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Araretama ganha moderna UBS
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Prefeitura
antecipa 13º
salário e injeta
R$ 9 milhões
na economia
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Obras na
“Socorro/
Araretama”
seguem até
dezembro

O Araretama passa a contar com mais uma unidade de
saúde para atender melhor a
população e oferecer melhores
condições de trabalho para os
funcionários.
A nova Unidade Básica de
Saúde do bairro possui um
consultório odontológico, dois
consultórios médicos, sala de
vacina, sala de curativo, sala
procedimentos, sala de inalação, dois sanitários públicos e
um adaptado para portadores
de necessidades físicas.
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Descerramento da faixa durante inauguração da nova unidade de saúde. No destaque, fachada do imóvel, mais conforto e melhor atendimento
Divulgação
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O espetáculo Gisele fará parte da
mostra das companhias de teatro
de Pindamonhangaba, que marcará
a primeira semana do 35ºFeste.
O Parque da Cidade está sendo
preparado para receber mais esse
grande evento

Fapi lança selo
e realiza Fórum
Regional

35º Feste
começa no
domingo

O 35º Feste apresentará 15 espetáculos entre os dias
11 a 25 de novembro, no Parque da Cidade, com entrada
gratuita. A primeira semana será dedicada aos grupos de
Pinda. Em seguida, começa a apresentação dos espetáculos
selecionados. São grupos de Taubaté, São José dos Campos, Jacareí, Mogi das Cruzes, Campinas, São José do Rio
Preto, São Paulo e Rio de Janeiro.
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TN Pop:

Rolling Stones lança single
do álbum “GRRR!”
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Conﬁra os trabalhos
da Câmara Municipal
no Informativo Legislativo
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Sexta-feira - 9/11

previsão
do tempo

Sábado - 10/11
Chuva

Chuva

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

18ºC
25ºC

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA
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Segunda-feira - 12/11

Domingo - 11/11

18ºC
26ºC

Nublado com
pancadas de
chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

17ºC
26ºC

Pancadas de
chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

18ºC
25ºC

Terça-feira- 13/11
Nublado com
Pancadas
de
pancadas de
chuva
chuva
TEMP. MÍNIMA 15ºC
TEMP. MÁXIMA 22 ºC
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Editorial

O Brasil no pódio das drogas ilícitas

Feste vem aí
O Feste, sem dúvida o principal festival de teatro do Vale do Paraíba, um dos melhores e mais
cobiçados do Estado de São Paulo e que atraí
companhias e artistas de todo o Brasil, começa
no domingo (11), e traz novidades na sua versão
número 35.
A primeira delas é o local onde será realizado.
Nos últimos anos o Feste aconteceu no teatro da
Cootepi, que passa por reformas e não poderá receber as apresentações do festival neste ano. Por
isso, o 35º Feste vai ser realizado nas dependências do Parque da Cidade.
Futuramente, o Parque da Cidade contará,
entre outros melhoramentos que estão sendo realizados, com um teatro para 200 pessoas, mas
para abrigar as peças do Feste, a Prefeitura de
Pindamonhangaba está montando uma moderna
estrutura de tendas e palco que abrigará com segurança e conforto o público que, em geral, lota os
espetáculos. É bom lembrar que as apresentações
serão gratuitas, e a distribuição dos ingressos para
os trezentos lugares que serão disponibilizados
começa uma hora antes do início dos espetáculos.
A impossibilidade da realização do evento na
Cootepi acaba premiando a população, e principalmente os amantes das artes cênicas, com a
possibilidade de aliarem o prazer de ver uma boa
peça com o fato de estarem em um lugar lindo,
em meio a natureza, de fácil acesso, com amplo
estacionamento e que já se tornou “palco” para os
principais eventos da cidade. Tendência que parece irreversível. O Parque da Cidade ainda será
o grande centro de lazer, cultura e educação de
Pindamonhangaba.
Outra novidade é o fato da primeira semana do
35º Feste ser dedicada inteiramente aos grupos
de Pindamonhangaba. Trata-se de um reconhecimento do poder público aos esforços e ao talento
dos artistas da cidade. Está de parabéns a Prefeitura de Pindamonhangaba, através da Secretaria
de Educação e o Departamento de Cultura por tal
iniciativa. Com certeza, as companhias teatrais de
Pinda arrebatarão o público e essa passará a ser
mais uma marca do tão bem sucedido festival.
Ainda com relação às mudanças, é oportuno
destacar que o Feste deixa de ser competitivo, ou
seja, as peças são inscritas e a grande vitória passa a ser o fato de ter sido uma das selecionadas
para participar. Essa é uma tendência mundial e
mostra que Pindamonhangaba acompanha as inovações do setor, mais uma vez colocando a cidade
e o Feste na vanguarda da cultura na região.

Geografando
Criação: Professor Souza Leite
Nova apresentação: Professor Leonardo Martuscelli

Eleições americanas
No último dia 6 de novembro encerrou-se a eleição
presidencial americana. Como
resultado ﬁnal, o democrata
Barack Obama saiu vitorioso
do pleito.
É óbvio que em razão dos
Estados Unidos serem a maior
potência militar e econômica mundial a eleição seja do
interesse de todos, pois o resultado inﬂuencia as relações
políticas e econômicas estabelecidas.
Porém, o que chama atenção é o movimento existente

em torno do nome de Obama.
Chega a surpreender o tamanho carisma que ele possui,
pois sua vitória foi comemorada em diversos pontos do
planeta, além disso, sua mensagem da vitória publicada no
twitter foi a mais “retuitada” da
história e a foto de Obama com
sua esposa também teve grande repercussão no facebook.
Portanto, podemos até
mesmo considerar que Obama não é apenas um líder
norte-americano, mas também
um líder de alcance mundial.

A realidade brasileira, no que
tange ao consumo de drogas ilícitas, é muito, muito preocupante,
uma vez que, ao contrário do que
ocorre no mundo, cresce assustadoramente o número de usuários.
Somos, hoje, o primeiro maior consumidor de crack e o segundo em
cocaína do planeta.
Cumpre esclarecer, de início,
que a cocaína se constitui num estimulante do sistema nervoso central, extraída das folhas da planta
Erythroxylon coca1, que pode ser
consumida sob a forma de cloridrato de cocaína - um sal hidrossolúvel
- de uso aspirado ou injetado. Há,
ainda, as apresentações alcalinas,
voláteis a baixas temperaturas, que
podem ser fumadas em “cachimbos”. É o caso do crack, da merla e
da pasta básica da cocaína2.
O crack, por sua vez, é tido
como uma forma potente de uso
da cocaína, por inalação do vapor
expedido com a queima de pedras,
manufaturadas a partir do cozimento da pasta de cocaína combinada
com bicarbonato de sódio que, ao
ser queimada, produz um ruído em

forma de estado, daí derivando seu
nome.
De acordo com apurações realizadas pelo Inpad - Instituto Nacional de Pesquisa de Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas,
constatou-se essa triste realidade
de que o Brasil detém no mercado
mundial - o primeiro lugar no consumo de crack e a segunda posição
no consumo de cocaína. Os dados
foram levantados por um grupo de
estudos da Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp), e informados
no mês de setembro de 2012. Foram ouvidos aproximadamente 4,6
mil pessoas com faixa etária superior a 14 anos em 149 municípios do
país.
Conforme aponta o relatório,
4% da população adulta brasileira,
correspondendo a seis milhões de
pessoas, já experimentaram cocaína alguma vez na vida. Entre os
adolescentes, jovens de 14 a 18
anos, 44 mil admitiram já ter feito
uso da droga, o equivalente a 3%
desse público.
Ainda consoante a esse estudo,
27% dos usuários dos dois tipos de

cocaína (em pó - de uso nasal, e
em pedra – fumada) consumiram a
droga todos os dias ou, ao menos,
duas vezes por semana, no ano
passado. Quase metade (48%) foi
identiﬁcada como dependente químico, mas apenas 30% deles disseram ter a intenção de interromper
o uso.
Outro ponto preocupante abordado no relatório foi a idade de
iniciação, o qual aponta que quase
a metade (45%) experimentou cocaína antes dos 18 anos de idade.
Além da iniciação precoce, o acesso à droga também é facilitado, pois
78% deles consideraram fácil encontrar o produto.
A pesquisa também comparou
o consumo de cocaína nas regiões
brasileiras em 2011. No Sudeste
está concentrado o maior número
de usuário de drogas, 46% deles.
No Nordeste estão 27%, no Norte
10%, no Centro Oeste 10% e, no
Sul, 7%.
No que tange ao crack, tida
como droga de pobres, porque
custa pouco, ele vem sendo consumido, cada vez mais, por pessoas

da classe média. A constatação
é do Cebrid - Centro Brasileiro de
Informações sobre Drogas Psicotrópicas, entidade ligada à Unifesp
- Universidade Federal de São Paulo. Droga de altíssimo poder destrutivo, ocasiona danos graves aos
usuários.
Esse elevadíssimo consumo de
drogas está retratado no cristalino
avanço da violência e da criminalidade no país, objeto de muitos estudos e enfrentamentos por meio de
políticas públicas, preventivas e repressivas, das quais são exemplos
as operações especiais voltadas a
desordenar a rede de narcotráﬁco e àquelas de enfrentamento do
tráﬁco do crack em áreas de maior
vulnerabilidade. A evidência, os
assustadores números retratados
na recente pesquisa demonstram
a necessidade de maior dedicação
ao tema.

Lizete Andreis Sebben
Desembargadora TJRS
www.lizetesebben.com.br

Grupo Terapia e Lazer promove bingo beneﬁcente no domingo
Divulgação

O Grupo Terapia e Lazer, destinado às pessoas da Melhor Idade,
realiza um bingo beneﬁcente no
domingo (11), no Recinto São Vito,
em Moreira César, às 14 horas, com
cartelas a R$ 4, vendidas no local.
Os participantes concorrerão a
cinco prêmios em dinheiro, sendo
de R$ 200, a R$ 30. A presidente
do Grupo, Ana Maria de Carvalho,
explicou que o bingo é para arrecadar fundos para os novos projetos.
“Sempre contamos com ajuda para
dar continuidade às atividades do
Terapia e Lazer, e o dinheiro arrecadado vai ajudar muito”, resumiu.
Dia 11 de dezembro, o Grupo
Terapia e Lazer fará um almoço de
ﬁm de ano no Recinto São Vito.

USF Cruz Grande recebe reformas e Sala de Inalação
Divulgação

A USF - Unidade de Saúde da
Família localizada no bairro da Cruz
Grande está recebendo reformas
na estrutura do prédio. A farmácia
e o banheiro para deﬁcientes receberam melhorias, foi feita uma rampa de acessibilidade e está sendo
construída uma Sala de Inalação. A
obra, que está sendo realizada pela
Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio da Secretaria de Obras,
deve ser entregue até o ﬁnal de dezembro.

Missa em
Coruputuba
Dona Carminha informa
aos munícipes que neste domingo (11), às 10h30, haverá
missa na igreja Nossa Senhora Aparecida, em Coruputuba.
O celebrante será o padre
Glauco, Salesiano. Todos estão convidados.

Abertas inscrições para Bolsa de Estudos no Colégio Comercial
A Prefeitura de Pindamonhangaba abre as inscrições de Bolsa de
Estudos para o Colégio Comercial.
As inscrições poderão ser feitas
no protocolo da Prefeitura de Pindamonhangaba e Subprefeitura de
Moreira César. Serão 20 vagas para

Administração e 18 vagas para Técnico de Segurança do Trabalho. Os
documentos para as inscrições são:
RG, comprovante de residência
do munícipe por dois anos (2010,
2011, 2012), certiﬁcado de conclusão do Ensino Médio ou declaração

do terceiro ano da escola pública.
Os critérios para a inscrição são:
renda familiar de um salário mínimo
por pessoa; não possuir curso técnico, e não estar sendo beneﬁciado
por uma Bolsa de Estudos. A prova
será realizada no Colégio Dr. João

Romeiro, dia 9 de dezembro, das
9 horas ao meio-dia. Os resultados
serão divulgados no dia 18 de dezembro no jornal Tribuna do Norte
e no Colégio Dr. João Romeiro. As
inscrições serão encerradas no dia
20 de novembro.

Sindicato convida entidades para a campanha Natal Solidário 2012
Nesta sexta-feira (9), às 18 horas, será realizada a primeira reunião de organização da campanha
Natal Solidário 2012, na sede do
Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba. Iniciada em 2010,
a campanha já arrecadou sete toneladas de alimentos.
De acordo com o diretor social do sindicato, Vicente Caetano,
o “Serrinha”, a campanha é feita

unicamente para beneﬁciar as entidades sociais. “As entidades participam das reuniões e do dia de
arrecadação. Depois tudo é dividido
em partes iguais entre as entidades.
Fico muito feliz de ver que a aceitação da campanha está crescendo,
tanto pelas entidades quanto pela
população”, explicou Serrinha.
Voluntários também podem participar do dia da arrecadação, que

está marcado para o dia 2 de dezembro, um domingo. O sindicato
oferece transporte, água e lanche
para os voluntários.
As próximas reuniões de organização serão nos dias 14, 23 e 30
de novembro, sempre às 18 horas.
A sede do sindicato ﬁca localizada
na rua Sete de Setembro, 232/246,
centro. Informações com Serrinha,
pelo telefone 9136-8979, ou no sin-

dicato, pelo 0800-771-8589.
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Prefeitura inaugura moderna Unidade
Básica de Saúde no Araretama
Bruna Pires
A comunidade do Araretama conta com mais uma
unidade de saúde no bairro,
inaugurada na manhã da quinta-feira (8), com a presença de
diversas autoridades, liderança do bairro e população.
Na inauguração estiveram presentes: prefeito João
Ribeiro; presidente do Fundo
Social, Maria Angélica Ribeiro; subprefeito de Moreira César, Sérgio Guimarães;
secretário de Obras e Serviços, Ricardo Amadei; diretor
de Obras, Elias Cronemberger; secretária de Saúde, Ana
Emília Gaspar; representantes da Câmara Municipal,
vereadores Dr. Marco Aurélio Villardi, Jair Roma e Cal;
presidente da Associação de
Bairro, Eleandro Henrique de
Souza “Bolinha”; e outros.
Durante pronunciamento,
o prefeito João Ribeiro agradeceu a todos os presentes e
pontuou as melhorias que o
bairro recebeu nestes últimos
anos. “Esta foi uma gestão
de muitas coisas concretizadas. Agradeço à equipe toda,
pois saúde é uma das áreas
mais trabalhosas de uma cidade. Entrando no bairro já
percebemos o quanto ele está diferente, com um viaduto
e a rotatória na entrada, Cras
- Centro de Referência de Assistência Social, escola nova,

AMI – Academia da Melhor
Idade, mais vagas nas creches, praça ao lado da escola Elias Bargis, com mais outra AMI, piscina, ginásio de
esportes, casa do jovem, casas da CDHU, passarelas nos
córregos, asfaltos, uma quantidade de trabalho bastante
grande, que trouxe mais qualidade de vida a todos da comunidade”, disse.
A secretária de Saúde,
Ana Emília, também agradeceu a todas as pessoas que
prestigiaram a inauguração e
aos envolvidos na construção e inauguração da unidade, que irá oferecer melhor
espaço para o trabalho dos
funcionários e atendimento
ao público. “Esta unidade é
um ganho para o Araretama
e região, pois antes as duas
equipes do PSF trabalhavam
no mesmo prédio, agora uma
delas tem lugar próprio para
atender melhor a população e
oferece melhores condições
de trabalho para os funcionários”, afirmou.
Segundo o prefeito, a estrutura da UBS oferece um
espaço adequado para o atendimento da população, com
equipamentos
modernos.
“Com a separação da equipe,
o trabalho dos funcionários
pode ser melhor organizado, abrindo mais espaço para
eles e, assim, centraliza e fa-

Bruna Pires

Equipe da saúde, prefeito e autoridades presentes ao evento de inauguração da nova unidade de saúde

cilita o acesso da população
ao atendimento da saúde. O
prédio é novo, moderno e todos são beneficiados com isso”, completou João Ribeiro.
A Unidade Básica de Saúde do Araretama trabalhará também com o programa
Saúde da Família e possui um
consultório odontológico, dois
consultórios médicos, sala de
vacina, sala de curativo, sala
procedimentos, sala de inalação, dois sanitários públicos e
um adaptado para portadores
de necessidades físicas.
A coordenadora da unidade, enfermeira Veraniza do
Prado, afirma que a UBS é um
benefício muito esperado pela população e que, desta forma, poderá atendê-la em todo
o setor de saúde básica, sendo

que a função mais importante
de uma unidade de saúde é trabalhar a prevenção de doenças
e promoção da saúde. “É um
ganho imenso para a população, pois a UBS trabalha com
as famílias, desde o bebê até o
idoso. Esta unidade é resultado
da meta apresentada ao Ministério e da meta realizada pelos
funcionários, isso resulta em
reconhecimento e equipamentos”, declarou a coordenadora.
A unidade é formada por

uma equipe que conta com 8
agentes comunitários, 1 enfermeiro, 3 auxiliares de enfermagem, 2 serviços gerais, 1 médico, 1 motorista, 1 dentista e 1
auxiliar de consultório dentário.
Com a inauguração da
unidade no Araretama, Pindamonhangaba soma 19 prédios com PSF e mais 3 unidades básicas de saúde. Os
bairros Bela Vista e Ipê II em
breve também receberão novas unidades.

“Que todos possam realizar um belo trabalho nesta unidade, e que possam
ter também a compreensão
da população, pois a saúde
é uma área que requer mais
atenção e cuidado, e estamos
todos trabalhando duro para
que o melhor seja feito”, finalizou o prefeito.
A Unidade Básica de Saúde está localizada na rua General Ruy de Andrade Costa,
no Araretama.
Bruna Pires

Autoridades e empresários prestigiam
Fórum Regional da Fapi
Akim/Agoravale

Uma das salas de consultas da UBS, que tornará o atendimento mais eficiente

Prefeitura antecipa 13º e injeta
R$ 9 milhões na economia
O público lotou o auditório da Fapi para prestigiar o lançamento do selo

Com a participação do vice-presidente da Unesco para
a América Latina e Caribe, dr.
Enrique Rentería Castro, juntamente com os membros da diretoria da Fapi - Faculdade de
Pindamonhangaba e com a participação de empresários e executivos da região, foi lançado
na noite de terça-feira (6), o selo e carimbo dos Correios do
Brasil em comemoração aos
10 anos da Fapi, assim como o
programa de educação continuada, o Funvic Soluções.
O evento teve início com as
formalidades dos Correios, que
salientou o registro da faculdade no acervo filatélico do nosso país. “É com grande satisfação que estamos aqui hoje,
em nome da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para participarmos do lançamento
do carimbo comemorativo e da
apresentação do selo personalizado alusivos aos 10 anos dessa
que vem se consolidando como
uma das melhores instituições
de ensino da região, a Faculdade de Pindamonhangaba”, discursou o coordenador regional
de vendas dos Correios/SJC,

Lázaro Daniel Ribeiro.
Em seguida, o vice-presidente da Unesco e o diretor
geral da Fapi, professor Luís Otávio Palhari foram homenageados com a entrega do Título de Dr. Honoris Causa da
Funvic – Fundação Universitária Vida Cristã – por reconhecimento e gratidão aos serviços
prestados em prol da educação.
Aproveitando a oportunidade
festiva, a equipe de ciclismo da
Fundação foi chamada ao palco
para entregar ao professor Luís Otávio, o troféu que a equipe
conquistou ao vencer a 9ª edição da Volta Ciclística de São
Paulo – Tour do Brasil.
Com uma breve explanação sobre a importância da educação continuada, foi também
lançado oficialmente o Funvic
Soluções, que deu início ao Fórum Regional – Crises e Desenvolvimento: Impactos na
Região Metropolitana do Vale
do Paraíba e Litoral Norte, Mito ou Realidade? Na ocasião,
participaram do evento, além
do professor Luís Otávio e do
vice-presidente da Unesco, dr.
Rentería, os executivos Fernan-

do Vilas Boas, da AVB Consultoria, e Leandro Andreata,
do grupo Votorantim.
Para o diretor da Fapi,
professor Luís Otávio Palhari, esse evento é o reconhecimento de 10 anos de trabalho. “Acredito que estamos
trabalhando na direção certa,
e os lançamentos do selo e do
Funvic Soluções exige de nós
ainda mais dedicação, pois
a responsabilidade aumenta por oferecermos conhecimento, educação de qualidade e valores que transformam
vidas e sociedades”.
O vice-presidente da Unesco se mostrou admirado com
a Faculdade de Pindamonhangaba e enalteceu a iniciativa da
Instituição em promover um
fórum e incentivar a educação
de qualidade. “Estou surpreendido e admirado com a Fapi,
pois são poucas as instituições
de ensino privadas que realmente investem em uma educação de qualidade. A Fapi é
um exemplo que deveria ser seguido e esse fórum tem impacto positivo para todos”, explicou Rentería.

Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura de Pindamonhangaba vai
liberar a 2ª parcela do 13º salário no dia
30 de novembro e injetar aproximadamente R$ 9 milhões na economia da cidade, sendo R$ 2,5 milhões da segunda parcela e R$ 6,5 milhões referentes ao valor
líquido da folha de pagamento.
De acordo com o secretário de Administração da Prefeitura, Ricardo Galéas, esta antecipação aumenta o poder
de compra e negociação do funcionário,
além de aquecer a economia do município. “Além dos benefícios que a Prefeitura tem proporcionado aos servidores,
esta antecipação do 13º salário atende
também a uma solicitação do Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais de
Pindamonhangaba, representado por seu
presidente Daniel Ramos. Estamos realizando o mesmo procedimento do ano
passado, quando também antecipamos o
pagamento do 13º para o dia 30 de novembro”, lembrou o secretário.
Com a antecipação do 13º salário, cerca de 3.750 pessoas entre ativos (efetivos
e comissionados), aposentados e pensionistas receberão o benefício.
O vice-presidente da Acip - Associação
Comercial e Industrial de Pindamonhangaba -, Marcelo Guerrero, acredita que, com o
13º, os servidores aproveitarão para quitar
suas dívidas. “Como a inadimplência caiu,
acredito que, ao contrário do ano passado,
as pessoas irão comprar mais, pois foi um
ano muito difícil e as pessoas seguraram as

compras durante o ano inteiro. Acredito
que boa parte
desse dinheiro
será injetada
no comércio,
porém em produtos de menor valor, evitando o endividamento”, analisou.
Alguns servidores já estão fazendo
planos para o 13º. A encarregada de setor,
Ivete Ultramari, que tem 31 anos de Prefeitura, está muito contente com a liberação do benefício. “Pretendo guardar boa
parte desse dinheiro na poupança e comprar algumas lembrancinhas para a família”, disse.
A assessora de serviço técnico Lucivânia Pinheiro, 9 anos de Prefeitura, também
pretende poupar. “Ainda não planejei muito bem, mas pretendo economizar uma
parte do 13º e utilizar a outra parte para
comprar presentes de Natal”, afirmou.
A atendente Conceição Aparecida de
Almeida, 17 anos de Prefeitura, é outra
que vai investir seu 13º em presentes.
“Vou aproveitar o 13º para comprar presentes para a família no Natal, bem como usar para as comemorações natalinas”, garantiu.
Já a programadora de computador, Jôsi Natália, 10 anos de Prefeitura, é mais
comedida. “Estou capitalizando para
comprar um imóvel”, declarou.
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Nova portaria do Parque da Cidade
entra em fase de acabamento
A Prefeitura de Pindamonhangaba dá continuidade às
obras da portaria do Parque
da Cidade e, após a colocação do telhado, a construção
entra em nova fase.
De acordo com o diretor de
Parques, Carlos Magno, foi
iniciada a parte de acabamento das estruturas.”Terminada
a parte do telhado, as obras
entraram agora na fase de
acabamento, com reboco interno, instalação da parte hidráulica e elétrica”, contou
Carlos.
Após estes serviços,
a obra deve seguir para a
pintura interna e externa
e, assim, entrar na fase de
finalização.”Posteriormente,
serão feitos os serviços externos, como as pistas de entrada e saída e sinalização, jar-

dinagem e outros”, explicou
o diretor.
Outras obras no
Parque da Cidade
Estão sendo realizadas
obras em um dos galpões
existentes dentro do Parque
da Cidade. De acordo com o
diretor Carlos Magno, existem dois galpões: em um
será o anfiteatro e no outro a
biblioteca.”Os dois galpões
que serviam de estábulo anteriormente, estão em obras.
Um deles será um anfiteatro
e já passou por obras iniciais,
tais como inclinação do piso,
construção do palco e banheiros”, explicou o diretor.
Atualmente, estão sendo
feitas a ampliação do palco,
pinturas e demais melhorias.
O local terá capacidade para
200 assentos.

Bruna Pires

Portaria recebeu telhados e agora entra em fase de acabamento

Obras na ‘Socorro/Araretama’
devem seguir até dezembro

Moreira César recebe
diversas melhorias
O Distrito de Moreira César, por meio da Subprefeitura, tem recebido diversas
melhorias no trânsito, nas galerias e serviços de limpeza,
nas últimas semanas.
Segundo o subprefeito
Sérgio Guimarães, as ruas
Gregório Bastos e Manoel
de Jesus, localizadas no loteamento Paulino de Jesus,
receberam asfalto provisório;
foi feita a recuperação de pequenas rotatórias do centro
do distrito; e a instalação de
16 lombadas também na região central.

“Fizemos também um
aterro na avenida Nova Pinda de aproximadamente 900
metros; com 50 centímetros
de altura, para o encaixe de
águas e sarjetas, facilitando
também o trânsito da SP-62
ao residencial Liberdade e
região”, disse Sérgio. A obra
foi concluída em 20 dias.
Na parte de limpeza, foi
realizado um mutirão de para
a eliminação de plásticos
e papéis nas áreas verdes e
ruas; além de colocação de
lixeiras na área central e no
Vale das Acácias.

Duplicação da estrada prossegue com a terraplanagem

A terceira fase da duplicação do trecho da estrada que
liga os bairros Lessa e Araretama está em andamento.
A obra é praticamente uma
duplicação de uma parte da
estrada velha Pinda/ Taubaté.
Duas etapas já foram concluídas e têm sido utilizadas
pelos moradores da região,
inclusive a ciclofaixa.
Atualmente, a Prefeitura
está fazendo a preparação do
solo para colocação do asfalto na 3ª etapa da obra, além
disso, os profissionais fazem
o aterro para a construção da
calçada e ciclovia.
Segundo o secretário de
Obras da Prefeitura de Pindamonhangaba, Ricardo Ama-

dei, o projeto está passando
por uma revisão, mas não irá
alterar ou paralisar os serviços
que estão sendo feitos no local. “O projeto está passando
por uma revisão, o que pode
levar a obra ser entregue em
dezembro, porém o estudo
não altera o planejado, pois
é apenas um trecho que está
sendo readequado no projeto”, explicou o secretário.
O prefeito João Ribeiro
afirmou que esta é uma das
grandes obras que estão sendo feitas no município. Ela
irá garantir mais segurança
aos moradores e às pessoas que utilizam aquelas ruas
diariamente, e evitará congestionamentos.

Bruna Pires

Praça da Imigração Japonesa está sendo revitalizada

Colocação de lixeiras na parte central do distrito
auxilia na manutenção da limpeza
Bruna Pires

Bruna Pires

A Prefeitura de
Pindamonhangaba,
por meio da Secretaria
de Obras e Serviços,
iniciou no mês passado
a revitalização da Praça
da Imigração Japonesa,
localizada próxima à
avenida Nossa Senhora
do Bom Sucesso, altura
do bairro Alto Cardoso.
O local está recebendo
pisos, bancos, serviços
de jardinagem, ponte,
pequena passarela e outros
elementos que compõem
o estilo oriental da praça.
A obra deve ser entregue
dentro de 30 dias. A praça
foi construída em 2008, em
homenagem ao Centenário
da Imigração Japonesa.

Praça da Liberdade recebe últimas
melhorias para a instalação da feira
Instalação de lombadas deixa o trânsito mais seguro

Outra melhoria realizada: construção de
galeria, feita na rua José Egídio Rabelo Neto

Bruna Pires

Bruna Pires

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Obras e
Serviços, finalizou a colocação das telhas da nova
cobertura da Praça da Liberdade, que abriga a tradicional feira.
De acordo com o secretário de Obras, Ricardo
Amadei, com o término
dessa fase, foi iniciado o
trabalho de instalação dos
tubos que irão compor a galeria de água pluvial. “Na
sequência, faremos a ins-

talação elétrica, escadas,
rampas de acesso e iremos
arrumar o piso”, explicou
Ricardo.
As telhas colocadas são
termoacústicas e cobrem
toda a praça. A área coberta é de aproximadamente
1.700m². Ainda segundo o
secretário, a obra deve ser
entregue no final do mês de
novembro.
Obras de instalação
hidráulica estão
sendo feitas na Praça
da Liberdade

Bruna Pires
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Prefeitura forma 3 mil alunos
do projeto Telecentro

O projeto Telecentro realizará, até o dia 19 de novembro, a formatura de mais de
3 mil alunos de escolas municipais que fazem curso de
informática no projeto. Todos os formandos receberão
certificado de conclusão de
curso. O projeto é uma parceria da Prefeitura de Pindamonhangaba com o Fundo
Social de Solidariedade.
Os alunos participaram do
curso de Informática Básica e
durante as aulas desenvolveram as atividades trabalhadas
em sala, nos computadores,
como realização de pesquisas.
Atualmente
Pindamonhangaba conta com nove
polos do Telecentro em pontos diferentes da cidade. O
projeto tem como objetivo
promover a inclusão digital
na cidade.
A coordenadora dos Telecentros, Raquel Dias, ressaltou a importância do trabalho
que está sendo desenvolvido
na cidade e agradeceu todos
os colaboradores do projeto. “Estamos cumprindo a
questão de inclusão digital, é
muito gratificante ver os alu-
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nos se formando. Agradeço
a todos que fizeram parte do
projeto este ano”, disse.
A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maria
Angélica Ribeiro, parabenizou
todos os alunos que estão se
formando. “A inclusão digital
é muito importante para o desenvolvimento da cidade e de
nossos alunos. É essencial o
trabalho que o Telecentro está
desenvolvendo”, finalizou.  
Nesta semana, foram realizadas as seguintes formaturas:
no bairro das Campinas, terça-feira (6); na Biblioteca do Sesi,
quarta-feira (7); a do Castolira
será nesta sexta-feira (9).

Próximas formaturas
do Telecentro
9/11 - sexta-feira
Elias Bargis - 10 horas
12/11 - segunda-feira
Jairo Monteiro – 10 horas
13/11 - terça-feira
Feital – 10 horas
14/11 - quarta-feira
Cícero Prado – 9 horas
19/11 - segunda-feira
Jardim Regina – 9 horas

Os alunos do Projeto Telecentro receberão certificado de conclusão de curso

Escola Padre Zezinho realiza Feira Cultural
A escola municipal Padre
Zezinho realizará, na sexta-feira (9), das 10h30 às 17 horas,
a IV Feira Cultural “Empreendedorismo e Conhecimento”.
O evento será na praça Cícero
Prado - Vila São Benedito. Toda a comunidade está convidada para prestigiar o trabalho da
escola.
A Feira contará com a
participação de alunos, pais,
comunidade,
professores,

funcionários da escola e mediadores da Empresa Planeta
Educação.
A escola fará uma exposição dos trabalhos realizados
no projeto Empreendedorismo na Escola, em tendas. Os
temas serão: Alimentação,
Artesanato, Brinquedos e
Customização de Camisetas.
Os participantes poderão adquirir os produtos confeccionados artesanalmente.

Os participantes também
poderão apreciar as apresentações culturais como: Teatro, Contação de Histórias,
Orquestra e Dança, além das
oficinas oferecidas pelos parceiros da escola.
A feira será realizada com
a participação do Instituto Chico Mendes (Ibama-Jacareí), Brinquedoteca, Casa
Verde, Projeto Escola Integrada, Departamento de Turismo
Arquivo TN

No roteiro do passeio, os professores conhecerão o Palacete Visconde da Palmeira

Professores da Rede Municipal
participam de City Tour
Neste sábado (10), mais
de 70 professores da Remefi
- Rede Municipal de Ensino
Fundamental e Infantil participarão de um passeio cultural pelo projeto “Conheça
sua Cidade”, realizado pelo Departamento de Turismo da Prefeitura de Pindamonhangaba. Eles farão um
City Tour pelos pontos turísticos da cidade.
No roteiro do passeio, os
professores conhecerão o Palacete Visconde da Palmeira

(Museu), o projeto Cerâmica, a fazenda Nova Gokula e o Sitio Algodão Doce.
Além das visitas, eles poderão aprender um pouco mais
sobre a história da cidade.
O projeto “Conheça sua
Cidade” é uma iniciativa da
Prefeitura de Pindamonhangaba. Desenvolvido pelo Departamento de Turismo, tem
como objetivo divulgar as riquezas históricas e turísticas
de Pindamonhangaba e conscientizar a população quanto

à importância desta área para
o município.   
“É uma oportunidade para os professores conhecerem um pouco mais do turismo da cidade, conhecendo a
história e depois compartilhar esse momento com seus
alunos, aumentando assim o
turismo da cidade e a conscientização da população em
valorizar e preservar nossas
riquezas culturais e naturais”,
ressaltou a diretora de Turismo Rebeca Guaragna.

e Cpic - Centro de Práticas Integradas e Complementares.
“Sentimo-nos honrados
em realizar mais uma edição
da feira e ver que os alunos,
pais e comunidade estão despertando sua vocação de empreendedor. O papel da escola é transpor os muros para
gerar transformação social”,
ressaltou a gestora da Escola
Padre Zezinho, Cidinha Pedroso.

Divulgação

A escola fará uma exposição dos trabalhos realizados
no Projeto Empreendedorismo

Acessa São Paulo leva
Inclusão Digital para o
bairro do Ribeirão Grande
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Relações Institucionais,
em parceria com o Governo do
Estado de São Paulo, inaugurou
no último dia 30, o programa
Acessa São Paulo Rural, no
bairro Ribeirão Grande. A sala
atenderá todos os moradores da
localidade, levando a inclusão
digital para a área rural.
O programa disponibilizará
computadores e conexão Banda Larga para acesso gratuito e
livre à internet. Uma monitora
dará suporte aos usuários, oferecendo auxílio para a realização de tarefas escolares, pesquisas, uso de sites, entre outros.  
O Acessa São Paulo é um
programa de Inclusão Digital
do Governo do Estado de São
Paulo, coordenado pela Secretaria de Gestão Pública, com o
apoio da Prodesp - Companhia
de Processamento de Dados do
Estado de São Paulo.
Os interessados em acessar a
internet poderão procurar a professora responsável de segunda
a sexta-feira, das 8 às 17 horas,

e, aos sábados, das 8 às 14 horas. O salão fica na estrada mu-

nicipal Jesus Antônio Miranda,
Km 17, Ribeirão Grande.
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Respeito

Compromisso Social

Ricardo Piorino
solicita informações
da Administração

Vereador Abdala pede Toninho da Farmácia
atenção para o bairro
agradece pela lombada
Jardim Bela Vista
na Av. Espanha no Pasin

“Os direitos pleiteados são garantidos pela
legislação e devem ser respeitados”

Atendendo solicitação de moradores do Jardim Bela Vista,
o Vice-presidente da Câmara de Pindamonhangaba, 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
Diretoria de Comunicação/CVP

afinal, esses direitos estão
previstos na legislação e devem
ser respeitados”, pontuou. “É
importante frisar que os profissionais dessa área elaboram
atividades nocivas a saúde”,
acrescentou Piorino. O requerimento foi aprovado por unanimidade pelo plenário da Casa
de Leis e, no momento, aguarda
respostas da Administração.
“Solicito ao Sr. Prefeito que
envie, em caráter de urgência,
informações ou porquê razões
essas medidas ainda não foram
tomadas, pois a situação não
pode permanecer como está”,
finalizou o vereador.

Vereador
Abdala Salomão

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 proliferação de mosquitos
da dengue. Os responsáveis da área técnica da Sabesp estiveram
no local e constataram que, para resolver a questão, deveria ser
feito reparos na boca de lobo e também nivelamento da sarjeta.
“Como esses serviços são de responsabilidade da Prefeitura, estamos encaminhando requerimento ao Departamento de Obras,
solicitando urgência na solução do problema afim de tranquilizar
os moradores que estão apreensivos com a ocorrência de chuvas
mais fortes e que poderão causar transtornos ainda maiores”,
explicou o vereador.
Festa de Santo Agostinho
O vereador Abdala solicitou também, através de requerimento 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 município.
A festa é realizada todo ano no último final de semana do mês
de agosto, no bairro Graminha. “Este evento é importante para
a comunidade e os organizadores da festa, que pertencem a
Paróquia Nossa Senhora de Fátima, podem comemorar, 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 Abdala.

Diretoria de Comunicação/cvp

O Presidente da Câmara de
Vereadores de Pindamonhan-gaba, Ricardo Piorino (PDT),
durante a última sessão de
Câmara, realizada dia 05 de
novembro, apresentou o requerimento nº 1601/2012, no qual
solicita informações ao Departamento de Administração com
relação aos funcionários que
ocupam o cargo de Ajudante
Geral na Secretaria de Saúde
do município e não recebem
adicional de insalubridade.
Segundo o vereador, isso
é um direito dos funcionários.
“A Administração não pode se
curvar diante dessa situação,

Segurança

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) agradece a prefeitura pela construção de duas lombadas na avenida Espanha, no
residencial Pasin, em frente a Padaria Água na Boca e outra em
frente a escola Clube da Minie. “A Construção destas lombadas,
certamente dará muito mais segurança aos moradores e crianças
da avenida Espanha”, disse Toninho da Farmácia.

Antes...

Depois...

O vereador Toninho da Farmácia solicita também a reforma
da boca de lobo que fica na rua Isaura de Toledo, no bairro Boa
Vista. “Faço esta solicitação pois a referida boca de lobo não
esta suportando a demanda de água devido às fortes chuvas
que tendem a ocorrer nesta época do ano”, solicitou Toninho
da Farmácia.
F
:D
C
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Acesse, acompanhe e conheça o trabalho do vereador Abdala.
www.facebook.com/vereadorabdala - www.twitter.com/abdalasalomao
vereadorabdala.blogspot.com - e-mail: abdala@camarapinda.sp.gov.br

Vereador Ricardo Piorino

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

Gratidão

Saúde

Vereadora Dona Geni
homenageia professora
durante Sessão Solene

Dr. Isael fala sobre falta
de cirurgias vasculares e
reafirma apoio ao COMUS

Na terça-feira, dia 30 de
outubro, foram realizadas duas
sessões no Palácio Legislativo.
A primeira, a Sessão Ordinária,
teve início às 18 horas quando
os vereadores discutiram, analisaram e aprovaram os itens que
constavam na pauta da Ordem
do Dia.
A segunda sessão teve início
às 20h30 e o objetivo foi comemorar o Dia do Professor e prestar
uma homenagem aos profissionais da área. A professora e vereadora Geni Dias Ramos – Dona
Geni (PPS) foi oradora oficial
da noite e enalteceu a figura do
educador na sociedade moderna.
Estiveram presentes autoridades
como vereadores, a Secretária de
Educação e Cultura do Município,
Bárbara Zenita França Macedo
(Babi) e a Dirigente Regional
de Ensino, professora Gicele de
Paiva Giudice.
O Coral de Alunos da escola
Art Toledo abrilhantou o evento
com apresentações musicais. Foram cantados os Hinos Nacional
Brasileiro e de Pindamonhangaba
e, posteriormente, a música “Ao
Mestre com Carinho”, em homenagem aos professores.
A vereadora Geni também
homenageou a professora Maria Aparecida Pedroso Rocha
Pena, que iniciou sua carreira na
educação nos anos 90; em 1998
foi aprovada em novo concurso
pú-blico na Prefeitura Municipal,
onde atuou como professora de

Durante a 38ª Sessão
Ordinária na última segunda-feira, dia 05, o vereador Dr.
Isael (PV) reafirmou apoio ao
COMUS (Conselho Municipal
de Saúde) de denunciar ao MP
(Ministério Público), a falta de
cirurgias vasculares por meio
do primeiro Programa Pró
Santa Casa.
O caso foi relatado na Tribuna Livre pelo Vice-presidente
do COMUS, Fábio Lemos.
Milhares de pacientes aguardam as cirurgias, que de acordo
com Lemos, por questões
técnicas ainda não foram iniciadas. “Registro meu apoio à
iniciativa, porque frequentemente tenho falado do assunto
nesta Casa e quem sofre é a

creche escola e ensino fundamental nas unidades escolares.
Hoje, Cidinha atua como Gestora
Escolar da Rede Municipal de
Ensino, estando à frente da Escola
Municipal “Padre Zézinho”; é
autora do Projeto Educarte Brin-

Professora Maria Aparecida Pedroso Rocha
Pena - Cidinha e a vereadora Dona Geni

quedoteca para o Departamento
de Educação, do qual foi a gestora
por dois anos e atua como formadora de professores na Secretaria
Municipal de Educação.
Na ocasião, A Câmara também prestou homenagens aos
professores Vânia dos Santos
Carmo, Ana Maria Oliveira Nóbrega Ruiz, Maria Antonio Bento
Bahia, Eliane Rocha de Souza e
Silva, Márcia Moring de Oliveira
Almeida, Bete Cursino, Maria
Jupira Gonçalves, Fabiano Luís
da Silva e Sebastião Doni-zetti
Ribeiro, que receberam diplomas
de “Honra ao Mérito”.

Fale com a vereadora Dona Geni
Se você tem alguma sugestão ou quer fazer reivindicações entre em contato
com a vereadora Dona Geni. O blog da vereadora pode ser acessado no endereço:
www.vereadoradonageni.blogspot.com.
O e-mail é donageni@camara pinda.sp.gov.br. Os telefones são (12) 36442255 e 3644-2256.
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população, principalmente os
pacientes que há muito tempo
estão esperando”, ressaltou o
vereador, que falou também
sobre a falta de cirurgião
presente na Santa Casa e
nos plantões do Pronto Socorro. “É muito importante
que o COMUS acompanhe
a situação e parabenizo o
vice-presidente Fábio Lemos por relatar casos aqui na
Tribuna. É inadmissível uma
cidade com 160 mil habitantes não possuir cirurgiões
presentes tanto na Santa
Casa como nos plantões do
Pronto Socorro, o que será
levado também ao Ministério
Público da cidade”, concluiu
o parlamentar.

