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Duplicação da Nossa Senhora do Bom
Sucesso recebe obras de drenagem
Akim/AgoraVale

Homens e máquinas trabalham na duplicação do principal acesso à cidade. Obra é considerada uma das mais importantes já realizadas em Pindamonhangaba
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Uma das fotos da exposição mostra mercado municipal

Museu apresenta exposição
fotográﬁca sobre o passado das
ruas e prédios de Pinda

Conﬁra os trabalhos
da Câmara Municipal
no Informativo Legislativo
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Quarta-feira - 14/11
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do tempo
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Quinta-feira - 15/11

Nublado com
possibilidade
de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

15ºC
24ºC

Sexta-feira - 16/11

Pancadas
de chuva
à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

14ºC
24ºC

Ator de “Medeia em faces”, que se apresentou dia 12
Sábado - 17/11
Pancadas
de chuva
à tarde

Nublado com
possibilidade
de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

14ºC
26ºC

Domingo - 18/11

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

15ºC
27ºC

Instável
TEMP. MÍNIMA 16ºC
TEMP. MÁXIMA 30 ºC
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Editorial

Prefeitura começa os preparativos para o Natal
Feste

O feriadão está aí e nada daquele sol torrencial,
típico das segundas-feiras, dar as caras. A promessa
da meteorologia para toda a região é de que haverá
pancadas de chuva e nebulosidade em praticamente
todos os dias em que você e a família poderiam estar
desfrutando as belas e convidativas praias do Litoral
Norte de São Paulo. Ubatuba, que saudade...
Mas não ﬁque triste não. Aﬁnal, o tempo nublado, para não ser pessimista e dizer chuvoso, é muito
bom para quem tem que tirar o atraso no sono. Serve também para colocar ordem na dispensa de casa,
naquele famigerado quartinho da bagunça, para fazer
aquele churrasco, reunir os amigos para uma “trucada”. Enﬁm, com imaginação o feriadão vai ser uma
maravilha.
Agora, se você quer aproveitar os dias longe da
escola ou do trabalho, ou dos dois, o que muito melhor, para exercitar a alma, vá ao Feste – Festival Nacional de Teatro de Pindamonhangaba. Haverá espetáculos todos os dias durante o feriadão. Detalhe, esta
primeira semana do evento é totalmente dedicada às
companhias teatrais de Pindamonhangaba. Então
você prestigia o trabalho dos artistas da cidade e, de
quebra, acaba descobrindo que aquele seu amigo ou
amiga, que você já não vê faz um tempinho, é agora
um dos grandes nomes do teatro municipal.
Brincadeiras à parte, as peças das companhias de
Pindamonhangaba fazem grande sucesso no circuito,
visto que a qualidade das produções e das atuações
estão cada vez melhores, não deixando nada a desejar frente às apresentações dos grupos visitantes, que
acontecem na próxima semana do Festival.
A cada edição, o público do Feste aumenta e, para
esta edição, a 35ª, que não pode ser realizada no
teatro da Cooptepi, que está em obras, a Prefeitura
armou uma mega estrutura no Parque da Cidade, que
atende, confortavelmente, um público de 300 espectadores.
Melhor, o estacionamento é fácil e a entrada é franca, bastando o interessado chegar uma hora antes do
início das apresentações, que começam sempre às
21 horas.
Quer melhor? Programa cultural, da melhor qualidade, para toda a família, e de graça?
Não dá para perder a oportunidade. Na Tribuna de
hoje o caro leitor pode conferir a programação para os
dias de feriado e também para a próxima semana do
evento, quando haverá peças voltadas para o público
infantil.
A Prefeitura de Pindamonhangaba preparou uma
estrutura da melhor qualidade para que as companhias teatrais possam fazer o seu melhor, contando
com estrutura de camarim e palco, luz, som e tudo o
mais que se faz necessário.
O público que compareceu aos primeiros espetáculos aprovou as instalações e a realização do evento
no Parque da Cidade.
Programe-se, convide a família e os amigos e faça
do 35º Feste uma rica oportunidade de apreciar a arte,
o que com certeza torna o homem melhor!
Feriadão com teatro, essa é a pedida da hora!



 



















Akim/AgoraVale

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento
de Arrecadação, Setor de Fiscalização e Posturas, realizará na
segunda-feira (19), às 14 horas,
em seu auditório, uma reunião com
os ambulantes que desejarem trabalhar no centro da cidade no mês
de dezembro. A reunião abrirá os
preparativos para as festividades
natalinas.
Participarão da reunião, representantes da Acip - Associação
Comercial e Industrial de Pindamonhangaba, da Secretaria de Governo e dos seguintes departamentos:
Cultura, Comunicação, Obras e
Trânsito.
Serão tratados assuntos relacionados ao local onde ﬁcarão os
ambulantes, data, restrições e liberação do alvará.
“É importante que todos os ambulantes que pretendem trabalhar
no ﬁnal de ano no centro participem
da reunião para saber como será a
organização das festividades. Eles
poderão dar opinião sobre as decisões”, destacou o gerente de Fiscalização, Vicente Correa da Silva.

