUIAR
CNPJ/CPF:   072.329.768-10
ENDEREÇO: Rua Carlos Maria Koehler Asseburg N°: 18
COMPLEMENTO:  BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-060 UF:SP
RESP. LEGAL: Nilcea Aparecida Candido Aguiar CPF: 072.329.768-10
RESP. TÉCNICO: Nilcea Aparecida Candido Aguiar CPF: 072.329.768-10
CBO: Cirurgião dentista, em geral. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 65709 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  31/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __31_de _julho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 389/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0890/12 DATA PROTOCOLO: 31/07/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000450-1-2 DATA DE VALIDADE: 31/07/2013
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica.
RAZÃO SOCIAL:   LAFAIETE JOSÉ ALMEIDA MARCONDES
CNPJ/CPF:   367.700.002.834
ENDEREÇO: Rua Dos Expedicionários N°: 360
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-370 UF: SP
RESP. LEGAL: Lafaiete José Almeida Marcondes CPF: 367.700.002.834
RESP. TÉCNICO: Lafaiete José Almeida Marcondes CPF: 367.700.002.834
CBO: Cirurgião dentista, em geral. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 7457 UF:SP
RESP. TÉCNICO SUBSTITUTO: Lucilene Hernandes RicardoCPF: 062.501.108-28
CBO: Cirurgião dentista, em geral. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 32426 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  31/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __31_de _julho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 390/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0890/12 DATA PROTOCOLO: 31/07/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000616-1-1 DATA DE VALIDADE: 31/07/2013
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica.
Equipamento tipo: RAIOS X ODONTOLOGICO INTRA-ORAL, n° série: 10211034007b, marca 
e modelo: procion íon 70 x.
RAZÃO SOCIAL:   LAFAIETE JOSÉ ALMEIDA MARCONDES
CNPJ/CPF:   367.700.002.834
ENDEREÇO: Rua Dos Expedicionários N°: 360
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-370 UF: SP
RESP. LEGAL: Lafaiete José Almeida Marcondes CPF: 367.700.002.834
RESP. TÉCNICO: Lafaiete José Almeida Marcondes CPF: 367.700.002.834
CBO: Cirurgião dentista, em geral. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 7457 UF:SP
RESP. TÉCNICO SUBSTITUTO: Lucilene Hernandes Ricardo CPF: 062.501.108-28
CBO: Cirurgião dentista, em geral. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 32426UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  31/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __31_de _julho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 391/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0803/12 DATA PROTOCOLO: 13/07/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000654-1-2 DATA DE VALIDADE: 30/07/2013
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica.
RAZÃO SOCIAL:   ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINDA
CNPJ/CPF:   54.126.818/00001-84 (002)
ENDEREÇO: Rua José Oliveira N°: 55
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Jd Elvira Moreira
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12402-250 UF:SP
RESP. LEGAL: Maria Giovana do Amaral CPF: 741.099.018-04
RESP. TÉCNICO: Ana Maria Sassaki CPF: 126.141.528-03
CBO: Cirurgião dentista, em geral.CONS. PROF.:CRON º INSCR.: 38717 UF:SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  30/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __30_de _julho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 392/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0803/12 DATA PROTOCOLO: 13/07/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000655-1-0 DATA DE VALIDADE: 30/07/2013
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica.
Equipamento tipo: RAIOS X ODONTOLOGICO INTRA-ORAL, n° série: X01600, marca e mode-
lo: XRM/TOSHIBA, corrente e tensão: 60kVp 10mA.
RAZÃO SOCIAL:   ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINDA
CNPJ/CPF:   54.126.818/00001-84 (002)
ENDEREÇO: Rua José Oliveira N°: 55
COMPLEMENTO: BAIRRO: Jd Elvira Moreira  MUNICÍPIO: Pindamonhangaba 
CEP:  12402-250 UF: SP
RESP. LEGAL: Maria Giovana do Amaral CPF:m741.099.018-04
RESP. TÉCNICO: Ana Maria Sassaki CPF: 126.141.528-03
CBO: Cirurgião dentista, em geral. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 38717 UF:SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  30/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __30_de _julho  de 2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP

CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br   -   visa_saude_pinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 393/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0502/12 DATA PROTOCOLO: 04/05/2013
Nº CEVS: 353800601-865-000126-1-0 DATA DE VALIDADE: 09/08/2013
CNAE:   8650-0/06 Serviços de Fonoaudiologia.