CÂMARA DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA
ORDEM DO DIA
39ª Sessão Ordinária do ano de 2012, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 12 de novembro de 2012, segunda-feira,
às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 19/2012, do Vereador Alexandre Faria, que “Denomina Prédio
Público localizado entre a Avenida Otaviano Damasceno e Professor Félix Adib
Miguel, no Bairro Vila Verde, neste Município, que abrigará o PSF “Programa de
Saúde Família”, no Jardim Bela Vista”.
II. Projeto de Lei n° 84/2012, do Vereador Alexandre Faria, que “Dispõe sobre o
ingresso e participação de crianças e adolescentes em locais de diversões públicas”.
III. Projeto de Lei nº 159/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre abertura
de crédito adicional suplementar”.
IV. Projeto de Lei nº 161/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre abertura
de crédito adicional suplementar”.
V. Projeto de Lei Complementar n.º 03/2012, do Poder Executivo, que “Altera
dispositivos da Lei Complementar n° 09 de 16 de dezembro de 2008, que Institui
o Código de Edificações do Município de Pindamonhangaba”.
Pindamonhangaba, 07 de novembro de 2012.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
Departamento de Comunicação
Vereador Dr. Isael (PV)
Acompanhe os trabalhos do vereador Dr. Isael pelas redes sociais: www.
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Dr. Jair Roma aguarda Janio homenageia
Vereador Cal volta a
professora Beth Cursino cobrar regularização de
construção do PSF
O Vereador Janio Ardito conhecimento de muitos o
contrato com a Viva Pinda
no Jardim Eloyna
Lerário (PSDB) homenageou empenho e a dedicação de
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Dr. Jair Roma

O vereador Dr. Jair Roma
(PPS) aguarda providências
quanto ao seu requerimento, nº
113/2009, que solicita a construção de uma nova unidade
do Programa Saúde da Família
- PSF, juntamente com a montagem de sala para Consultório
Odontológico, ao lado do Centro Comunitário,noJardimEloyna,
tendo em vista que seu espaço atual
encontra-se esgotado, não suportando a grande demanda do
bairro. Uma característica especial do PSF é a potencialidade
de resgatar os vínculos de compromisso e co-responsabilidade
entre os serviços de saúde, os
profissionais e a população,
além de agilizar o atendimento
aos usuários da região. Para o
vereador, investir em Saúde
Pública é fundamental, pois é
de extrema importância a saúde preventiva dos munícipes.

“Procuro acompanhar junto
a população, os pontos mais
críticos e propor medidas para
sanar tais problemas”, declara
Dr. Jair Roma.
Feital
Na última segunda-feira, dia
05, Dr. Jair Roma reiterou o requerimento nº 1277/2012, o qual
solicita a substituição de cinco
postes de madeira, por postes
de concreto, na rua Maria Aparecida José de Jesus, no bairro
Feital. Os postes atuais, com o
passar do tempo, apresentam
sinais de apodrecimento,
podendo cair e acarretar um
possível acidente. “Esta é
uma reivindicação dos munícipes que residem no local,
pois os postes estão em mau
estado de conservação, o que
pode ocasionar vários transtornos aos moradores”, ressalta o
vereador.

a professora Beth Cursino
na Sessão Solene realizada
no último dia 30 de outubro,
pelo passagem do Dia do
Professor.
Janio fêz questão de lembrar algumas palavras de
alunos da professora Beth:
“esta homenagem é muito
mais do que merecido, pois
ela representa como ninguém
o espírito da verdadeira Educação”, destaca.
O Vereador lembra que
esta homenagem ocorre
por intermédio do Decreto
Legislativo 09/2005 e do
Requerimento 1.403/2012, de
autoria do vereador Ricardo
Piorino. Janio disse que “é
um evento muito importante pois assim levamos ao

contra as

Vereador
Janio Lerario

Drogas

Saneamento

Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador Alexandre
Faria apresentou em Plenário, requerimento estabelecendo Pinda como cidade
realizadora do Fórum da
Coalizão, que este ano terá
o tema: “Por uma Comunidade Segura, Saudável e
Livre das Drogas”. O Fórum
acontecerá no dia 23 de
novembro de 2012, às 19
horas, na Câmara Municipal de Pindamonhangaba.
Alexandre Faria convida
toda a população e entidades
de Pindamonhangaba para
participar deste importante
acontecimento.
O evento comemorará

da

está satisfeito com as obras de recapeamento do pedágio da

Água Preta;

solicitação do

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR), apresentou na Sessão Ordinária
da Câmara realizada no dia
22 de outubro, o Requerimento de nº 1554/2012,
que solicita à SA-BESP,
a realização de estudos e
providências para a implantação de uma rede coletora

é o risco da proliferação de
doenças infecto contagiosas
que podem ser transmitidas
através do esgoto não canalizado e não tratado. A
prevenção da transmissão
de doenças é um fator importante pois, o contato com
o esgoto, é o principal meio
de transmissão de doenças

Coalizão, Eliane Prado Marcondes

também, os quatro anos de
fundação da Coalizão Pinda, e será organizado pela
Associação Pró-Coalizões
Brasil. “Este é o primeiro
Fórum no município e tem
um significado muito importante, pois as consequências
negativas que as drogas causam precisam ser discutidos
constantemente por todos os
segmentos da sociedade. A
Coalizão Pinda é referência
no Brasil e está de parabéns
pelo excelente trabalho que
executam”, afirmou Alexandre Faria, autor da lei e
membro Fundador da Associação Pró-Coalizões Brasil.

Martim Cesar
cobra substituição de
postes no Araretama
O vereador Martim Cesar
(DEM), apresentou requerimento
em Sessão Ordinária cobrando
a Prefeitura uma posição com
relação à Indicação nº 820/2012,
apresentada por ele em junho
deste ano, por meio da qual solicitava a substituição dos postes
na rua Domingos Vieira Salgado,
no bairro Residencial Araretama,
principalmente nas proximidades
dos nº.s 30 e 60.
Segundo Martim, “os postes
estão em condições absurdamente precárias, apresentando inclusive rachaduras, que podem vir
a trazer graves consequências”.
O vereador alerta que não é
o primeiro requerimento que ele
apresenta indagando sobre o andamento das providências: “Em
20 de agosto, foi apresentado o
Requerimento nº 1142/2012, por
meio do qual reiterei as solicitações em questão”, afirma. Na
ocasião, a Prefeitura enviou como
resposta o Ofício nº 1378/2012,
no qual justificou que as devidas
providências estariam na dependência de um retorno da EDP
Bandeirante com a apresentação
do referido orçamento. “Estamos
esperando o orçamento da Ban-

deirante e a tomada de medidas
por parte do Executivo, pois a
situação não pode mais permanecer como está”, finaliza.
Trânsito na
Vitoriano Borges
Martim também apresentou
indicação visando providências
no sentido de liberar o fluxo de
veículos em direção ao Pronto
Socorro, uma vez que se têm
duas pistas na Rua Vitoriano
Borges em direção à padaria Santa
Luzia, e ambas ficam paradas no
semáforo sem necessidade. “Esta
situação acaba prejudicando,
muitas vezes, o atendimento de
um doente em carros particulares,
ou mesmo o acesso rápido de uma
ambulância”, afirma o vereador,
explicando que “hoje, o sinal
abre e, de qualquer maneira, há
o cruzamento de quem vem da
padaria Santa Luzia e vai virar a
esquerda sentido Santa Casa. Isso
permaneceria acontecendo, mas
quando o sinal estivesse fechado,
o trânsito estaria liberado para
quem viesse da rotatória e viraria
sentido Santa Casa, dando maior
fluidez e evitando interromper
a passagem de pessoas sendo
socorridas”.

Diretoria de Comunicação/CVP

Presidente

Cal

Segurança

básico

Diretoria de Comunicação/CVP

com a

solicitando a melhoria com
frequência. Esses benefícios
poderiam ser um presente de
final de ano da Administração
para o povo”, destaca Cal.
Pedágio da Água Preta
O vereador Cal está acompanhando as obras realizadas
no pedágio da Água Preta, que
fica na rodovia Vereador Abel
Fabrício Dias. A responsável
pela melhoria é a empresa
CSO, terceirizada contratada
pelo DER (Departamento de
Estradas e Rodagem).
No local, foi feita a pintura
da guarita da praça de pedágio e
agora está sendo feito o recapeamento do trecho, nos dois sentidos
– Pinda/Moreira, tanto na pista em
que passam os caminhões quanto
a pista de veículos leves. “Agradecemos ao DER e ao Governo
do Estado que está atendendo a
um pedido antigo que fizemos em
nome dos motoristas, pois o local
apresenta muitos buracos, o que
acaba prejudicando os veículos
que passam por ali”, explica o
vereador. Cal reforça que esse é
um local de tráfego muito intenso
e, por isso, o asfalto fica muito
danificado.

vereador é antiga

Alexandre Faria oficializa Dr. Marcos Aurélio
pede rede de esgoto
1º Fórum da Coalização
para o bairro Maçaim
em Pindamonhangaba

Vereador Alexandre Faria

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) continua solicitando que a Prefeitura tome
providências sobre o transporte
público na cidade. Segundo ele,
já estamos praticamente há dois
meses do final do ano e o contrato com a empresa de ônibus
Viva Pinda continua vencido.
“A Prefeitura vai encerrar o
mandato sem resolver a questão
do transporte urbano. Foi essa
gestão que fez a transição entre
as empresas de ônibus. Solicitamos que essa renovação seja
feita o mais rápido possível e
que nesse documento também
sejam inseridos mais benefícios
aos usuários”, sugere Cal.
Dentre essas melhorias
propostas, o vereador Cal destaca a implantação do “Bilhete
Único” para os passageiros e o
estudo de novas rotas e linhas
de ônibus para melhoria do
trânsito e do atendimento aos
usuários. “Principalmente com
o final do ano, época em que
as lojas ficam abertas até mais
tarde, poderiam ser disponibilizados mais ônibus para atender
a população, principalmente
da região do Distrito, que vem

Diretoria de Comunicação/cvp

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.

Prevenção

cada profissional que estão
sempre em busca da evolução
e crescimento do saber para
cada um de nossos jovens”.
O vereador Janio ainda
ressalta que hoje em dia os
professores têm um papel de
grande responsabilidade na
sociedade. Eles se envolvem
e se engajam no exercício da
profissão, se reciclando a cada
dia pois as metodologias de
ensino mudaram muito, e o
professor é reconhecido como
instrumento que proporciona
a circulação de conhecimento
dentro e fora da sala de aula.
Janio diz ainda que, “o
professor, têm que ser homenageado todos os dias, tamanha a luta de cada um deles”,
finalizou Lerario.

Vereador Dr. Marcos Aurélio

de esgoto na Estrada Municipal do Maçaim, no bairro
do mesmo nome.
Os moradores da região
reclamam dos incômodos
que a falta da rede de esgoto
provoca, como a necessidade de constante limpeza
das fossas sépticas, o que
é custeado pelos próprios
munícipes. Outro problema

como leptospirose, hepatite
A, cólera e tifo, entre outras.
“O saneamento básico e
a saúde estão diretamente ligados e por isso, precisamos
garantir para a população de
Pinda um saneamento básico
adequado para que a saúde
de todos seja preservada”,
ressaltou o vereador Dr.
Marcos Aurélio.

Vereador Martim Cesar

Para falar com o vereador Martim Cesar:
Telefones: 3644-2271/3644-2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br
Atendimento ao público de 2ª a 6ª feira, das 8 às 12h e das
14 às 17h30, em seu Gabinete na Câmara de Pindamonhangaba.
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Altair Fernandes

Crônicas de uma ‘cidade princesa’
(Agora com as reminiscências de Balthazar - 2 )
ra, “especial e igual romântico apreço”.
É oportuno lembrar que
“Porto” era a denominação
das imediações do atual Bosque da Princesa. Ali havia
um porto, ancoradouro utilizado na época em que o rio
Paraíba fora navegável. O rio
Paraíba era via fluvial para
o transporte de café e outros
produtos de Caçapava até
Cachoeira, onde eram embarcados na Estrada de Ferro D.
Pedro II (precursora da Central do Brasil) rumo ao Rio
de Janeiro. ( Ebe Reale em
Pindamonhangaba: Cidade
do Segundo Reinado, 1970,
Universidade de São Paulo).
(Continua...)

Um Anúncio do Passado
Publicava-se no jornal local (extinto) ‘A cidade’ em 1935

O velho sobrado
em frente à matriz,
onde Balthazar
teria nascido

Nesta edição damos continuidade ao resgate literário
de crônicas referentes a Pindamonhangaba antiga escritas por Balthazar de Godoy
Moreira (1898/1969), neste
jornal, em 1963. Trabalho
que iniciamos na edição de
10 de agosto último.
Dando sequência a suas
considerações referentes às
mudanças ocorridas por conta dos novos tempos que se
verificavam naquele, hoje
também já distantes, anos
sessentas, Balthazar destacava a pressa com que o tempo
havia mudado as coisas... a
cidade... o povo.
Com pinceladas de saudosismo, o poeta sonetista
assim ia retratando seu quadro de reminiscências algo
melancólicas...
“Uma tristeza as fazendas em declínio, a antiga
aristocracia rural arrasada.
A rizicultura ainda não se fixara nas várzeas do Vale e a
lavoura de café desmantelada, sem nada que a pudesse
de pronto substituir, Pinda
esvaia-se.
A *debacle acentuava-se.
Parecia que uma atmosfera letal pesava sobre o Vale.
Sair do rincão condenado
era o anseio de todos. Bananeira que já deu cacho, era o
que diziam, frase amargurada que doía no coração, mas

como contraditá-la? A desesperança piorava a situação
porque povo sem esperança,
sem fé na sua capacidade, é
povo desarvorado.
A cidade estava perplexa, sem compreender como
fora apeada de seu pedestal.
Como o progresso que a bafejara tantos anos e abandonara. Amante infiel, lá se
fora para o oeste onde a terra roxa era a atração.”
O sobrado
Seus escritos saudosistas, Balthazar prossegue na
edição seguinte da Tribuna
(7/4/1963), destacando que
Pindamonhangaba era a cidade que mais sofria com a
queda do café no Vale, pois
havia “caído demais alto” e
seu desajuste era completo.
Fora nessa época delicada
para o município que Balthazar nascera. Lembra que
viera ao mundo num sobrado que havia bem em frente
da igreja matriz (Santuário
Mariano), e que ocupava um
pouco da rua Bicudo Leme.
No local onde foi construído o Banco Mercantil (hoje
estabelecimento comercial).
Revela que até os anos trintas
“ainda estava ali o velho sobrado com as lojas no andar
térreo e as portas envidraçadas do segundo andar abrindo para a sacada.”
Ele não considerava o

sobrado um solar, mas “um
edifício que condizia com a
cidade de outros tempos...”
Conta que sua entrada era
pela rua Bicudo Leme, recordando “...uma porta larga de madeira mais ou menos trabalhada, girando em
pesados gonzos”.
Ao relembrar essa porta,
direciona lembranças especiais à soleira de uma pedra
só... “de metro e meio por uns
três palmos, maciça, brutalmente pesada. Quantas vezes
meus avós pisaram entrando e
saindo? Quantas vezes por ela
passaram os meus pais? Noiva, minha mãe a pisou quando
veio para o sobrado, após o
casamento no Porto, naquela
casa de esquina da rua Monteiro de Godoy com a Barão de
Pindamonhangaba”.
Prosseguindo, fala da
possibilidade dele e sua irmãzinha gêmea, Maria, terem apoiado seus “pezinhos
incertos de criança naquela
abençoada soleira”. E sobre
o paradeiro da mesma naqueles anos sessentas (época em
que escrevia o artigo) revela
estaria na chácara do professor Manoel Ribeiro, na rua
General Júlio Salgado, pois
os pais de sua esposa, dona
Eloyna, também haviam morado no velho sobrado em
frente à matriz e, portanto,
ela teria pela pedra da solei-

*Mudança brusca que acarreta desordem ou ruína financeira. Derrota; desastre. (Dicionário online de português)

Lembranças
Literárias:
interrogaes.cominterrogaes.com

Glória
Que importa a mim o louro do renome,
ter aureolada a fronte encanecida.
Bem pouco vale o que no vale a vida,
se pelo tempo tudo finda e some.
Que importa a imortalização do nome
no pétreo fuste em letras esculpida.
É tão rara uma glória merecida,
que depressa entre as outras se consome.
			Que ideal o Nada... Pelo Nada anseio!
			
Por isso aguardo o derradeiro seio,
			
Onde o meu corpo se reverta em pó.
					Gravem, querendo, sobre a sepultura:
					
- teve por glória a própria desventura,
					
A dor suprema de ter sido só.
Jercy Jacob – Tribuna do Norte, 31/3/1963

SEGUNDO CADERNO
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Como solicitar
o trabalho
do Cerest?

Arquivo TN

Todos os trabalhadores,
formais ou informais,
portadores ou suspeitos
de doenças ocupacionais,
vítimas de acidentes de
trabalho, ou que tenham
dúvidas e querem esclarecimentos sobre sua saúde
ou questões trabalhistas,
previdenciárias e segurança no seu ambiente de
trabalho podem procurar o
Cerest Pinda. A assistência
no Cerest começa pela consulta à assistente social,
que veriﬁca o problema do
trabalhador, sua situação
trabalhista e providencia as
orientações necessárias. A
partir desse atendimento,
o trabalhador poderá ser
encaminhado para outros
proﬁssionais da equipe
como: fonoaudiólogo, psicólogo ou médico, ou ainda
para os demais serviços da
rede SUS.

O que o Cerest faz?
As ações de vigilância do Cerest
ocorrem a partir do recebimento das notiﬁcações de acidentes
de trabalho, preenchidas e enviadas pelos serviços de saúde,
principalmente os de urgência e
emergência. Além disso, recebe denúncias da população em
geral e desenvolve projetos
especíﬁcos, como o de marmo-

rarias e de padarias. O Centro
de Referência também promove
ações de educação em saúde,
como capacitações para rede
pública e privada, e participa de
eventos relacionados à Saúde
do Trabalhador como a Sipat Semana Interna de Prevenção
de Acidentes, organizada por
empresas.

Arquivo TN

Especialistas em segurança do trabalho fazem simulação de atendimento a acidente

Cerest auxilia a saúde
do trabalhador em
Pindamonhangaba
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador
é exemplo para o Vale do Paraíba

O Cerest realiza palestras sobre a saúde do trabalhador

Arquivo TN

Localização:
O Cerest ﬁca localizado na rua Major José dos Santos Moreira,
28. Mais informações podem ser obtidas pelo emailcrst.saude@
pindamonhangaba.sp.gov.br, ou pelo blog cerestpinda.blogspot.
com e no telefone 3645-8926.

A Prefeitura de Pindamonhangaba disponibiliza na rede
vários programas em benefício
à saúde do munícipe. E o trabalhador de Pindamonhangaba
recebe uma atenção especial na
rede.
O Cerest - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador é um serviço de saúde que
faz parte da Rede Nacional de
Atenção Integral à Saúde do
Trabalhador. Todas as unidades de saúde do SUS atendem
trabalhadores, já que eles fazem parte da demanda. A função do Cerest é ser referência
nas unidades, servindo como
apoio técnico para o desenvolvimento de ações de vigilância
nos ambientes de trabalho, assistência ao trabalhador e educação em saúde do trabalhador.
“O trabalho é fundamental
em nossas vidas. É nosso meio
de sobrevivência e de realização. Entretanto, existem riscos
à saúde, como o ruído, o calor,
os produtos químicos, entre outros, que podem provocar doenças e acidentes. Para melhorar a
qualidade de vida do trabalhador é que existe o Cerest, nosso
objetivo principal é trazer qualidade de vida e focar a saúde

do trabalhador”, ressalta a diretora do Cerest, Marcia Tiveron.
O Cerest, inaugurado em
2006, é referência no Vale do
Paraíba, sendo responsável
pelo município de Pindamonhangaba e mais nove cidades:
Campos do Jordão, Taubaté,
Tremembé, São Luiz do Paraitinga, São Bento do Sapucaí,

Santo Antonio do Pinhal, Natividade da Serra, Redenção e
Lagoinha.
O atendimento ao trabalhador é feito para pessoas que
trabalham com ou sem carteira assinada, desempregados,
aposentados, entre outros, só
é preciso entrar contato com o
centro.

Inauguração da sede do Cerest em Pindamonhangaba
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Arquivo pessoal

Feliz aniversário
Para Mauro Ogata, que completa 81 anos no dia
16 de novembro. Ele recebe abraços carinhosos da
esposa Mitika Ogata; dos filhos Suely, Cláudio, Telma,
Tereza Kelly e Cássia; dos genros e netos. Recebe
também os cumprimentos da comunidade japonesa
de Pindamonhangaba e dos integrantes do Coral São
Francisco de Assis, que pedem a Deus que o abençoe e
a toda sua família com saúde, paz e felicidade.

Arquivo pessoal

Duplo aniversário

Tudo de bom para as comadres aniversariantes: “vó” Benedita Portela (Dona Didi), dia 28 de
outubro, e “vó” Maria Amélia Cesar (Dona Lica), dia 5 de novembro. Os familiares e amigos
desejam muita saúde, paz e felicidade. Parabéns!

Felicidade
Para o violeiro Messias, da dupla Zé Carlos e Messias, que
completa mais um aniversário nesta sexta-feira, dia 9 de
novembro. Ele recebe os cumprimentos da esposa Elza,
dos filhos, noras, netos e amigos que desejam tudo de
bom, muita paz e felicidade. Votos de saúde de toda a
família sertaneja do Espaço Cardosão.

Parabéns
Muita felicidade para Renato Garcia Munhoz, que comemora aniversário
no dia 10 de novembro, recebendo o carinho de seus familiares e amigos.
Abraços de sua esposa Silvia, irmã Marina e mãe Marina, com ele na foto. Seus
filhos Maria Fernanda, Ramon, Pedro e a nora Camila lhe desejam felicidade.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Aniversariante

Tudo de bom

Muita felicidade

Parabéns para Rafael Hipólito, que
assopra velinhas no dia 10 de
novembro. Ele recebe o abraço
de seus familiares
e amigos.