Funvic ﬁrma intenção de convênio com a TV Cultura
O último dia do “Fórum Regional – Crises e Desenvolvimento:
Impactos na Região Metropolitana
do Vale do Paraíba e Litoral Norte,
Mito ou Realidade?”, foi marcado
pela presença de Fábio Chateaubriand Borba, da diretoria de expansão de Redes da TV Cultura.
Durante o Fórum, o presidente
da Funvic - Fundação Universitária Vida Cristã, professor Luís
Otávio Palhari e Fábio Chateaubriand assinaram uma carta de
intenção de parceria entre a TV
Cultura e os meios de comunicação da Funvic. A parceria deve
iniciar no primeiro semestre de
2013 e vale para a rádio e a
televisão da RTC. Além da TV
Cultura, o presidente da Funvic
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também assinou termo/compromisso de estágio de convênio
com a siderúrgica mexicana GV

do Brasil Indústria e Comércio
de Aço Ltda, representada pelo
executivo Arturo Ibarra.

Para discutir o tema do Fórum,
estiveram presentes: Paulo Alarcon - executivo da Embraer; André
Aquino - diretor da GPGC e professor da Faap; Dr. Enrique Rentería
Castro - vice-presidente da Unesco
para a América Latina e Caribe; e o
professor Luís Otávio Palhari.
Participaram do evento professores e alunos da Faculdade de
Pindamonhangaba, assim como
empresários e executivos da região
e a comunidade em geral. “Gostaria
de aﬁrmar que estaremos realizando mais eventos como esse, a ﬁm
de discutir temas importantes para a
nossa região e também para contribuir com a propagação do conhecimento”, ressaltou o diretor da Fapi,
Luís Otávio Palhari.

Polo Tecnológico terá participação de universidades
A Prefeitura de Pindamonhangaba, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico está ﬁrmando
parceria com quatro universidades
para aprimorar o desenvolvimento
do município. As unidades de ensino
Fatec, Fapi, Unitau e USP serão instaladas no Polo Tecnológico Distrito
Empresarial Jataí, que ﬁca localizado
no Distrito de Moreira César, na avenida Aquiles Machado Ribas
Todos os contratos serão ﬁrma-

dos antes do dia 18 de dezembro,
dia em que a cidade fará o lançamento da pedra fundamental do
Polo Tecnológico, com participação
de empresas privadas, universidades e sociedade.
Na segunda-feira (19), o Executivo vai se reunir com a Unitau para
fechar o termo de compromisso da
instalação de uma unidade da universidade em Pindamonhangaba.
Na ocasião, serão discutidos: o ta-

manho da área, os cursos que serão
implantados e os cursos gratuitos
para a sociedade, dentro do programa “Unitau mais perto de Você”.
A Fapi, Fatec e USP também
terão sua unidade para linha de
pesquisa e estudos, cursos de graduação e pós graduação. Após a
realização do termo com a Unitau,
essas unidades de ensino também
vão ﬁrmar um contrato e o repasse
das áreas do município. A previsão

de início das obras é para os primeiros meses de 2013.
“O polo traz desenvolvimento
para a cidade, desenvolvimentos de
novas empresas, cursos proﬁssionalizantes, linha de pesquisa, qualidade na mão de obra, oportunidade
de geração de emprego e renda. E
tudo isso vai trazer aumento para
a receita do município”, ﬁnaliza o
coordenador geral do projeto, Gutemberg Pereira Ramos.

Jardim Imperial realiza a festa de NS das Graças APL: Jubileu
de Ouro
A comunidade de Nossa Se-

nhora das Graças, Jardim Imperial,
convida para a novena em louvor
a sua padroeira, que começa nesta sexta-feira (16), com missa de
abertura, às 19 horas, celebrada
pelo padre Celso Aloisio Cardoso.
No dia 24, será realizado um
bingo beneﬁcente em prol da igreja.
No dia 25, dia da festa, a programação é a seguinte: às 6 horas
– alvorada festiva; 10 horas – passeio ciclístico; 18 horas procissão
com a imagem de Nossa Senhora
das Graças pelo itinerário de costume. Na chegada à igreja será celebrada a missa de encerramento
pelo pároco padre Celso.
Durante os dias da novena haverá quermesse com venda de salgados e refrigerante no salão da igreja.
Os organizadores convidam a
população para prestigiar os festejos em homenagem a Nossa Senhora das Graças.