RAZÃO SOCIAL:   LUCIANE KALIL PATAH
CNPJ/CPF:   273.654.378-55
ENDEREÇO: Rua Bicudo Leme N°: 755
COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-180 UF: SP
RESP. LEGAL: Luciane Kalil Patah CPF: 273.654.378-55
RESP. TÉCNICO: Luciane Kalil Patah CPF: 273.654.378-55
CBO: Fonoaudióloga. CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 9416 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFE-
RE em  09/08/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes 
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, 
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __09 de agosto  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 394/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   ASSUNÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL
Nº PROTOCOLO: 0904/12 DATA PROTOCOLO: 02/08/2012
Nº CEVS: 353800601-562-000031-1-5 DATA DE VALIDADE: 
CNAE:   5620-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
RAZÃO SOCIAL:   AROMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/CPF:   55.586.473/0001-04
ENDEREÇO: Av. Célio Tadashi Kobayashi N°: 711
COMPLEMENTO: BAIRRO: Distrito Industrial  MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12412-790 UF: SP
RESP. LEGAL: Mariano Ibanes Marques CPF: 100.132.108-15
RESP. TÉCNICO: Andréa Paula Pedroso Camargo CPF: 137.917.898-30
CBO: Nutricionista CONS. PROF.: CRN N º INSCR.: 5209 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFE-
RE em  14/08/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes 
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, 
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __14 de agosto  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 395/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0957/12 DATA PROTOCOLO: 13/08/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000198-1-0 DATA DE VALIDADE: 17/08/2013
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica – consultório tipo 1
RAZÃO SOCIAL:   ELIEL DE ALMEIDA
CNPJ/CPF:   494.584.188-87
ENDEREÇO: Praça Monsenhor Marcondes N°: 34
COMPLEMENTO: Sala 04 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-470 UF: SP
RESP. LEGAL: Eliel de Almeida CPF: 494.584.188-87
RESP. TÉCNICO: Eliel de Almeida CPF: 494.584.188-87
CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 15.639 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFE-
RE em  17/08/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes 
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, 
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __17 de agosto  de 2012 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP

CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br   -   visa_saude_pinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 396/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0957/12 DATA PROTOCOLO: 13/08/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000199-1-7 DATA DE VALIDADE: 17/08/2013
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica – Equipamento Belmont nº de série 837
RAZÃO SOCIAL:   ELIEL DE ALMEIDA
CNPJ/CPF:   494.584.188-87
ENDEREÇO: Praça Monsenhor Marcondes N°: 34
COMPLEMENTO: Sala 04 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-470 UF: SP
RESP. LEGAL: Eliel de Almeida CPF: 494.584.188-87
RESP. TÉCNICO: Eliel de Almeida CPF: 494.584.188-87
CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 15.639 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  17/08/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes 
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, 
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __17 de agosto  de 2012                                          

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP

CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br   -   visa_saude_pinda@yahoo.com.br
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EDITAL PARA CITAÇÃO DE JAIME DOS SANTOS COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO 
NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1864/2011 QUE LHE MOVE 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SE-
TOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JAIME DOS SANTOS, com endereço incerto e não sabido, 
que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os au-
tos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1864/2011, que lhe move a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 14/12/2011, conforme 
petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 0321.11.03.010.001. Deu-se á 
causa o valor de R$ 827,48 em 12/12/2011. Pelo presente edital fica o executado (s), JAIME 
DOS SANTOS, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme 
resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor 
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda adver-
tido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da 
intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos 
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não 
poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado na forma 
da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, aos 25 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE PAULO ANTONIO COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS 
AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1894/2010 QUE LHE MOVE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SE-
TOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), PAULO ANTONIO, com endereço incerto e não sabido, que por 
este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação 
de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1894/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 10/11/2010, conforme petição ini-
cial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 0125.06.21.011.000. Deu-se á causa o valor 
de R$ 852,79 em 25/10/2010. Pelo presente edital fica o executado (s), PAULO ANTONIO, 
devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da 
petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado 
é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o 
prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da 
penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulte-
riores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do 
art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá  alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
aos 25 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE MANOEL CESAR RIBEIRO COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPE-
DIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1934/2011 QUE LHE 
MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SE-
TOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), MANOEL CESAR RIBEIRO, com endereço incerto e não sabido, 
que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de 
Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1934/2011, que lhe move a PREFEITURA MUNICI-
PAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 14/12/2011, conforme petição 
inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 0311.01.04.005.002. Deu-se á causa o 
valor de R$ 1.489,39 em 12/12/2011. Pelo presente edital fica o executado (s), MANOEL CE-
SAR RIBEIRO, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme 
resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor 
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda adver-
tido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da 
intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos 
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não 
poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado na forma 
da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, aos 25 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARINO TEIXEIRA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS 
AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 2484/2007 QUE LHE MOVE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SE-
TOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), MARINO TEIXEIRA, com endereço incerto e não sabido, que 
por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de 
Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 2484/2007, (antigo processo 773/2003 da 1ª Vara) 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta ser-
ventia em 04/11/2003, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 
211150502300. Deu-se á causa o valor de R$ 1387,68 em 04/11/2003. Pelo presente edital fica 
o executado (s), MARINO TEIXEIRA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da 
ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo 
para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação 
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 
30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sen-
do, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos 
articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conheci-
mento do executado, que não poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  
publicado e afixado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 25 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE WILSON DE JESUS COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS 
AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 2613/2007 QUE LHE MOVE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SE-
TOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), WILSON DE JESUS, com endereço incerto e não sabido, que 
por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de 
Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 2613/2007, (antigo processo 945/2003 da 1ª Vara) 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta ser-
ventia em 10/12/2003, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N°. 
Deu-se á causa o valor de R$ 767,69 em 25/11/2003. Pelo presente edital fica o executado 
(s), WILSON DE JESUS, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, 
conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamen-
to do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando 
ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, 
a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á 
os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exe-
qüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, 
que não poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado 
na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, aos 25 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE RAIMUNDO MORINGE COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO 
NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 2774/2007 QUE LHE MOVE 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SE-
TOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), RAIMUNDO MORINGE, com endereço incerto e não sabido, 
que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos 
de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 2774/2007, (antigo processo 72/2004 da 1ª 
Vara) que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta 
serventia em 29/01/2004, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA 
N° 000411060200502. Deu-se á causa o valor de R$ 555,63 em 08/01/2004. Pelo presente 
edital fica o executado (s), RAIMUNDO MORINGE, devidamente CITADO para todos os atos 
e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida 
de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia 
da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual 
embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que 
não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros 
os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao 
conhecimento do executado, que não poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital 
que será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e 
comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 25 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOÃO BATISTA ALVES MOREIRA COM PRAZO DE 30 DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 3150/2010 QUE 
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SE-
TOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JOÃO BATISTA ALVES MOREIRA, com endereço incerto e não 
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os 
autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 3150/2010, que lhe move a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 17/11/2010, conforme 
petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 0111.16.10.017.002. Deu-se á cau-
sa o valor de R$ 809,41 em 25/10/2010. Pelo presente edital fica o executado (s), JOÃO BA-
TISTA ALVES MOREIRA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, 
conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento 
do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda 
advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a 
contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os 
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exe-
qüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, 
que não poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado 
na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, aos 25 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSÉ DE OLIVEIRA FERNANDES COM PRAZO DE 30 DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 3184/2007 QUE 
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SE-
TOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JOSÉ DE OLIVEIRA FERNANDES, com endereço incerto e não 
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os 
autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 3184/2007 (618/2004 da 1ª VARA JUDI-
CIAL), que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a 
esta serventia em 16/06/2004, redistribuida em 18/07/2007 conforme petição inicial, referente 
a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 125040402302. Deu-se á causa o valor de R$ 450,66, 
em 15/04/2004. Pelo presente edital fica o executado (s), JOSÉ DE OLIVEIRA FERNANDES, 
devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da 
petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado 
é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o 
prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da 
penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulte-
riores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do 
art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá  alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
aos 25 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE VALDIR DA SILVA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS 
AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 4050/2010 QUE LHE MOVE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SE-
TOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), VALDIR DA SILVA, com endereço incerto e não sabido, que por 
este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de 
EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 4050/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 22/11/2010, conforme petição inicial, 
referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 0323.07.05.005.000. Deu-se á causa o valor 
de R$ 1.960,67 em 08/11/2010. Pelo presente edital fica o executado (s), VALDIR DA SILVA, 
devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da 
petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado 
é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o 
prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da 
penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulte-
riores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do 
art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá  alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
aos 25 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE SEVERINO MATIAS DE OLIVEIRA COM PRAZO DE 30 DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 4190/2007 QUE 