Feliz aniversário para Elvira Lemes Gomes Cruz,
que assopra velinhas no dia 7 de novembro,
recebendo o carinho do marido Marcio Cruz.
Sua família lhe manda um forte abraço e um
feliz aniversário. Parabéns.

Parabéns para Sebastião Carriço, que comemora
aniversário no dia 10 de novembro, recebendo o carinho
de seus familiares e amigos. Abraços de sua esposa Rose
(com ele na foto), seus filhos Fernando e Manuela, da
nora Alessandra e do genro Juninho. Felicidade!

CULTURA
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Clássicos em Cena traz
a Pinda ‘As Choronas’
Grupo feminino de chorinho se apresenta sábado (10) no Museu
A cidade está recebendo,
há vários meses, o projeto
“Clássicos em Cena” que
apresenta obras musicais. E
neste sábado (10), recebe o
grupo “As Choronas”, que
utiliza instrumentos musicais
para contar ao público a história do choro. Nesta edição
do “Clássicos em Cena” serão apresentadas obras de Pixinguinha e Noel Rosa.
O prefeito João Ribeiro
convida a população para
participar do evento. “Este
projeto dá a oportunidade de
todos prestigiarem a música
gratuitamente, e conhecerem
um pouco da cultura musical”, avalia.
Formado por um quarteto
de mulheres, o “Choronas”
conquistou um grande destaque nacional ao levar o choro
instrumental, em suas versões originais, aos principais
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“As Choronas” tocarão Pixinguinha e Noel Rosa

palcos do país e também do
exterior.
O maestro Parcival Módolo comentará a apresentação do grupo. O evento acontece, às 19 horas, no Museu
Histórico e Pedagógico Dom
Pedro I e Dona Leopoldina

(rua Marechal Deodoro, 260
– centro) . A entrada é franca.
“O ‘Clássicos’ está conquistando um grande público, tem sido um sucesso e no
evento de sábado não será diferente”, aﬁrma o diretor de
Patrimônio Histórico da Pre-

feitura, Paulo Tarcízio.
Segundo Tarcízio, a pontualidade do público precisa
ser levada a sério para não
atrasar as peças. Os portões
serão fechados às 19h15.
“Normalmente temos tido a
colaboração da plateia, que
está cada vez mais numerosa
e presente no evento”, conclui ele.
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Patrimônio
Histórico apoia o evento, que
é uma realização da Direção
Cultura e Maat Produções
Artísticas, com patrocínio da
Gerdau e apoio da Prefeitura
de Pindamonhangaba e do
Proac - Programa de Ação
Cultural do Estado de São
Paulo.
Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone
3648.1779.

Trenzinho do turismo faz sucesso
Mais de 3 mil pessoas ﬁzeram o passeio cultural no mês de outubro
MARIA FERNANDA MUNHOZ
O trenzinho do City Tour
Histórico Cultural, realizado
pelo Departamento de Turismo da Prefeitura, se destacou
pelo grande sucesso com o
público de Pindamonhangaba. No mês de outubro, um
total de 3.151 pessoas foram
atendidas no projeto, em apenas 14 dias de realização.
O City Tour é um passeio
realizado principalmente com
os munícipes, pelos locais
históricos do centro da cidade, quando um monitor vai
narrando os principais fatos
da história de Pindamonhangaba. Com isso, o Departamento de Turismo pretende
informar, de maneira lúdica,
os moradores de nossa cidade
sobre as riquezas históricas e
culturais da cidade; levando a
conscientização para a consequente preservação, tanto dos
bens públicos quanto das histórias e tradições.
As saídas do trenzinho
foram assim realizadas: aos
sábados, da praça Monsenhor Marcondes; aos domingos, do Bosque da Princesa,
totalizando 1.260 pessoas
participantes. A realização
do trenzinho em outubro foi
inédita, e em homenagem ao
Mês da Criança.

Além dessas saídas, o
Departamento de Turismo
também atendeu alunos e
professoras das seguintes escolas municipais: ‘Dulce Pedrosa Romeiro Guimarães’
(Boa Vista), ‘Jairo Monteiro’
(Vila Rica), ‘Augusto César
(Vila Rica), ‘Maria Aparecida
Arantes Vasques’ (Mombaça),
‘Manoel César Ribeiro’ (Crispim), ‘André Franco Montoro’
(Crispim), ‘Paulo Freire’ (Vila

Prado) e ‘Gilda Piorini Molica’
(loteamento São Judas Tadeu),
totalizando 1.891 pessoas.
“Atingimos nosso objetivo, a sensibilização do munícipe e a oportunidade da
criança conhecer a história de
sua cidade de uma maneira
diferente, passeando de trenzinho. Pudemos também, divulgar as belezas de nossa cidade e seus pontos turísticos,
mostrando ao munícipe as opDivulgação

ções de passeios e de lazer na
cidade”, comentou a diretora
do Departamento de Turismo,
Rebeca Guaragna Guedes.
Retorno do trenzinho
No mês de novembro o
trenzinho dá uma parada, mas
retorna em dezembro, em comemoração ao mês de Natal.
O trenzinho voltará a circular
na cidade de 1º a 22 de dezembro, das 18 às 22 horas, com
saídas da praça do Cruzeiro.

O Mágico Jack é um dos responsáveis pelo projeto

Araretama recebe
projeto ‘Circo
para Todos’
A Prefeitura de Pindamonhangaba, através do Departamento de Cultura, realiza, a
partir do dia 13 de novembro,
o projeto “Circo para Todos”.
O objetivo do curso é ensinar a arte circense, como o
equilibrismo (monociclo e
perna de pau); malabarismo
(argolas, claves, bolas, pratos
giratórios), mágica e técnica
de clown (palhaço), para os
jovens.
As aulas acontecerão às
terças e quintas-feiras, no
Centro Comunitário “Maria
José Ardito Lerário”, no bairro Araretama, até o dia 20 de
dezembro, quando os alunos
farão uma apresentação das
técnicas aprendidas. Ao todo,
serão 30 vagas divididas em
2 turmas: uma de manhã, das
8h30 às 10h30; outra à tarde,
das 15 às 17 horas, composta
por jovens de 10 a 16 anos.

C

rítica
Literária

Trenzinho do City Tour no centro da cidade

Se você pudesse se transformar num
pássaro, que pássaro seria? Esta pergunta surgiu exatamente quando terminei de
ler o Rumo a outro verão, de Janet Frame.
Nele, a protagonista é um pássaro, um ser
que busca a si mesmo num mundo de pequenos e grandes horrores. “Sou um pássaro migratório. Moro em Londres. O Cruzeiro do Sul atravessa meu coração em vez
do céu, e não posso vê-lo nem caminhar
embaixo dele, e pouco me importo, pouco
me importo”.
Escrito em 1963, quando Janet Frame
vivia no Reino Unido, o livro só foi publicado após a sua morte, pois ela o considerava pessoal demais para ser publicado enquanto viva. Com traços autobiográﬁcos,
Rumo a outro verão conta a história de
Grace Cleave, que está passando um ﬁm
de semana fora da capital com a família
de um jornalista casado. No entanto, durante esses dias ela se sente cada vez mais
um pássaro migratório à medida que tudo
a sua volta se torna transitório. Ela deseja encontrar seu lugar no mundo, mas não
consegue decidir onde ﬁcar e resolve sentir-se confortável com seu novo corpo, penas e bico. “Grace eriçou as pernas, bateu
as asas frenéticamente, saiu histericamente do Strand, encontrou um café onde se
sentou em um alto banco giratório, comeu
um ﬁlé de bacalhau esbranquiçado com
batatas que pareciam uma pilha de ﬁnas
unhas amarelas retorcidas, e pão escovado
com uma úmida esponja amarela”.
Janet Frame é considerada uma das
mais importantes escritoras da Nova Zelândia. Tornou-se conhecida mundial-

Os proﬁssionais responsáveis pelo projeto são: o palhaço Alegrito, sua assistente
Dora Laren e o Mágico Jack.
“Aproximar o jovem
desse mundo mágico, que é
o circo, é uma tentativa de
resgate dessa cultura milenar. Com a aproximação das
férias escolares, a criançada
terá mais tempo para colocar
em prática todo o aprendizado e, quem sabe, a partir
desse incentivo, não tenhamos no futuro, um circo em
Pinda, com atores do próprio município?”, ressalta
a diretora de Cultura, Nilza
Mayer.
As Inscrições serão realizadas nos dias das aulas, no
mencionado centro comunitário. Mais informações
podem ser solicitadas no
Departamento de Cultura ou
pelo telefone 3642-1080.

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

mente pelo livro Um anjo à minha mesa.
Escreveu doze romances, dois volumes de
poesias e um livro infantil. Durante sua
carreira, recebeu importantes prêmios literários, entre eles o Commonwealth de Literatura, medalhas de honra e doutorados.
Rumo a outro verão é um livro delicado e nos envolve num verdadeiro abismo,
nos fazendo sentir estrangeiros dentro de
nós mesmos. “São páginas que compõem
um maravilhoso romance sobre o exílio e
o retorno, a nostalgia e as origens”.
Será que estamos no local certo? Será
mesmo que estamos no melhor caminho?
Divulgação
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Entrevista

ERIKA CORREA:
Passeio tem que
ser com emoção!
Caminhar em ambientes naturais, desbravar corredeiras em botes inﬂáveis, aventurar-se por cavernas de águas cristalinas, desfrutar
tudo o que a natureza pode oferecer de forma
sustentável e consciente. Eis as atividades
que cada vez mais ganham o gosto popular
do brasileiro.
O Turismo de Aventura é uma excelente
opção para aqueles que buscam emoções e
contato com a natureza. É um passeio que envolve esporte, mas não é de caráter competitivo e sim uma experiência agradável e ímpar

para se estar próximo de paisagens exuberantes com a adrenalina à ﬂor da pele.
Para falar um pouco mais sobre esse segmento que vem crescendo em nossa região, a
entrevista desta semana é com Erika Corrêa.
Formada em Comunicação Social, ela é
técnica em Turismo, técnica em Meio Ambiente e atua na área de Ecoturismo há 12 anos.
É sócia da Simbiose Aventura e Meio Ambiente, empresa associada à Abeta - Associação de Empresas de Ecoturismo e Turismo de
Aventura.

Tribuna do Norte: Quando você começou a
se interessar e praticar o turismo de aventura?
Erika Correa: Meu interesse teve início
em 2000, durante o curso de Técnico em
Turismo na Etec de Pinda, quando conheci
alguns colegas de sala que já praticavam o
Ecoturismo e Turismo de Aventura pela Serra
da Mantiqueira.

monitores para trabalhar nesta área. O que
você ensina e qual é o perﬁl deste proﬁssional?
Erika: Preparamos nossos monitores baseados nas normas técnicas vigentes no Brasil, para desenvolver habilidades e atitudes. O
objetivo é que o proﬁssional conduza as atividades de aventura com qualidade e segurança. O perﬁl para trabalhar neste segmento é
ter boa comunicação, percepção e conﬁança,
saber ouvir, neutralidade e principalmente,
gostar de estar em contato com a natureza e
com a cultura local.

Tribuna do Norte: O que mais diferencia
esta prática de turismo do turismo convencional?
Erika: Muitos confundem o Ecoturismo e
Turismo de Aventura com a prática de esportes radicais, mas na verdade o Turismo de
Aventura é um segmento que promove a vida
ao ar livre e incentiva a conservação do patrimônio ambiental e cultural de um local, o
que possibilita a integração mais envolvente
do turista com a região visitada.

Tribuna do Norte: A cidade já é conhecida
dentro dos circuitos de turismo de aventura.
O que tem atraído o turista de aventura para
a cidade?
Erika: O turista se interessa por nossas
montanhas para a prática de escalada, rapel
e trilhas e também pelos nossos rios, para a
prática de boia cross e canoagem. Sem contar
as nossas estradas rurais, ideais para a prática
de cicloturismo e mountain bike.

Tribuna do Norte: O que o turista precisa
para se tornar um turista aventureiro?
Erika: O mais importante é estar em contato com a natureza. Precisa estar disposto a
vivenciar e a realizar atividades ao ar livre.
Geralmente são pessoas que tem preferência
por lugares que preservam os aspectos naturais, culturais e históricos. Uma boa sugestão
é acessar o portal Viagem na Natureza. Lá
existem várias dicas de destinos e atividades
de aventura. O endereço é www.viagem-natureza.com.br
Tribuna do Norte: Você acredita que a região tem potencial para o turismo de aventura?
Erika: O Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte tem magníﬁcos atrativos naturais para serem contemplados e que
possibilitam a prática de atividades de aventura.
Tribuna do Norte: Mas a nossa cidade está
preparada? Na sua opinião, o que pode ser

investido para atrair mais turistas que procuram esse tipo de entretenimento para a
cidade?
Erika: Temos a natureza, mas precisamos
de produtos formatados, ou seja, locais que
estejam prontos para receber e atender o turista adequadamente, um bom exemplo será

o Parque da Cidade que, depois de estruturado, poderá oferecer diversas atividades ao ar
livre, como arvorismo e trilhas, entre outras
atividades.
Tribuna do Norte: Além de receber os turistas, você também atua preparando guias e

Tribuna do Norte: E para os moradores da
cidade que se interessem por conhecer um
pouco mais do que Pinda oferece em aventura, qual a dica que você dá?
Erika: Como eu já disse, em Pinda há lugares ideais para quem gosta de turismo de
aventura e do contato com a natureza. Mas
é importante destacar que é essencial estar
acompanhado de um monitor de uma empresa especializada, que esteja formalizada e que
siga as normas técnicas de turismo de aventura. Além de oferecer maior segurança, ele
poderá oferecer informações valiosas sobre
o lugar a ser visitado. A empresa onde atuo,
a Simbiose Aventura, é uma delas e oferece
diversas atividades de aventura em Pinda e
região, como trilhas, boia cross, rapel, além
de treinamento corporativo ao ar livre. Se alguém quiser conhecer um pouco mais, pode
acessar nossa página no facebook: www.facebook.com/simbioseaventura.
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Cinema

AIANDRA ALVES MARIANO

Microsoft lança ‘Halo 4’
Divulgação

Superman será
lançado em 3D em
julho de 2013

“O Homem de Aço”, novo
ﬁlme do Superman, será lançado em 3D pela Warner Bros
em julho de 2013. O trailler
deve sair em dezembro.
O ﬁlme foi escrito por David Goyer baseado em uma
história que ele criou com
Christopher Nolan, produtor do
ﬁlme. Zack Snyder é o diretor.
Na trama, Clark Kent é
um jornalista de vinte e poucos anos que se sente alienado por poderes além da
imaginação. Transportado de
Krypton (um planeta alienígena avançado) para a Terra,
anos atrás, Clark se pergunta “Por que estou aqui?”.

com
versão
em
português
Master Chief começou
suas novas aventuras na terça-feira (6), com lançamento de “Halo 4”, da Microsoft, o mais recente título na
série de grande sucesso para
o Xbox 360. O jogo enfrentará a série “Call of Duty”,
da Activision Blizzard, pela
liderança do mercado na
temporada de ﬁnal de ano.
A Microsoft espera que o

retorno do lacônico soldado,
protegido por uma armadura
verde, que protagoniza “Halo”
atraia legiões de jogadores.
Em “Halo 4”, o “Master
Chief” ataca e aniquila alienígenas malignos, enquanto
conduz uma busca que pode
resultar no salvamento de
Cortana, uma entidade de
inteligência artiﬁcial que é
sua amiga há muito tempo.

Com visuais de tirar o
fôlego, áudio aprimorado,
performances cinematográﬁcas e uma trilha sonora
arrasadora composta pelo
aclamado compositor Neil
Davidge do Massive Attack,
“Halo 4″ proporciona uma
experiência fascinante que
ressoa poderosamente como
um blockbuster épico de
Hollywood.

A Edição Standard de
Halo 4 está disponível
pelo preço sugerido de
R$ 149, e a Edição Limitada, que inclui a versão
completa de 90 minutos e
legendada em português
da série digital “Halo 4:
Forward Unto Dawn” e
conteúdos bônus adicionais, está disponível pelo
preço sugerido de R$ 299.

Moldado pelos valores de
seus pais adotivos Martha e
Jonathan Kent, Clark logo
descobre que ter super-habilidades signiﬁca tomar decisões extremamente difíceis.
E quando o mundo é atacado, Clark deve se tornar o
herói conhecido como “Superman”, não só para brilhar como o último raio de
esperança, mas para proteger
aqueles que ama.
No elenco estão Henry
Cavill (Superman), Diane
Lane (Martha Kent), Amy
Adams (Lois Lane) e Kevin
Costner (Jonathan Kent), entre outros.

O que rola no cinema
9 a 14/11

Cinemark São José dos Campos
007: Operação Skyfall - dublado
18h20 - 21h20 - 22h20
007: Operação Skyfall - legendado
12h50 - 16h - 19h
Até Que A Sorte Nos Separe
13h40 - 16h10 - 18h30 - 21h
Diário de Um Banana 3
13h00 - 15h10 - 17h20 - 19h30
Gonzaga de Pai para Filho
12h30 - 15h20 - 22h
Marcados Para Morrer
13h20 - 15h50 - 18h10 - 20h50

50 anos de música

Possessão
12h40 - 15h - 17h10 - 19h20 - 21h40

Rolling Stones lança single do álbum “GRRR!”

Sessões especiais (14/11)
Amanhecer - Parte 2 - dublado
23h55
Amanhecer - Parte 2 - legendado
23h55

Os Rolling Stones lançaram na quinta-feira (8), em
seu canal oﬁcial no YouTube,
o single “One more shot”.
A exemplo de “Doom and
gloom” – outra inédita apresentada recentemente –, a
nova música vai estar no álbum “GRRR!”, que celebra
os 50 anos do grupo britânico
e está previsto para ser lançado no dia 12 (segunda-feira).
Os dois singles são uma
parceria entre Mick Jagger
e Keith Richards e foram
gravados em Paris, com
produção de Don Was, que
já trabalhou com os Stones
em seus cinco álbuns anteriores: “Voodoo Lounge”,
“Stripped”, “Bridges To Babylon”, “Live Licks” e “A
Bigger Bang”.
“GRRR!” reúne em três
CDs os grandes sucessos dos
Rolling Stones ao longo de
sua extensa carreira, incluindo “Gimme Shelter”, “(I
Can’t Get No) Satisfaction” e
“Jumpin’ Jack Flash”.
Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood, todos na faixa dos
70 anos de idade, não se reuniam em um estúdio desde a
gravação de seu último disco
de estúdio, “A bigger bang”,
lançado em 2005.

Divulgação

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

Sucesso na Rede

Furacão Nana
A passagem do furacão Sandy pelos Estados Unidos, que deixou
dezenas de mortos e milhares de desabrigados, inspirou a modelo
Nana Gouvêa a fazer um ensaio de gosto duvidoso pelas ruas de
Nova York. O cenário escolhido pela modelo foi os destroços causados pela tempestade, como árvores caídas e carros destruídos.
Rapidamente as fotos ganharam destaque na internet e não demorou muito para que montagens feitas por internautas também se
espalhassem pela rede, simulando a presença de Nana Gouvêa em
outras situações trágicas, como o 11 de Setembro, as tsunamis da Indonésia e do Japão, o assassinato do presidente Kennedy, a guerra
no Vietnã, a bomba de Hiroshima, o Titanic e até o rebaixamento do
Corinthians. Conﬁra todas as montagens no site http://nanagouveaemdesastres.tumblr.com/
Divulgação
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Oficina realizada no Parque do
Trabiju auxilia no Plano de Manejo
Com o objetivo de promover o envolvimento dos
profissionais no processo de
elaboração de diagnóstico
para o Plano de Manejo do
Parque Natural Municipal
do Trabiju, foi realizada na
última semana a Oficina de
Diagnóstico Participativo.
A oficina foi realizada no
próprio Parque, pela Arvorar
- Soluções Florestais Ltda.,
empresa especializada, vencedora da licitação para a implantação do Plano de Manejo no Trabiju.
De acordo com os organizadores, a oficina foi produtiva e ajudou os participantes
a identificarem as compreensões e visões dos diversos
profissionais envolvidos sobre a realidade da unidade de
conservação; a relação entre
organizações e instituições, e
outros aspectos considerados
importantes para a construção do Plano de Manejo.
Participaram da oficina
cerca de 30 pessoas, dentre
elas, representantes de instituições governamentais, não
governamentais e do setor
empresarial, que atuam na
região do Parque do Trabiju
de forma direta ou indireta.
Na oficina, foram realizadas dinâmicas que avaliaram as fraquezas e fortalezas da unidade, as relações
institucionais e entendimento dos principais aspectos do
Parque.
Segundo a gerente do Parque, Célia Simões, a dinâmica foi positiva e deve auxiliar

Divulgação

Dinâmicas realizadas durante as Oficinas de Diagnóstico Participativo, no Parque Trabiju

no Plano de Manejo. “O bom
da oficina foi poder reunir estas pessoas no Parque, trocar
conhecimentos e assim obter
mais informações que com-

plementassem o Plano de
Manejo”, disse Célia.
Com a conclusão dos
trabalhos realizados nesta
oficina, será dado o enca-

Pinda realiza doação de mudas
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de Licenciamento Ambiental e
Urbanismo, informa que a
próxima doação de mudas
nativas e frutíferas acontece nos dias 13 e 29 de
novembro. Os interessados deverão comparecer
ao Viveiro Municipal para

a retirada de senhas e das
mudas.
Cada pessoa poderá retirar até 14 mudas, sendo
doze de árvores nativas e
duas de frutíferas. Somente moradores da área rural
e chácaras na área urbana
poderão participar, é necessário levar comprovante de endereço. As mudas

só poderão ser retiradas
pela mesma pessoa após
60 dias.
O horário da entrega é
das 8 às 10h30 e serão agraciadas as primeiras 30 pessoas que retirarem a senha.
Mais informações podem
ser solicitadas no Departamento de Meio Ambiente
pelo telefone 3645-1494.
Arquivo TN

Cada pesssoa pode retirar 14 mudas, no máximo, no Viveiro Municipal

minhamento para a etapa de
planejamento. Em janeiro,
deve ser realizada a Oficina
de Planejamento Participativo, que terá como principal

intuito envolver os representantes da gestão pública e da
sociedade civil na discussão
do planejamento do Trabiju.
O Plano de Manejo do Par-

que Natural Municipal Trabiju está sendo realizado desde
maio deste ano, com previsão
de término definitivo até o dia
10 de junho de 2013.

Jovens fazem levantamento social
das famílias em torno da PEC
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Assistência Social de Moreira César,
realizou um levantamento
social das famílias da Cícero
Prado, Liberdade, Vale das
Acácias e Laerte Assumpção.
A ação aconteceu com o auxílio dos jovens participantes
do programa “Ação Jovem”,
do Cras - Centro de Referencia Assistência Social de
Moreira César, que fizeram
as pesquisas de campo entrevistando os munícipes no entorno de onde será construída
a PEC - Praça de Esporte e
Cultura .
O intuito da pesquisa foi
saber o perfil dos moradores
da região e o interesse dessa
população por cultura e esporte. Também foi avaliado o
grau de escolaridade das pessoas no entorno.
Nessa quinta-feira (8),
foi realizada, no auditório
da Prefeitura de Pinda, uma
avaliação e apresentação da
atuação dos jovens que realizaram a pesquisa.
“A participação do jovem
foi muito positiva, mostrou
seriedade e competência nas
entrevistas e dados colhidos
para subsidiar o conselho
gestor da PEC. A ideia desse
encontro foi valorizar a atuação voluntária do jovem”,
explica o diretor de Assistência Social da Subprefeitura
de Moreira César, José Car-

los Pinto.
Estiveram presentes ao
evento o prefeito João Ribeiro, os jovens que realizaram
a pesquisa, técnicos do Cras
e a equipe responsável pela
coordenação da Praça de Esporte e Cultura.
PEC
O objetivo das PEC’s são:
integrar programas e ações
culturais, práticas esportivas
e de lazer; formação e qualificação para o mercado de
trabalho; serviços socioassistenciais; políticas de pre-

venção à violência e inclusão
digital, com o intuito de promover a cidadania.
“A PEC é um grande projeto e vai atender a população
trazendo diversos benefícios
e lazer para Pinda”, explica o
prefeito João Ribeiro.
Segundo o prefeito, a praça é outro fator que compõe
o conjunto de melhorias para
os moradores. “A Prefeitura
se empenhou em buscar recursos e o Governo Federal
atendeu nossa solicitação”,
finaliza ele.
Arquivo TN

Pesquisa é feita por integrantes do Ação Jovem
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Acirrada a luta pelas últimas vagas
do Amador da 2ª divisão de Pinda
Akim/Agoravale

Conﬁra os jogos do domingo, às 10h30
- 100 Nome x 10 de Julho
Estádio Tio Nê (Feital)

As equipes já classiﬁcadas para a próxima fase são: Areião, Fluminense, Ponte Nova, Araretama e Andrada. O
time do 100 Nome (foto) e o 10 de Julho jogam entre si no domingo, e precisam vencer para garatntir a vaga

O sonho de acesso à 1ª divisão segue vivo para algumas das 26 equipes que disputam o Amador 2ª divisão da
LPMF - Liga Pindamonhangabense de Futebol. A última
rodada da primeira fase de
grupos acontece no domingo (11), às 10h30, com exceção do jogo do Incomisa e
Fluminense, cancelado devido à desclassiﬁcação do Incomisa por dois WO. Universo

e Santa Luzia folgam na rodada; e Terra dos Ipês e Independente fazem o jogo atrasado da 1ª rodada do grupo C.
O torneio está dividido em
quatro grupos de sete e um de
seis equipes. Os times se enfrentaram em um único turno, classiﬁcando os dois melhores de cada chave para as
quartas de ﬁnais. No grupo A,
o Areião já tem vaga garantida, dependendo dos resulta-

dos para saber a posição ﬁnal; 100 Nome e 10 de Julho
jogam no estádio Tio Nê, no
Feital, e quem vencer se classifica. No grupo B, o Fluminense tem vaga garantida na primeira posição,
com 13 pontos, e o Santa
Luzia depende do resultado do União dos Ipês contra os Galáticos para levar
a segunda vaga do grupo.
O grupo C já tem o Ponte

- Jardim Regina x Unidos Azuis
Campo do Jardim Regina

Nova classificado na primeira posição com 10 pontos; o jogo do Independente
contra o Terra dos Ipês será decisivo para formalizar
a segunda vaga. Caso o Independente perca, o Azeredo se classiﬁca. O grupo D já
está deﬁnido com o Araretama e Andrada na próxima fase com 11 pontos cada.
As quartas de ﬁnais se iniciam no dia 18 de novembro.

- Aﬁzp x Areião
Campo de Futebol do Instituto de Zootecnia
(Haras Paulista)
- Bela Vista x Mombaça
Estádio Antonio Pereira (Bairro das
Campinas)
- União dos Ipês x Galáticos
Estádio Vicente de Oliveira (Vila São José)
- Terra dos Ipês x Independente
Estádio Raul Correa de Macedo (Macedão)

Quatro times
lutam pelo título
no Sub 13

No Senior 35, equipes
lutam por acesso ao G4

As semiﬁnais do Campeonato Sub 13 da LPMF - Liga
Pindamonhangabense de Futebol, em parceria com a Secretaria de Esportes da Prefeitura de Pindamonhangaba,
começam neste sábado (10),
com o primeiro jogo de ida.
Jogando em casa, o Unidos do Jardim Rezende encara a favorita Ferroviária,
às 10 horas, no estádio João
Cândido. Na outra partida,
em Moreira César, no estádio
João Batista de Machado, o
Etna enfrenta o Corinthians,
também favorito desde o
início do campeonato pelos

A disputa para se aproximar da classiﬁcação para as
semiﬁnais continua no Sênior
35 da LPMF - Liga Pindamonhangabense de Futebol.
No domingo (11), acontecem
quatro jogos da 5ª rodada da
competição. Unidos do Jar-

resultados apresentados nos
últimos anos.
As quartas de ﬁnais, no
último sábado (3), tiveram
as vitórias da Ferroviária sobre São Paulo por 3 a 1; do
Corinthians sobre o Universo de 4 a 1; do Etna contra o
Cidade Nova por 6 a 0; e do
Unidos do Jardim Rezende
em cima do Inter Pinda por
1 a 0.
Os quatro times voltam
a campo, pela segunda partida das semiﬁnais, após o
próximo ﬁnal de semana do
feriado da Proclamação da
República.

Ferroviária e
Sapopemba se
enfrentam
no Sub 17

O Campeonato Sub 17
terá uma partida importante
neste sábado (10). Ferroviária e Sapopemba entram
em campo na casa do alviverde do Boa Vista, no
estádio Antônio Pinheiro
Junior, às 10 horas. É a
partida entre os líderes dos
grupos A e B, cada um tem

9 pontos em três jogos. Ou
seja, ainda não perderam
nem empataram.
Pela 3ª rodada, realizada
dia 3, o Sapopemba goleou o
Bela Vista por 8 a 2, e a Ferroviária, fora de casa, teve o
maior placar do torneio até
agora, vencendo o Maricá por
10 a 1.

dim Rezende e Bela Vista
estão na liderança, sendo o
primeiro com 12 pontos e o
segundo com 10. Logo atrás
vem o Taipas, que irá folgar nesta rodada, adiando as
chances de entrar na briga
pela classiﬁcação.

Os times do Andrada e
Imperial não somaram nenhum ponto em quatro jogos
e têm a chance de conseguir
os primeiros no domingo,
quando o Andrada enfrenta
o Ipê II fora de casa e o Imperial encara o Manó Sports

em casa. Caso o Ipê II vença
o Andrada, o time de Moreira
César somará 9 pontos e ﬁcará mais perto do G4, que são
os quatro times que disputarão as semiﬁnais a partir de
dezembro.

Oito equipes lutam por
quatro vagas no Sênior 50
O campeonato Sênior 50
promete emoções do começo
ao ﬁm no domingo (11), com
a última rodada da primeira
fase. Quatro vagas estarão
em disputa, já que o Maricá,
Imperial e Estrela garantiram
classiﬁcação para as quartas
de ﬁnais do grupo A, e a Vila
São José já tem a vaga garantida do grupo B. Os jogos no
domingo serão simultâneos
entre as equipes do grupo A
contra as equipes do grupo
B, a partir das 10h30.
Na segunda chave do
torneio, Bandeirante, Santa
Luzia, Aﬁzp e Independente lutam por três vagas. No
grupo A, Ramos, Flamengo, Fim de Carreira e Campo Alegre estão de olho na

única vaga que sobrou. As
equipes que lutam pelas
vagas jogarão diretamente

nesta 7ª rodada, como é o
caso do Flamengo que enfrenta a Aﬁzp. Ambos têm

chances de classiﬁcação e
prometem um jogo eletrizante até o apito ﬁnal.

Akim/Agoravale

Aﬁzp tem chance de classiﬁcação
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Pinda irá a Bauru com
mais de 450 atletas
Divulgação

Os 76º Jogos Abertos de
Bauru iniciam as competições na quarta-feira (14),
com Pindamonhangaba participando em 43 das 60 modalidades da 1ª divisão. Em
2011, Pinda ﬁcou na 5ª colocação do ranking de pontuações, somando 202 pontos. No quadro de medalhas
foram 73 medalhas no total,
sendo 27 de ouro, 19 de prata
e 27 de bronze. A expectativa para 2012 é superar o ano
anterior na classiﬁcação geral
e surpreender os adversários.
Pinda estreia no futebol
feminino já na quinta-feira
(15,) contra Marília, e con-

tra Piracicaba no handebol
masculino até 21 anos. Estes, serão os únicos jogos no
primeiro dia de competições
para a cidade.
A cerimônia de abertura
está agendada para o dia 16
de novembro, quando Pindamonhangaba será representada por alguns dos principais
atletas do município.
Delegação
Ao todo, mais de 500 pessoas compõem a delegação de
Pindamonhangaba entre atletas, treinadores, dirigentes,
auxiliares técnicos, cozinheiro, preparador físico, nutricionista e outros proﬁssionais.

Principais modalidades
A delegação de Pinda espera bons resultados nas 43
modalidades que disputará. Algumas delas chamam
a atenção dos adversários pelos títulos recentemente
conquistados no estado de São Paulo, no Brasil e até
mesmo no continente Sul Americano, caso do ciclismo,
atletismo, malha, vôlei, ginástica artística e rítmica,
judô, futsal e capoeira. “Nós estamos fortes em todas
as modalidades, é difícil enumerar. Posso dizer que
vamos para Bauru para ﬁcar entre os primeiros”, frisou
o secretário de esportes Antonio Carlos Macedo Giudice.

Jogos Municipais
do Idoso começam
no dia 19

No ano passado Pinda fez 202 pontos nos Jogos Abertos, em Mogi das Cruzes, com 73 medalhas, sendo 27
de ouro, 19 de prata e 27 de bronze. Os melhores resultados foram no ciclismo, vôlei, judô, futsal, damas e
handebol, que conquistaram medalhas de ouro

Colorado homenageia Zé Maria
Na tarde do último dia 3,
no campo do Colorado EC,
na Vila São Benedito, foi realizada uma emocionante
homenagem póstuma para o
Presidente de Honra da agremiação, José Maria da Silva,
recentemente falecido.
Para o evento, foram con-

feccionados quatro jogos de
uniforme, dois brancos e dois
vermelhos (cores do time).
Nas camisas, destaque para o
escrito: “Zé Maria – Eterno”
e a numeração única, todas
traziam o número 2, caracterizando a lateral direita. Era
nessa posição que atuava o

homenageado, carinhosamente conhecido por “Super Zé”.
Dessa simples, porém
signiﬁcativa homenagem,
participaram todos os desportistas que atuam no
campo do Colorado EC nas
tardes de sábado. A agremiação colorada desfruta de

considerável prestígio na cidade graças ao desempenho
se seu “Eterno Presidente”.
Zé Maria foi um apaixonado pelo time da Vila São Benedito.
Na foto, atletas das duas
equipes que ﬁzeram a partida
em homenagem ao Zé Maria.
Divulgação

A cerimônia de abertura
dos Jomi - Jogos Municipais
do Idoso tem data marcada
para o dia 19 de novembro,
no Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira (João do
Pulo), às 18h30. A população
está convidada a prestigiar o
evento e apreciar as apresentações de três grupos de coreograﬁa, além de capoeira,
que antecedem o desﬁle dos
atletas participantes.
Os Jomi reúnem atletas
da Melhor Idade na disputa em 16 modalidades, nas
quais os melhores colocados
têm a missão de representar
Pindamonhangaba nos Jogos
Regionais do Idoso, no ano
seguinte. A edição deste ano
terá 12 dias de competições,
indo até 1º de dezembro,
quando a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura
de Pindamonhangaba fará a
cerimônia de encerramento
com um grande baile.
Uma das responsáveis
pela organização dos Jogos
Municipais do Idoso, a gestora de atividades esportivas no

setor da Melhor Idade, Jedilane Duque da Costa, adiantou
que os Jomi sempre contam
com a presença de um grande número de moradores da
cidade, que prestigiam os jogos, apoiando os atletas. “Na
abertura dos Jogos nós sempre pedimos a presença dos
familiares e demais moradores de Pinda para conferirem
as apresentações, assim como
no encerramento, quando temos um baile com banda e
outras apresentações”, explicou a gestora.
As inscrições para os Jomi
2012 ainda não estão abertas,
mas as pessoas acima de 50
anos que quiserem participar
já podem ir se preparando.
Para participar basta preencher as ﬁchas de inscrições
nos ginásios esportivos e
comparecer no dia da abertura.
A Secretaria de Esportes
e Lazer informou que, em
breve, as ﬁchas de inscrições
estarão disponíveis em todos
os ginásios esportivos da cidade.

Paixão por Esporte
Talita Leite

www.talitaleitte.blogspot.com

Pindamonhangaba aplica goleada em amistoso de futsal
Talita Leite

No dia 18 de setembro, depois de
ser derrotada no tempo normal,
Pindamonhangaba superou o Suzano/
Penalty na prorrogação e carimbou seu
passaporte para a semiﬁnal da Liga Paulista
de Futsal Masculino de 2012.
Desde então, a Princesa do Norte aguarda
seu próximo compromisso.
Para chegar à grande ﬁnal da competição,
Pindamonhangaba encara o fortíssimo Sport
Club Corinthians Paulista, mas o playoff
entre as duas equipes começa apenas no dia
26 de novembro.
Como ﬁcou um longo período sem atuar,
na última terça-feira (6), a equipe local
disputou um amistoso contra o Yoka Futsal,
de Guaratinguetá.
O confronto foi realizado no Ginásio Tobias
Salgado, da Associação Atlética Ferroviária,
e acabou com goleada dos donos da casa,
pelo placar de 7 a 0.
Pindamonhangaba aguarda semiﬁnal contra o Corinthians
O primeiro período do amistoso foi
truncado e terminou com vitória parcial de
Pindamonhangaba, por apenas 2 a 0. Na etapa ﬁnal, entretanto,
Mesmo sem a dupla, o time pindense segue focado no
a Princesa do Norte deslanchou e marcou mais cinco tentos.
desafio que promete ser duríssimo, diante do Corinthians.
Em relação ao grupo que encarou o Suzano nas quartas de
Aliás, o adversário de Pindamonhangaba na Liga Paulista
ﬁnal, poucas mudanças foram observadas. A principal novidade
também vem se preparando.
ﬁca por conta das ausências de Hugo e Hernandes.
O alvinegro paulista está disputando um amistoso contra
Os dois atletas se desentenderam no banco de reservas,
o V&M Minas, com direito a partidas de ida e volta. Na
foram expulsos de quadra e, posteriormente, acabaram
primeira delas, o Minas levou a melhor, venceu o duelo pelo
sendo desligados do elenco de Pindamonhangaba.
placar de 2 a 1.

Tribuna do Norte
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TN Feste

35º Feste começa neste domingo

Debatedores
JOAQUIM GAMA

Com o aplauso do público, tem início o Festival Nacional de Teatro de Pindamonhangaba

Maria Fernanda Munhoz
Neste domingo (11), começa o 35º Feste – Festival
Nacional de Teatro, com a
participação de 15 espetáculos, entre adultos e infantis.
O evento será realizado de 11

Parque
está sendo
preparado
para o
evento
O Parque da Cidade está sendo
preparado para a
realização do 35º
Feste. Está sendo
montado um palco
geospace coberto, semelhante ao
utilizado no Pinda+20, que foi realizado em junho no
mesmo local. Haverá, ainda, uma portaria para controle
dos ingressos e da
idade do público. O
espaço terá capacidade para até 300
pessoas na platéia
e as obras estão a
todo o vapor para o
início do evento, no
domingo (11).

Comissão
Selecionadora
Ademir Carlos
Pereira
Ator e diretor de teatro
atuando desde 76. Ator em
espetáculos como: Canudos - Pindamonhangaba
(prêmio ator revelação em
vários festivais); Capitães
de Areia - Pindamonhangaba (prêmio melhor ator
no Feste); O Homem, A
Mulher e A Flor – Pindamonhangaba, Eqqus – SJCampos; Muro de Arrimo (concorrente melhor espetáculo
do Estado). Dirigiu entre
muitas: A Cantora Careca
– SJCampos; Os Malefícios
do Tabaco – SJCampos; Foi
Bom, Meu Bem? – Pindamonhangaba. Fez parte do
júri de seleção de peças no
Festivale - SJCampos.
Afonso Celso
Oliveira

a 25 de novembro, no Parque
da Cidade, com entrada gratuita.
O primeiro espetáculo do
Feste 2012 será “Além da
Palavra”, com o TEP – Teatro Experimental de Pindamonhangaba. A peça é
indicada para maiores de 14
anos e tem uma hora de duração. Baseado no musical
Godspell, mostra através de
parábolas da Bíblia, como as
palavras pregadas na época
se perderam através do tempo. A história é contada sem
assumir bandeiras religiosas.

A apresentação será às 21 horas.
A primeira semana de apresentação será dedicada aos
espetáculos de grupos de Pindamonhangaba, dando oportunidade ao público de conhecer
o que é produzido pela classe
teatral em nossa cidade.
Em seguida, começa a
apresentação dos espetáculos inscritos, escolhidos pela
comissão selecionadora. São
grupos de Taubaté, São José
dos Campos, Jacareí, Mogi
das Cruzes, Campinas, São
José do Rio Preto, São Pau-

lo e Rio de Janeiro. Todas as
apresentações adultas serão
às 21 horas, e as infantis, às
15 horas.
Ao escolher o espetáculo,
importante atentar à indicação
de idade, pois não será permitida a entrada de pessoas com
idade menor do que a mínima
exigida em cada peça.
Debate
Após cada espetáculo,
será realizado o famoso debate, quando os grupos, a
platéia e os debatedores poderão conversar a respeito do
que foi apresentado.

Ingresso
Para participar do Feste, basta retirar o ingresso,
gratuitamente, no Parque
da Cidade, uma hora antes
do início de cada espetáculo. Escolas que quiserem
reservar ingressos para
as peças infantis, devem
entrar em contato com o
Departamento de Cultura
da Prefeitura, através do
3642-1080.
O 35º Feste é uma realização da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Cultura.

Sinopses
• DIA 11
ALÉM DA PALAVRA

• DIA 12
MEDEIA EM FACES

• DIA 13
MISSA LEIGA

• DIA 14
GISELLE

Cia TEP – Teatro Experimental
de Pindamonhangaba

Coletivo das Tormentas
Pindamonhangaba/SP

Cia Anti-horário de Teatro
Pindamonhangaba /SP

Cia Cênica de Dança-Teatro
Mônica Alvarenga
Pindamonhangaba/SP

“Medéia em Faces” traz de
uma forma íntima e inovadora o Mito até hoje recorrente
em nossa sociedade. O espetáculo provoca o paradoxo
de Razão-Emoção do público
para julgar, de dentro da
cena, a amante, que oscila
entre o mítico e o humano.
Baseado no musical GODSPELL dos anos 70, mostra
através da parábolas extraídas da Bíblia , como as palavras pregadas na época, se
perderam através do tempo.
O grupo faz questão de não
assumir bandeiras religiosas,
mas ampliar a visão sobre
tais palavras bíblicas.

O texto fortemente emocional escrito por Chico de
Assis configura uma missa sem a consagração e
estruturada sobre as partes
que compõem a missa tridentina. Em meio ao ritual,
vários episódios bíblicos,
do Antigo e do Novo Testamento, são representados,
intercalados com narrativas
laicas da literatura cristã.

Nesta releitura, com o
texto todo em cordel, Giselle é transformada para a
cultura brasileira, fazendo
uma conexão entre as duas
culturas mais importantes e
populares do nosso país, a
nordestina e a caipira.