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SE-
TOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), SEVERINO MATIAS DE OLIVEIRA, com endereço incerto e 
não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam 
os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 4190/2007, (antigo nº 314/2006 da 
1ª Vara Judicial de Pindamonhangaba) que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIN-
DAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 07/11/2006, redistribuida em 18/07/2007, 
conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de 
R$ 1106,18, em 19/10/2006. Pelo presente edital fica o executado (s), SEVERINO MATIAS 
DE OLIVEIRA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme 
resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor 
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda adver-
tido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da 
intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos 
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não 
poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado na forma 
da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, aos 25 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOÃO BAPTISTA NICOLINO COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPE-
DIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 4250/2010 QUE LHE 
MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SE-
TOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JOÃO BAPTISTA NICOLINO, com endereço incerto e não sa-
bido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os 
autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 4250/2010, que lhe move a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 22/11/2010, conforme 
petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 0323.03.08.007.000. Deu-se á 
causa o valor de R$ 911,90 em 08/11/2010. Pelo presente edital fica o executado (s), JOÃO 
BAPTISTA NICOLINO, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, 
conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamen-
to do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando 
ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, 
a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á 
os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exe-
qüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, 
que não poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado 
na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, aos 25 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE EDIR ALVES COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS 
DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 5680/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SETOR DE 
EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), EDIR ALVES, com endereço incerto e não sabido, que por este 
Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de 
EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 5680/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 25/11/2010, conforme petição inicial, 
referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 0311.02.08.036.000. Deu-se á causa o valor de 
R$ 1.079,08 em 08/11/2010. Pelo presente edital fica o executado (s), EDIR ALVES, devida-
mente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição 
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o 
de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o 
prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da 
penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulte-
riores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do 
art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá  alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
aos 25 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE IRMÃOS MUASSAB COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS 
AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 5770/2010 QUE LHE MOVE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SE-
TOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), IRMÃOS MUASSAB, com endereço incerto e não sabido, que 
por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de 
Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 5770/2010, que lhe move a PREFEITURA MU-
NICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 26/11/2010, conforme 
petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 0311.01.01.021.002. Deu-se á 
causa o valor de R$ 835,10 em 08/11/2010. Pelo presente edital fica o executado (s), IRMÃOS 
MUASSAB, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme 
resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor 
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda adver-
tido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da 
intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos 
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não 
poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado na forma 
da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, aos 25 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE PEDRO SEVERINO MARTINS COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPE-
DIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 5963/2010 QUE LHE 
MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SE-
TOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), PEDRO SEVERINO MARTINS, com endereço incerto e não 
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os 
autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 5963/2010, que lhe move a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 30/11/2010, conforme 
petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 0423.08.05.047.000. Deu-se á 
causa o valor de R$ 835,99 em 18/11/2010. Pelo presente edital fica o executado (s), PEDRO 
SEVERINO MARTINS, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, 
conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamen-
to do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando 
ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, 
a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á 
os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exe-
qüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, 
que não poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado 
na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, aos 25 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ISAURA GOMES SIQUEIRA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPE-
DIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 5973/2010 QUE LHE 
MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SE-
TOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), ISAURA GOMES SIQUEIRA, com endereço incerto e não sa-
bido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os 
autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 5973/2010, que lhe move a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 30/11/2010, conforme 
petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 0423.07.03.008.001. Deu-se á 
causa o valor de R$ 833,80 em 18/11/2010. Pelo presente edital fica o executado (s), ISAURA 
GOMES SIQUEIRA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, 
conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamen-
to do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando 
ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, 
a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á 
os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exe-
qüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, 
que não poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado 
na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, aos 25 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOÃO BOSCO DE PAULA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO 
NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 6033/2010 QUE LHE MOVE 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SE-
TOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JOÃO BOSCO DE PAULA, com endereço incerto e não sabido, 
que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de 
Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 6033/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICI-
PAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 30/11/2010, conforme petição 
inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 0423.03.08.020.000. Deu-se á causa o 
valor de R$ 693,65 em 18/11/2010. Pelo presente edital fica o executado (s), JOÃO BOSCO 
DE PAULA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme 
resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor 
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda adver-
tido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da 
intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos 
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não 
poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado na forma 
da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, aos 25 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOÃO KOZLOWSKI COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS 
AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 6580/2010 QUE LHE MOVE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SE-
TOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JOÃO KOZLOWSKI, com endereço incerto e não sabido, que 
por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação 
de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 6580/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 30/11/2010, conforme petição inicial, 
referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 0411.16.09.039.000. Deu-se á causa o valor de 
R$ 870,63 em 18/11/2010. Pelo presente edital fica o executado (s), JOÃO KOZLOWSKI, devi-
damente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição 
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para 
oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se 
realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, pre-
sumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, 
para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá  alegar ignorância, expediu-se 
o presente edital que será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nes-
ta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 25 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE IMPERIAL DE ROUPAS LTDA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPE-
DIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 8090/2010 QUE LHE 
MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SE-
TOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), IMPERIAL DE ROUPAS LTDA, com endereço incerto e não 
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os 
autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 8090/2010, que lhe move a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 07/12/2010, conforme 
petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 00001535. Deu-se á causa o valor 
de R$ 1874,08 em 23/11/2010. Pelo presente edital fica o executado (s), IMPERIAL DE ROU-
PAS LTDA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme 
resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor 
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda adver-
tido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da 
intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos 
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não 
poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado na forma 
da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, aos 25 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE NEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA COM PRAZO DE 30 DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 8150/2010 QUE 
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SE-
TOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), NEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA, com endereço incerto e não 
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os 
autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 8150/2010, que lhe move a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 07/12/2010, conforme 
petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 000013718. Deu-se á causa o 
valor de R$ 1.269,89 em 23/11/2010. Pelo presente edital fica o executado (s), NEIDE DOS 
SANTOS OLIVEIRA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, 
conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamen-
to do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando 
ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, 
a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á 
os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exe-
qüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, 
que não poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado 
na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, aos 25 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE VICENTE BATISTA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS 
AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 8203/2007 QUE LHE MOVE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SE-
TOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), VICENTE BATISTA, com endereço incerto e não sabido, que por 
este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de 
EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 8203/2007, (Processo antigo n° 424/2006 da 2ª Vara Judi-
cial) que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta 
serventia em 07/11/2006, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 
0000063238 e out. Deu-se á causa o valor de R$ 764,43 em 19/10/2006. Pelo presente edital 
fica o executado (s), VICENTE BATISTA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da 
ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo 
para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação 
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 
30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sen-
do, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos 
articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conheci-
mento do executado, que não poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  
publicado e afixado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 25 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ODILIA GONÇALVES DE ALMEIDA COM PRAZO DE 30 DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 8750/2010 QUE 
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SE-
TOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), ODILIA GONÇALVES DE ALMEIDA, com endereço incerto e não 
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os 
autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 8750/2010, que lhe move a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 23/11/2010, conforme pe-
tição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 00016817. Deu-se á causa o valor de 
R$ 1396,87 em 23/11/2010. Pelo presente edital fica o executado (s), ODILIA GONÇALVES DE 
ALMEIDA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo 
da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é 
o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo 
para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora 
a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, 
presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. 
E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá  alegar ignorância, expediu-
-se o presente edital que será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado 
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 25 de outubro de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito
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