P

val, como: programação, sinopses, fotos,
currículo do júri selecionador e dos debatedores, entre outras.
Ao passar o mouse em cada foto, o
internauta poderá identificar o nome do
espetáculo, o grupo e a cidade de origem.
Ao clicar nessas fotos, serão abertas as
informações indicativas de horário, duração do espetáculo, sinopse, indicação
de idade, entre outras.
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Para quem preferir acessar a programação geral do evento, basta clicar no
botão programação, no lado esquerdo da
página, que automaticamente o internauta será levado a esse setor.
Ao longo do Feste, a intenção é criar
um banco de imagens para arquivar
as fotos tiradas das peças e da platéia.
Acesse www.pindamonhangaba.sp.gov.
br e confira!
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ESPETÁCULOS SELECIONADOS PARA O 35º FESTE
De 11 a 25 de novembro de 2012
ESPETÁCULO ADULTO DE PINDAMONHANGABA– 21 horas
Dia	Espetáculo			Grupo							Cidade			UF

Professor pós-graduado em
Artes. Psicólogo, psicoterapeuta corporal neo-reichiano; arte educador com
especialização em artes
cênicas; ator e diretor teatral formando pela Escola
de Teatro Macunaima em
1997; presidente da Cootepi de 2000 a 2008.
Andrea Cristina
Batista de Souza
Especialista em Gestão
de Projetos Culturais pelo
Celac/USP, arte-educadora
com habilitação em Artes
Cênicas pela Fasc - Pinda,
presidente e fundadora da
Arteduvale - Associação
dos Artistas Educadores do
Vale do Paraíba; professora de História da Arte da
Faculdade Santa Cecília, de
Pindamonhangaba. Desenvolve diversos trabalhos de
formação na área de Artes
Cênicas, danças populares, gestão cultural e há
20 anos pesquisa a cultura
popular brasileira.

11
12
13
14
15

Além da Palavra		
Cia TEP – Teatro Experimental de Pindamonhangaba
Pindamonhangaba
Medeia em Faces		Coletivo das Tormentas					Pindamonhangaba
Missa Leiga			Cia Anti-horário de Teatro				Pindamonhangaba
Giselle				
Cia Cênica de Dança-Teatro Mônica Alvarenga		
Pindamonhangaba
Folia do Homem Diabo		Cia Controvérsias					Pindamonhangaba

SP
SP
SP
SP
SP

ESPETÁCULO ADULTO – 21 horas
Dia	Espetáculo			Grupo							Cidade			UF
16
17
18
22
23
24

Hoje tem espetáculo		
Cia Teatro da Estrutura Rio de Janeiro RJ
Queijo & Goiabada		Balakkobacco						Taubaté			SP
Os cavalos refugam p/ abismo Coletivo Artes Cênicas					
Jacareí			
SP
Território banal			
Cia Azul Celeste					
São José do Rio Preto SP
Minha alma é nada depois...
Os Ciclomáticos						
Rio de Janeiro		
RJ
Números			Os Geraldos						Campinas		SP

ESPETÁCULO INFANTIL – 15 horas
Dia	Espetáculo			Grupo							Cidade			UF
19
20
21

A casa de dentro da gente
Grupo Caixa de História					
O menino que mordeu Picasso Charles Produções					
Coisas de menino boneco
Cia Clara Teatral					

S. José dos Campos
São Paulo		
Mogi das Cruzes

SP
SP
SP

ESPETÁCULO CONVIDADO – 21 horas
Dia	Espetáculo			Grupo							Cidade			UF
25

Doutor em teatro, na área
da Pedagogia do Teatro,
pela ECA/USP (2010).
Mestre em Artes pela ECA/
USP (2000). Especialista em
Teatro Dança pela ECA/USP
(1992). Graduado pela Faculdade Belas Artes de São
Paulo; licenciado em Artes
Cênicas (1984). Professor
convidado da ECA/USP nos
cursos de graduação. Coordenador Pedagógico da SP
Escola de Teatro - Centro
de Formação das Artes do
Palco. Desenvolve pesquisas
na área da Educação e Arte.
DANIELA BIANCARDI

Atriz, orientadora teatral
e coordenadora de projetos culturais, dedica-se à
pesquisa do teatro cômico e
gestual há 15 anos. Formada pelo Teatro-Escola
Célia Helena; pela École de
Theâtre Jacques Lecoq, Paris; e pela Kiklos Scuola, na
Itália. Participou da École
du Cirque Les Noctambules, em Paris; da Macnas
Company, cia. irlandesa de
teatro de rua e intervenções
artísticas; da produção do
Fringe Festival em Edimburgo-Escócia. Participou
da expedição da África do
Sul e Lesotho pelo Projeto
Palhaços Sem Fronteiras
(EUA). Preparadora de elenco e orientadora sobre a
máscara cênica; ganhadora
do Prêmio Claudia (Editora
Abril) 2011; orientadora
artística do Projeto Ademar
Guerra, e formadora de
Humor, curso regular da SP
Teatro.
FILIPE BRANCALIÃO

Site oficial tem todas as informações sobre o Festival
A equipe da Secretaria de Governo/Departamento de Comunicação da
Prefeitura de Pindamonhangaba organizou um espaço no site oficial www.
pindamonhangaba.sp.gov.br para o 35º
Feste.
Ao acessar a página, basta clicar no
banner com a logo do Feste, no alto da
página, e o internauta será levado a um
setor com todas as informações do Festi-
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Cabaret Stravaganza		Cia Os Satyros						São Paulo		SP

Formado em Artes Cênicas
pela Universidade de São
Paulo. Pesquisador acadêmico sobre relações entre Teatro e Educação, sobretudo
na formação de grupos de
teatro amador. Foi professor de Educação Artística
e Teatro no Colégio Saint
Exupéry, e professor-diretor
da Faculdade Paulista de Artes. Integrou o Clã – Estúdio
das Artes Cômicas; artista-orientador e coordenador
artístico-pedagógico do
projeto Teatro Vocacional.
Formador de Atuação da SP
Escola de Teatro, instituição
pela qual tornou-se parceiro
do Odin Teatret, dirigido por
Eugenio Barba.
SUZANA ARAGÃO

Atriz, diretora, professora
de teatro e palhaça, atua na
área há mais de 15 anos.
Pós-graduada em Artes
Cênicas pela Universidade
São Judas. Está na direção
teatral na Escola Livre de
Teatro. Dirigiu os espetáculos da Cia. Orbital e do
Núcleo Dois Tempos de Teatro; assistência de direção
de cena para o espetáculo
BR3 do Teatro da Vertigem.
Foi orientadora artística do
Projeto Ademar Guerra.
Atualmente, é encenadora
pedagoga convidada da SP
Escola de Teatro, onde foi
formadora residente. Dirige
o grupo de teatro da Universidade São Judas (desde
2000); é idealizadora e
diretora artística da Trupe
Cômica Kombi (intervenção
urbana), e integra o Grupo
Folias.

MARCELO DENNY

Mestre em artes pela ECA/
USP, artista plástico; diretor, diretor de arte e efeitos
especiais de curtas metragens; fundador e diretor de
grupos teatrais; cenógrafo, figurinista, maquiador
e produtor premiado em
teatro; professor da ECA/
USP. Membro do grupo
“Cenografia Brasil”, que fará
a curadoria do “Quadrienal
de Cenografia” em Praga,
em 2007

18

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 9 de novembro de 2012

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

SEXO NA TERCEIRA IDADE
OITENTA ANOS DO MESTRE!
06 de novembro de 2012 é uma data mais do que especial, porque marca os oitenta anos de vida de Izo Goldman. Torna-se impossível, no Brasil, falarmos de trova
sem associarmos a imagem do Mestre Izo. Como autor,
esplêndido! Como trabalhador pela Trova, indescritível!
Figura contestada por muitos? Sim! E ele sabe disso,
mais do que qualquer um. Porque seu estilo é único. Intransigente a respeito do que considera o melhor para a
UBT e a Trova, esse seu jeito polêmico já lhe valeu muitas
quizílias. Por outro lado, é idolatrado por outra parte de
trovadores que veem nele um “Papa da Trova”.
As histórias sobre ele são muitas. Uma delas eu presenciei. Foi em um dos últimos Jogos Florais realizados em
Amparo/SP, sob a coordenação da poeta Eliana Dagmar.
Izo perguntou-lhe: “Eliana, vai ter palestra em trovas?”
Eliana respondeu que não, pois não houvera tempo hábil
para preparar uma. Izo sugeriu: “Se quiser, posso apresentar a palestra pra você”. Ao que ela retrucou, perguntando qual seria o tema. Resposta do Izo: “O tema que
você quiser. Basta escolher”.
À noite, durante a solenidade, ele apresentou uma belíssima palestra em trovas (uma de suas marcas registradas), de improviso, fazendo uso de sua prodigiosa memória para enriquecer a apresentação com trabalhos de
autores os mais diversos, cada qual mais primoroso que o
outro. Resumo: a apresentação foi tão bem sucedida que
a direção da Unimed Amparo (que patrocinava o evento)
convidou-o a voltar, semanas depois, à cidade, para proferir outra palestra, aos membros da instituição.
Mas... quem é Izo Goldman, afinal?
IZO GOLDMAN, filho de Alberto e Esperança, nascido em
Porto Alegre em 06 de novembro de 1932, está na Trova
desde 1972, levado por Magdalena Léa, em Niterói. Em
1976 transferiu-se para a capital paulista, onde reativou
a Seção da UBT/SP e criou o tradicional “Boletim Informativo”. “Magnífico Trovador” por Nova Friburgo, “Notável
Trovador” por Pouso Alegre, também já foi presidente estadual da UBT São Paulo, e Secretário da UBT Nacional,
entre outros cargos. Padrinho de fundação da UBT, seção
de Pindamonhangaba, a cujos festejos tem comparecido
quase todos os anos. Lançou em 2008 o livro “Trovas de
quem ama a Trova”, cujo título, por si, é o cartão de apresentação do autor.
Amado por uns, odiado por outros, pouco importa: seu estilo contundente é inconfundível, em defesa daquela que
é sua maior paixão na vida: a TROVA!
Juntamente com os cumprimentos deste colunista, transcrevemos, abaixo, para deleite dos leitores, algumas de
suas obras-primas:
A vida pôs, por maldade,
tanta distância entre nós,
que, quando eu canto, é a saudade
que faz a segunda voz...

Novembro Azul

Vamos nos unir na luta contra
as complicações do diabetes
No mês de novembro, especialmente dia 14, o mundo todo
se mobiliza para o combate ao diabetes, uma doença silenciosa que não discrimina jovens, adultos, brancos, negros,
ricos ou pobres.
Essa mobilização ganhou o nome de “Novembro Azul” e tem
como objetivo educar as pessoas a respeito da doença. Não
só educar, mas chamar atenção à gravidade do assunto –
as complicações do diabetes podem levar ao óbito. Hoje o
número de portadores de diabetes no mundo chega a 347
milhões, um novo caso a cada 5 segundos.
Isso significa que sem a educação, os pacientes estão menos
preparados para tomar decisões baseadas em informação,
fazer mudanças de comportamento, lidar com os aspectos
psicossociais e, por fim, não estar equipado o suficiente para
fazer um bom tratamento. O mau controle resulta em prejuízo
para a saúde e em uma grande probabilidade de desenvolver
complicações.
É interessante notar como uma doença é capaz de unir as
pessoas. Quando acreditamos que podemos evoluir e aprender com todos os acontecimentos em nossa vida, conseguimos identificar as oportunidades contidas dentro de cada situação. E não é diferente com as pessoas que tem diabetes
e resolvem ter uma vida mais saudável, apesar da doença.
O papel dos educadores em diabetes é essencial, juntamente
com a equipe multidisciplinar. O educador faz com que a pessoa com diabetes monitore sua saúde com escolhas e ações
baseadas em julgamento vindo da informação.
Tenhamos sempre em mente que juntos podemos aprender
e que quando estamos em grupo, onde as pessoas compartilham do mesmo problema, os obstáculos tornam-se mais
fáceis de serem superados e a oportunidade de novas amizades e de união para algo maior se faz presente.
Portanto, vamos nos unir no combate ao diabetes, juntos podemos fazer um novembro azul.

FAÇA PARTE DA PLENOMED SISTEMA DE BENEFÍCIOS LIGUE AGORA - 3642-5673

PLENOMED Sistema de Benefícios
EDITAL
O Presidente da União dos Ferroviários da Estrada de Ferro Campos do Jordão,
Jose Benedito Cardoso, pelo presente CONVOCA todos os Associados ATIVOS,
INATIVOS, PENSIONISTAS E CONTRIBUINTES para votarem nas ELEIÇÕES para
escolha da NOVA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO
DELIBERATIVO, PARA O BIÊNIO DE 2011/2012 que serão realizadas no próximo
dia 13 de dezembro de 2010 à saber:
Nas dependências da ferrovia, em Campos do Jordão e ao longo da linha com urna
Intinerante e inicio às 9h.
Em Pindamonhangaba, no horários das 9às 17h., na sede social da entidade à Ruas
Dr. Campos Salles, nº 203, onde será realizada a Assembléia Geral às 17h. para a
apuração de votos.
Pindamonhangaba, 30 de novembro de 2004.
Jose Benedito Cardoso
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Participe!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 3.934, DE 30 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. Luis Paulo Mendes Nunes, Arquiteto, para substituir a Sra. Sandra Nogueira Mathias, Diretora do Departamento de
Licenciamentos, no período de 19 de novembro a 18 de dezembro de 2012, durante
o período em que a mesma encontrar-se em férias.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 30 de outubro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Valno Herculano Coutinho
Diretor do Departamento de Administração respondendo pela Secretario de
Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 30 de outubro de
2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Interno nº 30441/2012

Dia 19/11/2012 às 14:00 horas
SERVENTE DE OBRAS
4º LENILSON CARLOS DE JESUS
RUA IRACEMA PEREIRA RESENDE, 326 - CASTOLIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-480
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 42.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 30.10.2012.

A esperança é uma resposta
com malícia de mulher:
-- Sabendo o que a gente gosta,
promete o que a gente quer...
Para mantê-los me empenho,
porque penso sempre assim:
tendo os amigos que tenho,
eu nem preciso de mim!

Um dos aspectos positivos do sexo na terceira idade ,
é que tendo uma agenda menos apertada, conquistada pela aposentadoria, pode-se perceber qual o momento predileto de se fazer amor, por exemplo, sem
ser a noite, quando muitas vezes, um dos parceiros
está sem vontade ou cansado.
Desta maneira , podendo buscar o prazer e ficar mais
proximo de sua ( o) companheiro ( a) , sem maiores
problemas .

Izo Goldman

Ele trouxe ao seu rebanho
muito amor e muita luz.
Barqueiro de um barco estranho
Talhado em forma de cruz!
Neste mundo que se exprime
através de mãos armadas,
chega a parecer que é crime
a gente andar de mãos dadas!!!
(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!)

Às dez horas do dia trinta de outubro de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para,
em sua sede, realizar a Quadragésima Segunda Sessão Ordinária do corrente ano,
sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio
Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro
titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 40.ª Sessão Extraordinária, realizada em 26.10.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos:
I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime:
Recurso 1-0206/12 Marcelo Lazarini de Assis Silva. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: DEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0231/12 Luciana
Torres do Vale Ribeiro. III – EXPEDIENTE: Ofício 048/12 – JARI encaminhado ao
Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 30 de Outubro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 3.932, DE 30 DE OUTUBRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.2001 e Lei nº
4.364, de 20.12.2005, Resolve DESIGNAR a Sra. Raquel Aparecida Marcondes de
Souza, Chefe de Informática, para substituir a Sra. Jôsi Natalia Marcondes Pereira,
Coordenadora de Modernização Administrativa, no período de 19 de novembro a 08
de dezembro de 2012, durante o período em que a mesma encontrar-se em férias.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 30 de outubro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Valno Herculano Coutinho
Diretor do Departamento de Administração respondendo pela Secretario de
Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 30 de outubro de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Interno nº 29727/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Prefeitura de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Ata da 41.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em
31.10.2012.

Comunicado de DEFERIMENTO
Nº PROTOCOLO:1029/2012
RAZÃO SOCIAL: GCA Drogaria Ltda - ME
CNPJ/ CPF: 11.959.614/0001-11
ENDEREÇO: Av. Nossa Sra do Bom Sucesso, 1930
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eliane F. L. Andrade

Às dez horas do dia trinta e um de outubro de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para,
em sua sede, realizar a Quadragésima Primeira Sessão Extraordinária do corrente
ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores
Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da Silva,
membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 42.ª Sessão Ordinária, realizada em 30.10.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos:
I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime:
Recurso 1-0209/12 Amadeu Marcondes de Souza. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da
Silva: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0238/12 Fabio Luis dos Santos Meireles. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: DILIGÊNCIA,
por votação unânime: Recurso 1-0225/12 AST Locadora Ltda.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 31 de Outubro de 2012.

DATA PROTOCOLO:27/08/12

UF: SP

O Diretor do DPRAS Adriano José de Brum
Defere cadastro nº 01/2008 de medicamento conforme artigo 124 da portaria 6/99 e portaria MS 344/98 para dispensação
de medicamentos de uso sistêmico a base de substâncias da lista C2 (retinóides)
__Pindamonhangaba, __07___ de __novembro _ de ___2012_________.

Prefeitura de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Comunicado de INDEFERIMENTO
Nº PROTOCOLO: 0199
DATA PROTOCOLO: 28/02/2012
Nº CEVS: **********************
DATA DE VALIDADE: ****************************
RAZÃO SOCIAL: Oliveira e Marques Pães e Doces Ltda
CNPJ/ CPF: 11.917.496/0001-89
ENDEREÇO: Av. Cel Fernando Prestes, 101 Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12400-240
UF: SP
RESPONSÁVEL LEGAL: Marcos Antonio Peres de Oliveira
CPF: 221.319.888-85
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ********************************
CPF: ************************
CBO: **********
CONSELHO PROFISSIONAL: *********
Nº INSCRIÇÃO: ************
UF: ***************************
O Diretor Do DPRAS Adriano José de Brum
INDEFERE EM 06/11/2012 solicitação de licença de funcionamento inicial , EM RAZÃO de não apresentar documentação necessária para a
protocolização do processo
conforme especificado em anexo IV da Portaria CVS 4/2011.
Pindamonhangaba, 06 de Novembro de 2012.

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA NIPO BRASILEIRA DE
PINDAMONHANGABA
ピ

ン

ダ

日

伯

文

化

体

育

協

CONVOCAÇÃO
会

Rua Alfredo Valentini 208- Centro C.E.P,12400-360 - Pindamonhangaba - SP
C. N. P. J.45./0001-43 - Tel. (12) 3642-4124

O Presidente da Associação Corporação Musical Euterpe, convoca os membros do
Conselho Fiscal, para deliberarem sobre a prestação de contas dos anos 2010/2012,
local: sede da CME situada na Rua Capitão José Martiniano Vieira Ferraz, nº 179,
centro, ás 19h00min.

Assembleia Geral Ordinaria
EDITAL
De acordo com o § 1º do art. 16 e § 1º do art. 18 do Estatuto, o Presidente da Associação Cultural Esportiva Nipo Brasileira de Pindamonhangaba convoca todos os
associados para participarem da “Assembleia Geral Ordinária” que se realizará no
dia 09/12/2012, na sede da Associação estabelecida a Rua Alfredo Valentini 208, em
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, as 13,15 hs em primeira convocação, e
não havendo quorum, ás 13,30hs com qualquer número de associados presentes,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1 – Abertura da Assembleia c/ eleição do presidente da mesa.
2 – Explanações gerais sobre as relizações em 2012;
3 – Realizações dos Departamentos;
4 – Prestação de contas pelo tesoureiro, periodo de Dezembro de 2011 a
Novembro de 2012.
5 – Parecer do Conselho Fiscal;
6 – Previsão orçamentária e fixação das mensalidades de 2013;
7 – Eleições do Conselheiro Fiscal para bienio 2013/2014
8 – Outros assuntos de interesse da Associação.
9 – Encerramento
Pindamonhangaba – 05 de Novembro de 2012
			Mario Makoto Ynagaki				
Presidente

MARCOS ROBERTO DE SOUZA
PRESIDENTE

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 9 de novembro de 2012

EDITAL

EDITAL DE CITAÇÃO de terceiros incertos e não sabidos e que possam interessar
com prazo de 30 dias (processo n. 273/91) – Cartório 1º Ofício desta Comarca de
Pindamonhangaba, como segue: Dra. Cláudia Aparecida de Araújo juíza da 1ª Vara,
na forma da Lei, faz saber a todos quanto ao presente edital vires ou tomarem conhecimento, que tramita pelo Cartório do 1º Ofício o processo de usucapião sob
n. 273/91, movido por ANTENOR MONTEIRO e outros; ÁREA TOTAL “Tem inicio
no ponto “A” na margem esquerda da Av. Manoel Cesar Ribeiro; distante 70,00m
da esquina com a Av. Rodrigo da Silva Araújo. Do ponto A, com ângulo interno de
86º52’, segue rumo 46º08’ NE e uma distância de 39,80m até o ponto B com ângulo
interno de 273º00’, segue no rumo 46º53’ NW e uma distância de 9,50m até o ponto
B1, confrontando do ponto A ao B1 com o prédio 1015 do terreno com frente para o
lado esquerdo da Av. Manoel Cesar Ribeiro de propriedade de Eça Faustino Neves e
Cleda Maria Costa Neves - Matricula n.13624 do CRIA desta Comarca;. Do ponto B1
com ângulo interno de 180º00’, segue o mesmo rumo de 46º53’NW e uma distância
de 12,00m até o ponto B2 confrontando com o prédio 937 do terreno com frente para
o lado esquerdo da Av. Manoel Cesar Ribeiro de propriedade de Benedito Adilson
Borges – Matricula 13.623 do CRIA desta Comarca. Do ponto B2, com ângulo interno de 180º00’, segue o mesmo rumo de 46º53’ NW e uma distância de 16,25m
até o ponto C, confrontando com terreno sem benfeitorias com frente para o lado
esquerdo da Av. Manoel Cesar Ribeiro de propriedade de ESP. DE ELVIRA DAMAS
LOURENÇO (Transcrição 18517 L 3AA) do CRIA desta Comarca. Do ponto C, com
ângulo interno de 36º20’, segue rumo de 83º13’ SE e uma distância de 9,50m até o
ponto C1, confrontando com o prédio n.60 do terreno com frente para o lado direito
da Rua José Bastos Júnior de propriedade de Espólio de Porfirio M. de Godoy, sem
registro junto ao CRIA. Do ponto C1, com ângulo interno de 180º00’ segue o mesmo
rumo de 83º13’ SE e uma distância de 10,30m até o ponto C2,confrontando com
o prédio 70 do terreno com frente para o lado direito da Rua José Bastos Junior
propriedade de Esp. De Antonio Leite, sem registro junto ao CRIA . Do ponto C2 com
ângulo interno de 180º00’, segue o mesmo rumo de 83º13’ SE e uma distância de
10,00m até o ponto C3, confrontando com o prédio n. 80 do terreno com frente para
o lado direito da Rua José Bastos Júnior de propriedade Laércio Simões Cesar Matricula 18.682 do CRIA. Do ponto C3 com ângulo interno de 180º00’ segue o mesmo
rumo de 83º123 SE e uma distância de 10,00m até o ponto C4, confrontando com
o prédio n.90 do terreno com frente para o lado direito da Rua José Bastos Júnior
de propriedade de Francisco dos Santos, com M-4.085 do CRIA desta Comarca. Do
ponto C4 com ângulo intero de 180º00’, segue o mesmo rumo de 83º 13’ SE e uma
distância de 10,00m até o ponto C5, confrontando com o prédio n. 102 do terreno
com frente para o lado direito da Rua José Bastos Júnior de propriedade de José
Benedito dos Santos com Transcrição 12.822 Livro 3-U do CRIA desta Comarca.
Do ponto C5 com ângulo interno de 180º00’, segue o mesmo rumo de 83º13’e uma
distância de 20,00m até o ponto D situado na margem esquerda da Rua Francisco
Santiago e distante 40,00m da esquina da Rua José Bastos Júnior, confrontando
com o prédio n. 125 do terreno com frente para o lado direito da Rua José Bastos
Júnior de propriedade de Esp. De Francisco Moreira dos Santos sem registro junto
ao CRIA desta Comarca. Do ponto D com ângulo interno de 127º45’, segue o rumo
30º58’ SE e uma distância de 5,03m até o ponto E distante 89,90m da esquina da
Rua Agenor Ferreira, confrontando com a Rua Francisco Santiago. Do ponto E com
ângulo interno de 93º44’ segue o rumo 55º18’ SW e uma distância de 40,70m até o
ponto F. Do ponto F com ângulo interno de 282º56’ segue o rumo 47º38 SE e uma
distância de 4,57m até o ponto G. Do ponto G com ângulo interno de 86º33’, segue
rumo 45º50’ SW e uma distância de 10,00m até o ponto H. Do ponto H, com ângulo
interno de 271º24’, segue rumo 45º34’SE e uma distância de 10,00m até o ponto
I;confrontando do ponto E ao ponto I com o prédio n. 97 do terreno com frente para o
lado esquerdo da Rua Francisco Santiago de propriedade de Olga Monteiro (posse)
sem registro junto ao CRIA desta Comarca. Do ponto I com ângulo interno de 88]35’,
segue rumo 45º50’SW e uma distância de 28,75m até o ponto J , situado no lado
esquerdo da Rua Manoel Cesar Ribeiro e distante 89,50m da esquina Agenor Ferreira , confrontando desde o ponto I ao ponto J com o prédio n. 1055 do terreno com
frente para o lado esquerdo da Av. Manoel Cesar Ribeiro de propriedade de Mariana
Querido Guisard Pinto, com M – 16.871 do CRIA desta Comarca. Do ponto J, com
ângulo interno de 92º51’, segue o rumo 47º00’NW e uma distância de 29,50m até
o ponto A (ponto inicial), confrontando com a Av. Manoel Cesar Ribeiro; encerrando
uma área de 2.216,77m2, contendo o prédio 1.045 com 75,40m2 de área construída
com frente para a Av. Manoel Cesar Ribeiro e o prédio n. 109 com 65,10m2 de área
construída e frente para a Rua Francisco Santiago.
		
GLEBA “A” - ANTENOR MONTEIRO “Tem inicio no ponto A, situado no lado esquerdo da Av. Manoel Cesar Ribeiro e distante 70,00m da esquina
com a Av. Rodrigo da Silva Araújo. Do ponto A, com ângulo interno de 86º52’, segue
rumo 45º08’ NE e uma distância de 39,80m até o ponto B. Do ponto B, com ângulo
interno de 273º00’, segue no rumo 46º53’ NW e uma distância de 6,22m até o ponto
E3, confrontando desde o ponto A até o ponto E3 com o prédio n.1015 do terreno
com frente para o lado esquerdo da Av. Manoel Cesar Ribeiro de propriedade de
Eça Faustino Neves e Cleda Maria Costa Neves – Matricula 13.624 do CRIA desta
Comarca. Do ponto E3, com ângulo interno de 77º49’, segue rumo 55º18’ NE e uma
distância de 19,12m até o ponto E2; do ponto E2 com ângulo interno de 102º11’,
segue rumo 46º53’ SE e uma distância de 20,91m até o ponto E1, confrontando
desde o ponto E3 até o ponto E1 com Gleba B de Olga Monteiro. Do ponto E1, com
ângulo interno de 77º49’, segue rumo 55º18’ SW e uma distância de 18,92m até o
ponto F.Do ponto F com ângulo interno de 282º56’, segue rumo 47º38’SE e uma
distância de 4,57m até o ponto G. Do ponto G, com ângulo interno de 86º33’, segue
rumo de 45º50’ SW e uma distância de 10,00m Até o ponto H. Do ponto H, com
ângulo interno de 271º24’, segue o rumo 45º34’ SE e uma distância de 10,00m até
o ponto I, confrontando desde o ponto E1 até o ponto I, com o prédio n.97 do terreno
com frente para o lado esquerdo da Rua Francisco Santiago de propriedade de Olga
Monteiro (sem transcrição no CRIA desta Comarca. Do ponto I, com ângulo interno
de 88º35’, segue rumo 45º50’SW e uma distância de 28,75m. até o ponto J, situado
no lado esquerdo da Av. Manoel Cesar Ribeiro e distante 89,50m da esquina da Rua
Agenor Ferreira, confrontando com o prédio n. 1.055 do terreno com frente para
o lado esquerdo da Av. Manoel Cesar Ribeiro de propriedade de Mariana Querido
Guisard Pinto – Matricula 16.871 do CRIA desta Comarca. Do ponto J, com ângulo
interno de 92º51’ segue rumo 47º51’ NW e uma distância de 29,50m até o ponto A
(ponto inicial), confrontando com a Av. Manoel Cesar Ribeiro, encerrando uma área
de 1.431,59m2 e contendo o prédio n. 1.045 com 75,40m2 de área construída.
		
GLEBA “B” (OLGA MONTEIRO). “Tem início no ponto E, situado no lado esquerdo da Rua Francisco Santiago e 89,90m da esquina com a Rua
Agenor Ferreira. Do ponto E, com ângulo interno de 93º44’, segue rumo 55º181
SW e uma distância de 21,78m até o ponto E1, confrontando com o Prédio n. 97
do terreno com frente para o lado esquerdo da Rua Francisco Santiago de propriedade (posse) de Olga Monteiro, sem transcrição junto ao CRIA desta Comarca. Do
ponto E1, com ângulo interno de 102º11’ segue rumo 46º53’ NW e uma distância de
20,91m até o ponto E2; do Ponto E2, com ângulo interno de 257º49’, segue rumo
55º18’ SW e uma distância de 19,12m até o ponto E3, confrontando desde o ponto
E1 até o ponto E3 com a Gleba A de propriedade de Antenor Monteiro. do ponto E3,
com ângulo interno de 102º 11’, segue rumo 46º53’ e uma distância de 3,28m. até
o ponto B1, confrontando com o Prédio n. 1.015 do terreno com frente para o lado
esquerdo da Av. Manoel Cesar Ribeiro de propriedade de Eça Faustino Neves e
Cleda Maria Costa Neves, com M- 13.624 do CRIA desta Comarca. Do ponto B1 ,
com ângulo interno de 180º00’, segue o mesmo rumo de 46º53’ NW e uma distância
de 12,00m até o ponto B2, confrontando com o Prédio n. 937 do terreno com frente
para o lado esquerdo da Av. Manoel Cesar Ribeiro de propriedade de Benedito Adilson Borges – M- 13.623 do CRIA desta Comarca. Do ponto B2, com ângulo interno
de 180º00’, segue o mesmo rumo de 46º53’ NW e distância de 16,25m até o ponto
C, confrontando com o terreno (sem benfeitorias) com frente para o lado esquerdo
da Av. Manoel Cesar Ribeiro de propriedade de Espólio de Elvira Damas Lourenço,
com Transcrição n. 18.517 do Livro 3 AA do CRIA desta Comarca. Do ponto C, com
ângulo interno de 36º20’, segue rumo 83º13’ SE e uma distância de 9,50m até o
ponto C1, confrontando com o Prédio n.60 do terreno com frente para o lado direito
da Rua José Bastos Júnior de propriedade (posse) do espólio de Porfirio Marcondes
de Godoy, sem transcrição do CRIA desta Comarca. Do ponto C1, com ângulo interno de 180º00’, segue o mesmo rumo de 83º13’ SE e uma distância de 10,30m até o
ponto C2, confrontando com o Prédio n. 70 do terreno com frente para o lado direito
da Rua José Bastos Júnior, de propriedade (posse) de Espólio de Antonio Leite (sem
transcrição) no CRIA desta Comarca. Do ponto C2, com ângulo interno de 180º00’,
segue o mesmo rumo de 83º13’SE e uma distância de 10,00m até o ponto C3, confrontando com o Prédio n. 80 do terreno com frente para o lado direito da Rua José
Bastos Júnior de propriedade de Laercio Simões Cesar – M 1. 18.682 do CRIA desta
Comarca. Do ponto C3, com ângulo interno de 180º00’, segue o mesmo rumo de
83º13’SE e uma distância de 10,00m até o ponto C4, confrontando com o Prédio n.90
do terreno com frente para o lado direito da Rua José Bastos Júnior, de propriedade
de Espólio de Francisco dos Santos M- 4.085 do CRIA desta Comarca. Do ponto C4,
com ângulo interno de 180º00’, segue o mesmo rumo de 83º13’ SE e uma distância
de 10,00m até o ponto C5, confrontando com o prédio n. 102 do terreno com frente
para o lado direito da Rua José Bastos Júnior de propriedade do Espólio de José Benedito dos Santos, com Transcrição n. 12.822 do livro 3-U do CRIA desta Comarca.
Do ponto C5 com ângulo interno de 180º00’ segue o mesmo rumo de 83º13’ SE e
uma distância de 20,00m até o ponto D, situado no lado esquerdo da Rua Francisco
Santiago e distante 40,00m da esquina com a Rua José Bastos Júnior, confrontando
com o Prédio n. 125 do terreno com frente para o lado esquerdo da Rua José Bastos
Júnior do Espólio de Francisco Moreira dos Santos, sem transcrição no CRIA desta
Comarca . Do ponto D, com ângulo interno de 127º 45’ segue rumo 30º58’ SE e uma
distância de 5,03m até o ponto E (ponto inicial), confrontando com a Rua Francisco
Santiago, encerrando a área de 785,18m2 e contendo o prédio n. 109 com 65,10m2
de área construída.
Dra. CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
Juíza – 1º Ofício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Código Civil Brasileiro:
JOSÉ FLAVIO ALVES, natural de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, solteiro, nascido a 8 de novembro de 1983, de profissão autonomo, residente na Rua Benedito Alves nº 215, no distrito
de Moreira César - Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ANTONIO
ALVES e de TEREZINHA DO ESPIRITO SANTO ALVES.
ANGÉLICA DE SOUZA DANTAS, natural de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, solteira, nascida a 10 de novembro de
1993, de profissão do lar, residente na Avenida Quinze de Novembro
nº 170, Cidade Nova, em Pindamonhangaba SP, filha de MANOEL FRANCISCO DANTAS e de JANETE DE SOUZA FRANCISCO
DANTAS. Apresentaram os documentos I, III e IV do Art. 1.525, do
Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 06 de novembro de 2012.

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

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JÔNATAS JEFFERSON DA SILVA, de nacionalidade brasileira,
profissão pedreiro, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 26 de setembro de 1991, residente e domiciliado Avenida Benedito Pires
Cesar nº 655, Araretama, nesta cidade, filho de GENESIO DA
SILVA e ROSEMEIRE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA.
ALINE RODRIGUES SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 17 anos de idade, nascida em
Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 7 de maio de 1995, residente e domiciliada Avenida Benedito Pires Cesar nº 655, Araretama, nesta cidade, filha de RONALDO ANNUNCIAÇÃO SANTOS
e MARISA RODRIGUES SANTOS. Apresentaram os documentos
1, 2, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 7 de novembro de 2012.

Dia 19/11/2011 às 15:00 horas
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO
1º MARIA STELLA NAREZZI VIEIRA
RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 519 – PARQUE SÃO DOMINGOS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-300
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA INTERNA Nº 9.208, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2012.
João Antônio Salgado Ribeiro, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso
de suas atribuições legais, e com fundamento na alínea “a”, §4º art. 1º da Lei nº
4.986, de 10 de novembro de 2009, RESOLVE SUSPENDER, a pedido, o contrato de
trabalho da servidora municipal, concursada, Sra. Joaquina Figueiredo Coutinho Machado, escriturária, pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar de 05 de dezembro de 2012
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a
partir de 05 de dezembro de 2012.
Pindamonhangaba, 06 de novembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 06 de novembro
de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba
Processo Externo nº 27.482/2012

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCOS VINICIUS PAIXÃO MOSQUEM, de nacionalidade
brasileira, profissão montador, estado civil solteiro, de 19 anos
de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no
dia 29 de março de 1993, residente e domiciliado na Rua Benedita
Ramos Moreira, nº95, CDHU, Moreira César, nesta cidade, filho de
ZULENILDO JOSÉ MOSQUEM e VANDERLENE PEREIRA PAIXÃO MOSQUEM.
GIANE EUFRASIO ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de caixa, estado civil solteira, de 25 anos de
idade, nascida em Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, no dia 26
de maio de 1987, residente e domiciliada na Estrada Municipal do
Bom Sucesso, nº 13300, Bom Sucesso, nesta cidade, filha de GIOVANI PIERRI DE MELO ALVES e PEDRINA MARIA EUFRASIO
ALVES. 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, 8 de novembro de 2012.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCOS GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão eletricista, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 6 de março de
1987, residente e domiciliado Rua Sebastião Machado de Andrade nº
346, Andrade, nesta cidade, filho de MARCOS DA SILVA e NANCI
JOSELINA GOMES DA SILVA.
ALINE DOS SANTOS MORAES COELHO, de nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado civil solteira, de 27 anos de idade,
nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 5 de
fevereiro de 1985, residente e domiciliada Rua Sebastião Machado de
Andrade nº 346, Andrade, nesta cidade, filha de FERMINO MORAES
COELHO e ROZINEIDE APARECIDA DOS SANTOS COELHO. 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, 8 de novembro de 2012.

Edital de Notificação
Controle 249/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. AUGUSTO RODIGHERO,
responsável pelo imóvel situado a Rua Visconde da Palmeira, Bosque da Princesa,
inscrito no município sob a sigla NE11.13.05.008.000, para que efetue a retirada do
entulho e do resto de materiais de construção na calçada no prazo 48 horas a contar
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 26 item IX º
da Lei 1.411 de 10/10/1974
Maria Perpétua Soares
Diretora do Departamento de Arrecadação

ATO Nº 38, DE 31 DE OUTUBRO DE 2012.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FERNANDO LUIZ BRULHER DOS SANTOS, de nacionalidade
brasileira, profissão vendedor, estado civil solteiro, de 33 anos de
idade, nascido em Caraguatatuba, Estado de São Paulo, no dia 15 de
julho de 1979, residente e domiciliado Rua Amélia Prata Balarin nº
540, Parque das Palmeiras, nesta cidade, filho de GILBERTO BRULHER DOS SANTOS e MARIA STELA BRULHER DOS SANTOS.
SILVIA CARDOSO BRULHER DOS SANTOS, de nacionalidade
brasileira, profissão enfermeira, estado civil solteira, de 31 anos
de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
no dia 27 de outubro de 1981, residente e domiciliada Rua Benedito Homem de Mello Neto nº 27, Carangola, nesta cidade, filha
de NATALINO BRULHER DOS SANTOS e JOSEMARA BASTOS
CARDOSO 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, 8 de novembro de 2012.

Prorroga o prazo dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito,
instituída pelo Ato n° 39/2011, prorrogada pelo Ato nº 12/2012 e
Ato nº 23/2012, para apurar indícios de descaso da Empresa Viva
Pinda e seus administradores com portadores de necessidades
especiais e idosos de nosso Município.

VEREADOR RICARDO PIORINO,

Presidente da Câmara de

Vereadores de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, baixa o seguinte ATO:

Art. 1º – Ficam prorrogados os trabalhos da CEI – Comissão Especial de
Inquérito, instituída instituída pelo Ato n° 39/2011, prorrogada pelo Ato nº 12/2012 e Ato nº
23/2012, para apurar indícios de descaso da Empresa Viva Pinda e seus administradores com os
portadores de necessidades especiais e idosos de nosso Município, por mais 90 (noventa) dias, a
partir de 05 de novembro de 2012.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GILBERTO DE MATTOS, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
geral, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Taubaté,
Estado de São Paulo, no dia 11 de novembro de 1986, residente e
domiciliado Rua dos Pintassilgos nº 23, Delta, nesta cidade, filho de
IRACEMA AUXILIADORA DE MATTOS ROSA.
ELAINE CATIA DE SOUZA RAMOS QUADRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil viúva, de 39 anos de idade, nascida em
Indianópolis - São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 20 de janeiro de
1973, residente e domiciliada Rua dos Pintassilgos nº 23, Delta, nesta
cidade, filha de JOVELINO RAMOS e OLINDA DE SOUZA RAMOS.
Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 6 de novembro de 2012.

Art. 2º – Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 31 de outubro de 2012.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Publicado no Departamento Legislativo

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Pindamonhangaba - SP
http://www.camarapinda.sp.gov.br/
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CLÍNICAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SETEMBRO

ACUMULADO
NO ANO

12.207

119.074

LEITOS
CONTRATADOS

SETEMBRO

AMBULATÓRIO DE
ORTOPEDIA

SETEMBRO

ACUMULADO
NO ANO

1.046

10.745

PROCEDÊNCIA
PRONTO
SOCORRO

AMBULATÓRIO
PREFEITURA

OUTRAS

ACUMULADO
NO ANO

INTIMAÇÃO POR EDITAL

MÉDICA

39

126

123

0

3

1.293

A Presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº. 07/2012, designada pela Portaria Interna nº 9.163, de 12/07/12, publicada pelo jornal Tribuna do
Norte em 20/07/12, para apurar abandono de cargo/emprego de 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 Memo nº. 850/2012-DRH/
SPD, considerando as tentativas infrutíferas de entrega de correspondências (AR) à
servidora, pelo presente Edital, com fulcro no artigo 231, II, do Código de Processo
Civil, INTIMA VALÉRIA PEROZINI INÁCIO WOLFF a comparecer para INTERROGATÓRIO no dia 14 de novembro de 2012, às 10 horas, na Rua Deputado Claro César,
30, Pindamonhangaba/SP.
Neste ato informamos que Vossa Senhoria deverá se fazer acompanhar por
seu procurador.

CIRÚRGICA

31

166

119

38

9

1.526

MATERNIDADE

31

280

275

0

5

2.677

PEDIATRIA

16

55

55

0

0

481

UTI ADULTO

7

7

7

0

0

111

UTI NEONATAL

7

6

1

0

5

51

7

14

5

0

9

130

138

654

585

38

31

6.269

SEMI INTENSIVA
NEONATAL
SOMA

Pindamonhangaba, 31 de outubro de 2012.
Ana Paula Vilar
Presidente da Comissão

Eng. Luiz Carlos Loberto
Provedor

Camillo Alonso Filho
Diretor Administrativo
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Tribuna do Norte

ClassificadosTN
Pindamonhangaba, sexta-feira, 9 de novembro de 2012

VENDER - ALUGAR - COMPRAR - TROCAR - EMPREGOS

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

ADESIVISTA
ALINHADOR DE
PNEUS
ANALISTA DE
LOGÍSTICA
ARMADOR DE
FERRAGENS NA
CONSTRUÇÃO CIVIL
ASSISTENTE DE
LOGÍSTICA
AUXILIAR DE
ENFERMAGEM
BARBEIRO
CARPINTEIRO DE
OBRAS
CONSULTOR DE
VENDAS ( com experi. em
venda corporativa e veiculo
próprio)
CORTADEIRA DE
ROUPAS COSTUREIRA
(com experiência em
maquina reta,
overloque e galoneira)
COZINHEIRA DE
RESTAURANTE
DEDETIZADOR
ELETRICISTA DE
INSTALAÇÕES
INDUSTRIAIS
ELETRICISTA DE

MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
MECANICO DE
EMPILHADEIRA
MECANICO DE
VEÍCULOS
MONTADOR DE
MÓVEIS PLANEJADOS
MOTORISTA
CARRETEIRO
MOTORISTA DE
CAMINHÃO MUNK//
GUINDALTO
MOTORISTA C/
VEÍCULO PRÓPRIO (UTIL.)
PARAAGREGAR
OPERADOR DE
GUINDASTE
HIDRÁULICO
OPERADOR DE
INJETORA C/ CURSO
DE OPER. DE PONTE
ROLANTE (FEMININO)
PINTOR DE OBRAS
SERRALHEIRO
INDUSTRIAL
TÉCNICO EM
SEGURANÇA DO
TRABALHO
VENDEDOR INTERNO
C/ VEÍCULO PRÓPRIO

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

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

9147-9819
DIVERSOS
Antena Celular Rural, semi-nova, com
Cabo Descida 7 mts +
Adaptador, R$200. Tel.
3022-0553
Ar condicionado Springer 12500, controle. Tel
9600-3200
Barraca feira, 1.00 x
1.20 mt, tampo madeira, toldo azul, completa, sem uso, R$500.
Tel. 3022-0553
Bicicleta,
furadeira,
aprelho DVD, celulares,
camas, morsa, botijão
de gás, macaco jacaré,
geladeira, balcões, vasi-

lhames. Tel. 8213-3965.
Cabo de aço, 80 m,
1/2 polegada; 12 blocos de vidro, 20 x 20,
novos. Tel 9115-9942
Cama elástica (Jump),
seminova, R$ 150. Tel
9140-8044
Cama de solteiro, porta de madeira 80 cm,
pia de cozinha grande.
Tel 8213-5392
Cama de solteiro, madeira maciça, R$ 100;
Colchão de mola, R$ 50
e mesa p/ computador,
R$ 80. Tel 3642-4094
Cama de solteiro, tubular, R$ 70. Tel 8839-7211
Carrinho berço Love,
azul e cinza, seminovo,
R$ 150. Tel 9757-6730
Climatizador, Consul,
novo, R$ 399 vendo
por R$ 250. Tel 35229582 ou 9114-3566
Colchão de mola
de casal, R$ 100. Tel
9105-0366
Conjunto de máquinas
e ferramentas para retíficas, broqueadora de
cilindro, mandriladora de
carcaças do motor VW,
com bolacha completa e
cavalete. Tel 3642-2524
ou 8179-6967
Computador, tela led,
mesinha e cadeira estofada, cam, microfone, R$
500. Tel 9105-0366
Computador, Processador AMD Phenom
X4, placa mãe Asus, 2

Gb memória, HD 500
Gb. Tel 9104-4537
Data-show, aluga-se e telão p/ festas e eventos. Tel
3522-5171 / 9753-5171.
Doa-se filhotes, pastor
branco com vira lata.
Tel 3648-8395 ou 97907954
Excursão para Arraial
do Cabo/RJ, praias, saida 22/11, retorno 25/11.
Tel 3522-0589
Fornos a gás de 0,66 x
0,52, R$ 400 e de 0,90
x 0,90, R$ 700, ambos
com pedra; Salamandra-forno elétrico para gratinar - 0,45 x 0,45,R$ 450;
Freezer horizontal, R$
400; Freezer Vertical, R$
300; fritaderia água e óleo
industrial, R$ 300. Motivo:
fechamento de restaurante. Tel. 8158-7448
Fogão, novo, inox, 4 bocas,
electolux, Tel 8839-7211
Guarda-roupa mogno, solteiro ; rack, R$
250. Tel 3522-4589
Guarda-roupas, R$ 300.
Tel 8814-6514
Hidráulico de Mecânico, 500 Kg, sem uso,
para guincho. Tel 36488395 ou 9790-7954
Jogos de sofá e 3 lugares, usado, R$ 250 e geladeira Eletrolux, usada,
R$ 250. Tel 8143-7798
Máquina de costura
industrial Yamata, zique-zaque, seminova,
R$ 1 mil. Tel 3645-3119
Máquina de datilografia, Olivetti. Tel 36373591 ou 9760-9908
Máquina fotografica digital, Sony Cyber Shoty,
completa, nova, R$ 220;
Notebook Samsung, hd
500Gb, 3G Ram, um ano
de uso, R$ 730. Tel 36426240 ou 9610-8362
Máquina de lavar roupas Brastemp, R$ 270.
Tel 3522-5824
Porta de aço de 3 x
3m, bom estado de
conservação, R$ 600.
Tel 9115-9942
Refrigerador, Consul,
degelo seco, branco,
R$ 400; pia + gabinete,
R$150; mesa + 4 lugares, R$120; impressora
fiscal térmica, Daruma
FS700 c/ serrilha preta,
R$ 1.100. Tel 8877-4220
ou 9110-6706
Smartphone HTC, câmera 5 Mg, novo, andrad 2.2. Tel 3645-7567
Tablet Bak, c/ teclado,
17”, manual de instruções, verde, R$ 290.
Tel 8201-5175
Teclado Mod PSR 510,
Yamaha, efeito Ecohotronic Staner. Tel 3642-2427
Tela plana de computador, R$ 150. Tel
9156-4167
Topia, desempenadeira, furadeira de bancada, lixadeira de bancada. Tel 9710-9774
Televisor 14”, CCE,
valor a combinar. Tel.
3648-4890.

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

Trailler para lanches,
completo, medida 4 x 2 x
2,5m de altura, 2 jogos de
mesas, toldo,baleiro, geladeira e tv. Tel 3648-3858 /
8828-7924 / 9795-3566
COMPRA-SE
Motor para hidromassagem, vasilhames em
geral. Tel 8213-3965
TROCA-SE
Geladeira 160L, consul
por uma bike de aluminium tratar 3522-4589
VEÍCULOS
VENDEM-SE
Brasília 79, R$ 3 mil.
Tel. 3642-2481
Celta Energy 1.4, 2004,
preto, completo, alarme
e som DVD. Tel 97996565 ou 9193-2001
Corsa Sedan 2008,
Classic Life , R$ 1.000
abaixo da tabela, único
dono. Tel: 3648-8238
Corsa Sedan, 2000,
vidro e trava elétrica,
precisa fazer o motor,
R$ 8 mil. Tel 36375918 ou 9120-1790
Corsa Wind 1. 0, 2000/
2001, branco, 4 portas.
Tel 3643-2714
D20, 92, com carroceria de madeira, tabela.
Tel 3522-7900
Eco Sport XLS 2006,
completa, único dono,
R$1.000 abaixo da tabela. Tel 3648-8238 ou
9163-1205
Escort Hobby 1.0, 94,
prata. Tel 9110-1180
Fiesta 97, vermelho,
Tel 8202-0035
Fiorino 1.6, 1990, pickup, preta, R$ 6,5 mil.
Tel 9134-4771
Fiorino 2001, pneus
novos. Tel 8207-6468
Ford KA, 2009, completo, prata, R$ 18 mil.
Tel 3642-3740
Fox 2008, 4 portas, cinza, vidro, trava eletrica,
R$ 24 mil. Tel 3641-1172
Fusca 79, 1300, R$
3.000. Tel 3643-4173
ou 8119-4264
GOL CLI 1.6, 1995/1995,
bom estado de conserção, doc em dia. Tel.
8807-9597
Gol 1000i plus, Ano
1995, Branco, completo, rodas liga leve. Aceito troca por carro mais
novo. Tel 9148-9926
Gol 90, álcool, branco.
Tel 3643-1745
Gol 96, trava elétrica, alerme e som. Tel
3642-1165
Gol CL/MI 1.8, mod. 97,
Branco, rodas de liga
leve, limpador traseiro,
R$ 11.300. Tel 9171-8055
Gol 1.0, 2003, prata, 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, vinho, R$ 6.200 + R$
1.200 de documentação. Tel 3648-8395 ou
9790-7954
Monza SL/E, completo, 91, vinho, c/ kit gás.
Tel 9136-1500
Palio Fire 2007, branco, R$ 18.000. Tel
3648-3000 / 9191-6767
Pálio Fire 1.0, em bom
estado de conservação
ou troca-se por veículo mais novo 2008 em
diante. Tel 9115-9942
Palio 1.0, Celebration 4 P, 2009, cinza, completo, abaixo
da tabela fipe. Tel.
9161-0425
Pálio Weekend Treeking 2010, cinza,
completissima.
Tel
9782-1158 / 9191-3300
Parati, 1.8 CL, ano 95,
R$ 8.300 mil + R$ 3 mil
de doc. Tel 3648-8395
ou 9795-7954
Perua
Kombi
97,
bege. Tel 9768-5533
Peugeot 307, 2007,

flex 1.6, completo, preto, R$ 26 mil. Tel 88188757 ou 9181-1286
Peugeot 206, 1.4,
2008, 4 portas, trava
elétrica. Tel 3642-8165
Peugeot 307, Feline
2003, abaixo da tabela.
Tel 9781-0235
Renault Clio 2003/
2004, prata, 4 portas, 2
airbag, por R$ 13.900.
Tel 3642-8311
Renault Clio Hatch,
4ª geração, vid. trava
elét., fim, cd-mp3, calefação, abaixo da tabela ou troco por veículo
chevrolet (maior valor).
Tel 9771-1544
Siena 2005, vidros elétricos, dir hidr, alarme,
tabela. Tel 9179-0817
Siena ELX 1.0, 16V,
2001, trav vidr elétr.,
dir hidr, R$ 13.800. Tel
9137-3792
Trator ford 74, 65 CV,
diesel, com carreta
basculante, R$ 15 mil.
Tel 3642-2268
Uno Mille 1997, 4 portas,
verde, vidro e travas elétricas, som e alarme. R$
9.500 mil. Tel 3645-7335
Uno Mille 1.0, 2000,
todo original, prata. Tel
9173-0682 / 9709-1715
Uno Mille, ano 95/4
portas, vinho, R$ 5 mil.
Tel 9212-2263
TROCA-SE
Apollo 1.8, motor AP,
92, por Uno 98/99, de
R$ 8.000. Tel 3645-8776
MOTOS
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
Fan 125, 2008 preta,
R$ 3.100. Tel 81647238 ou 9731-6395
Green Safari 150 (Garini), ano 2008. TEl
8182-8506 / 3642-3679
Honda Biz 100, 2005,
azul. Tel 9162-1170
Honda Biz, 2012, preta, alarme, completa.
Tel 9173-0682
Kansas, 98/99, preta,
abaixo da tabela, moto.
Tel 9120-8138
Suzuki Intruder 2007,
seminova, 6500 km.
Tel 8115-5196
Titan 150, 2008, preta,
R$ 4mil. Tel 8164-7238
ou 9731-6395
YBR ED 2007/08, completa, vermelha, R$
3.000 ou troca-se. Tel
9226-9424
IMÓVEIS
VENDEM-SE
CASAS
Bela Vista, 2 dorm, e
dem. dep, 300m², R$
128 mil. Tel 9707-1591
Beta, a/t 250m² com
duas casas, 2dorm,
e dem dep, R$ 80 mil
cada. Tel 8126-7087
Boa Vista, sobrado,
a/c 209m², 4 dorm, na
rua José Alves Paloma,
67. Tel 8112-4379 ou
3642-4379
Bosque, 2 casas independentes, R$ 130 mil,
Tel (13) 9115-8107
Campo Belo, apartamentos, novo, 2 dorm, sendo
1 suite, dem dep, gar, R$
170 mil. Tel 3642-3740
Campo
Alegre,
2
dorm., e dem. dep., gar
coberta ou troco por terreno, aceito financ. Tel
3643-1770 / 9123-4503
Campo Belo, 2 dorm,
1 suite, edícula, R$
250 mil Tel 8839-7465
/ 8803-4573
Centro, kitnete, mobiliada, R$ 650. Tel 35225227 ou 8881-5240
Centro, apartamento de
cobertura,Edifício Monte
Verde, largo do Quartel,
2 suites + 1 dorm, aquecimento solar e moveis
planejados, 2 vagas gar.
Tel 7850-8810
Centro, apartamento,
2 quartos, sala, cozi-

nha, banheiro gar. R$
160 mil. Tel 9746-6193
Cidade Nova, com salão comercial, esquina,
R$ 220 mil. 3642-3027
Crispim, 240 m², 2
quartos, dem dep, gar,
lav, quarto e banh nos
fundos.Tel 3642-2470
Crispim, 3 quartos,
edícula e dem. dep, R$
190 mil. Tel 8839-7211
Delta, 2 dorm, e dem.
dep., proximo de escola, mercadinho e posto
de saúde. Tel 35229834 ou 9707-7974
Jardim Aurora, divisa
com o Campo Belo,
nova, 2 dorm. (1 suíte),
dem. dep., gar, Aceita financiamento. Tel
3643-1770 / 9123-4503
Jardim Imperial, apartamento, 2 dorm. e demais
dependências,
garagem coberta. Tel
9174-0951 /82 16-6194
Jardim Mariana, 3
dorm, e dem dep., gar
para 3 carros, R$ 260
mil. Tel 3642-9454 ou
9629-5480
Jardim Regina, 2
dorm., e dem dep, toda
muradaantiga, rua 12.
Tel 3637-6210
Jardim Rezende, sobrado, 93m², novo, 2 dorm, e
dem dep, 2 banh, gar, R$
135.000. Tel 3648-5776 /
9127-5485
Lessa, 2 dorm (suite) e
dem. dep. edícula desocupada, a/t 675m²,
R$ 270 mil. Tel 91677277 ou 3643-1152
Mombaça, apartamento,
2 dorm. e dem. dep, R$
106 mil. Tel 3642-9454 ou
9175-6913
Mombaça, 3 cômodos,
R$ 78 mil. Tel 9774-4108
Mombaça, apartamento, 2 dorm e dem dep,
R$150 mil. Tel 36431783 / 9119-1656
Mombaça, seminova,2
dorm e dem. dep, R$
130 mil. Tel 3643-1783
/ 9119-1656
Moreira César, Terra
dos Ipes, 2 dorm, dem
dep, com ponto comercial inacabado, R$
80.000 . Tel 3642-3027
Moreira César, CDHU
Ipê II, 1 dorm, dem
dep, gar, R$ 38.000.
Tel 9110-1180
Moreira César, CDHU
Ipê II, 3 dorm, dem dep,
gar, Tel 9173-0682
Moreira César, próximo
à praça São João, sobrado, 2 dorm., sendo 1
suite, e dem dep., com
ponto comercial, R$ 140
mil. Tel 9153-7933
Morumbi, 2 dorm, dem
dep, a/t 250m², R$ 120
mil. Tel 3643-3138
Ouro Verde, c/ 2 lotes,
2 dorm, dem dep, ponto comercial. aceita-se
troca. Tel 3527-9498
Parque das Palmeiras, 3 dorm, sendo 1
suite, dem dep, jardim
de inverno, coz americana, gar 2 carros,
quintal e cerca elétrica, A/T 200 m² - A/C
100m². Tel 9107-4318
Pq. São Domingos,
sobrado, 3 dorm e
dem dep, 4 banh, ár/
ser, quartinho no fundo
e gar, rua Cap Vitório
Basso, R$ 250.000. Tel
3522-4589
Pq. São Domingos, 4
dorm e dem dep, Edicula, R$ 280 mil ou troca-se casa de menor valor.
Tel 3643-4242
Próximo ao Pão de
Açúcar, Ed. Juliana,
apartamento (72 m²)
2 quartos, sala, coz,
ban, uma vaga, c/ móveis plan Italinea, R$
135.000,
condomínio
R$ 75,00. Tel 9184-7669
Real Ville, ou aluga-se,
3 dorm.,2 suites, com
hidromassagem,pla-car solar, banheiro
social, lavabo, sala de

estar, sala de TV, cozinha, despensa, área
de lazer, 2 sacadas,
var, qun, canil, gar coberta para 2 carros. Tel
3642-3740
Santana, 2 quartos e
demais dependências,
R$ 80 mil. Tel 9114-0847
Santa Cecília, 2 dorm,
e dem. dep, terreno
de 125m², R$ 145 mil.
Aceita financiamento.
Tel 8111-9118
Taubaté, sobrado, 2 suítes + 2 dorm. e dem dep.,
A/T 290m² e A/C 208m².
Aceita imovel como parte
do pagnto. Tel 8146-4313
ou 8116-7386
Terra dos Ipês, 2
dorm, dem dep, ponto
comercial, R$ 80 mil.
Tel 9117-1439
Ubatuba, Chalé de
30m², R$ 40 mil. Tel
9768-5533
Vila Rica, 2 dorm.,
dem dep., R$ 150
mil. Tel 3642-9454 ou
9175-6913
Vila São Benedito, 2
casas construídas no
mesmo terreno, toda
de laje piso frio, área
de serviço e garagem,
bem localizadas, totalmente independentes,
inclusive água e luz.
Cel. 9154-0918
Vila São João, suite,
quarto, banheiro social,
coz, sala, R$150 mil.
Tel 9114-0847
ALUGAM-SE
Apartamento, 3 dorm,
1 suite, garagem coberta. Tel 8146-4313
Centro, aluga-se 4
salas comerciais; 2
pontos comerciais 230
metros quadrados. Tel.
9746-6193
Centro, kitinet mobiliada, R$650.Tel 88815240
Rua João Gama, centro, apartamento com
68m². Tel 8186-0868
Ubatuba, 1 dorm, a
30m da Praia Maranduba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada,
mobiliada, a 100 metros
da praia, reservas com
antecedência. Tel. 36423740 ou 9736-7019
TROCA-SE
São José dos Campos,
casa, centro por casa
em Pinda, na região
central ou vendo R$ 170
mil.Tel 8141-3359
COMERCIAL
KITNETES,
centro,
mobiliadas ou sem mobílias (rua Gustavo de
Godoy, 141 e 147). Tel
3642-1538 ou 97823639 - Darci
TENDAS para casamentos, aniversários e festas.
Tel 7898-7828 - Marcelo
Bar/Restaurante, vende-se, montado a 50 m
do portão de entrada da
Basílica Nova - Aparecida. Tel (12)8140-9890.
Kitnete, nova, gar. Tel
9600-3200
kitnetes, 2 dorms, 1
vaga na garagem. Tel
9746-6193
Loja de roupas, artigos de couros e acessórios. Tel 3527-1203
ou 9229-9787
Padaria e confeitaria,
ótima localização, com
moradia. Tel 9141-1700
Ponto comercial, no
centro, passo parcelado e aceito carro. Tel
9196-7993 / 8838-8225
Ponto
comercial,
Bonsucesso, R$ 60
mil. Tel. 9771-2414
Pousada em Ubatuba, com 5 kitnets,
mobiliada, área cen-

tral. R$ 420 mil, aceita
carro do ano 2011. Tel
3643-4242
Quartos para moças,
individual, com banheiro em São José dos
Campos, R$ 200. Tel
8141-3359
Sala comercial, Trav.
Rui Barbosa, 34, centro,
44m². Tel 9707-1591
Salão de beleza, vendo, na praça Santa Luzia, funcionando há 2
anos, lugar para 4 profissionais. Tel 91048071 ou 8207-5158
Salas comerciais, Bosque. Tel 9765-9995
Salas comerciais, ban
e sacada, na Vila São
Benedito. Tel 81125697 ou 9220-1831
CHÁCARA
VENDEM-SE
Goiabal, 2.200m², de
esquina. R$ 52 mil. Tel
3642-3027.
Goiabal, 1.100m², com
alambrado, R$ 43 mil.
Aceito troca.Tel 36488395 / 9790-7954
Lagoinha, Santa Rita,
6 alqueires, formado
por branquearia, R$
120 mil. Tel 9724-4154
ou 9719-9362
Lagoinha, sítio c/ casas, 7 alqueires, 7 km
da cidade R$190.000
Tel 3645-5896
Macuco, 5 alqueires, (27
km do centro), casa sede
e casa de caseiro, nascente, R$300 mil. Aceita
casa ou carro de menor
valor. Tel8111-9118
Mandú, 6 alqueires,
casas, R$ 300 mil.
Aceita carro ou casa
menor valor. Estrada
Pinda/Piracuama. Tel
8141-5899
Moreira César, centro,
2.500 m², casa com 5
dorm, 3 salas, R$ 280
mil. Ou troco por casa
em Pinda. Tel 3637-1843
Mandú, 20.000 m²,
rancho, churrasqueira,
tanque de peixe, R$
250 mil. Tel 9114-0847

São Luiz do Paraitinga,
1 alqueire e meio, casa
5 dorm, pomar, 2 lagos,
R$ 220 mil. Tel 36434242
Shangri-lá, 2 .100m² .
Tel 3643-1745
TERRENOS
Bom Sucesso, ótima
localização. Tel 97342869
Cidade Nova, 330m²,
ótima localização, R$
88 mil. Aceita proposta.
Tel 3643-4242
Cidade nova, 640m²,
R$110mil. Tel 9771-2414
Cunha, 12.000m² c/
mata, R$ 36 mil. Tratar
na rua Aracajú, 100 Terra dos Ipês.
Ipê I, próximo ao Sesi,
R$ 65 mil. Aceito carro
como parte do pagamento. Tel 3637-2488
Ipê II, com escritura. Tel
3637-1494 / 9173-0682
Morumbi, 9m X 5.000,
em frente a KTL, R$
150 mil. Tel 3643-3138
Parque das Palmeiras, plano, R$50 mil. Tel
3642-3027
Santa Cecília, 312m²,
R$ 75 mil. Tel 8111-9118
Shangrí-lá, 700m². R$
25mil, aceita caminhonete ou pik-up como parte de pagamento. 81194264 ou 3643-4173
Ubatuba, 1440m², próximo a Praia Ubatumirim,
R$ 68 mil. Aceita carro
parte do pagamento. Tel
3643-4242
Yassuda, 250m² todo
murado. Tel 9111-3609