Programação

No sábado (17), missa às 19 horas.
Celebrante: padre Durvano Aparecido Dourado.
Domingo (18), missa às 19 horas. Celebrante: Frei Laércio.
Segunda-feira (19).
Celebrante: padre Geraldo Lélis.
Terça-feira (20), missa às 19 horas
Celebrante: bispo dom Carmo João Rhoden.
Quarta-feira (21), missa às 19 horas.
Celebrante: padre José Andrade.
Quinta-feira (22), missa às 19 horas.
Celebrante: frei Bruno Manzoni.
Sexta-feira (23), missa às 19 horas.
Celebrante: padre Sebastião César Moreira.

Feira de livros usados
A Biblioteca Municipal Ver. Rômulo
Campos D’ Arace realizará, na
quinta-feira (15) e sexta-feira (16),
das 8 às 17 horas, mais uma Feira
de Livros Usados. A entrada será
gratuita e todos os interessados
em compra ou troca de livros
poderão participar.
Serão vendidos livros didáticos,

literatura, romances e DVDs. As
obras serão vendidas a partir de R$ 2.
O objetivo será fazer com que
as pessoas tenham maior contato com a leitura, ampliando seus
conhecimentos. A biblioteca ﬁca
na ladeira do Bosque. Para mais
informações, entrar em contato no
telefone 3645-1701.

A APL – Academia Pindamonhangabense de Letras recebeu
da Associação Internacional Poetas Del Mundo, felicitações pelos
50 anos de existência, a serem
comemorados no dia 18 de dezembro próximo. Os cumprimentos
foram recebidos por intermédio da
acadêmica poetisa Rhosana Dalle.
A mencionada Associação foi
fundada pelo chileno Luís Arias
Manzo (presidente fundador e
mundial). É um movimento que
possui milhares de poetas e adeptos por mais de 100 países, nos
cinco continentes. Tem como presidente Internacional a brasileira
Delasnieve Miranda Daspet de
Souza. Entre seus objetivos fundamentais está a globalização da
poesia, integrando entre si as culturas de vários países, congregando pessoas e entidades nacionais
e estrangeiras dedicadas à cultura.
(http://a-internacionalpoetasdelmundo.blogspot.com/).
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Duplicação:

Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso
recebe sistema de drenagem
Ao fim da ampliação, pistas duplas ligarão a cidade à Dutra, desde o Distrito Industrial até a rotatória
Bruna Pires

A Prefeitura de Pindamonhangaba, em parceria com o
Governo do Estado, está realizando a duplicação da principal via de acesso à cidade,
a avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso.
De acordo com o secretário de Obras e Serviços, Ricardo Amadei, no momento,
as árvores que estão às margens da avenida estão sendo
retiradas e, logo em seguida,
os postes também serão recolocados. “As árvores serão
replantadas em outro local e
postes reposicionados para
seguir a duplicação. Após
isso, a equipe poderá encerrar os serviços de terraplanagem e preparo da via para
receber o asfalto”, explicou.
Além disso, já foram feitas as marcações para o alargamento da via e, em alguns
pontos, já foram iniciadas as
obras para a instalação do
sistema de drenagem de água
da pista. As obras começaram em setembro deste ano

Duplicação irá melhorar o trânsito na principal avenida de acesso à cidade

e devem ser concluídas em
abril de 2013.
Ainda segundo o secre-

tário, esta fase de remanejamento dos postes deve ser
feita em torno de 30 a 60

dias. Serão feitas pistas duplas, com canteiro, seguindo
desde o Distrito Empresarial

Dutra até a frente da rotatória
com o monumento de homenagem ao João do Pulo. Após

este trecho, haverá também
um canteiro central e será
feita a sinalização do trânsito até as proximidades de
um posto de combustível. A
avenida terá dispositivos de
acesso aos bairros.
A obra faz parte de um
investimento de R$ 15,3
milhões anunciado pelo governador Geraldo Alckmin
e pelo prefeito João Ribeiro, no dia 8 de setembro de
2012.
O prefeito João Ribeiro
lembrou que a duplicação
será uma das grandes obras
já feitas em Pindamonhangaba e irá trazer muitos benefícios para a cidade. “Este
é um grande projeto que
está sendo realizado devido
ao empenho da Prefeitura e
à parceria com o Estado. A
cidade está crescendo cada
vez mais e obras como esta
são importantes para que o
desenvolvimento do município continue acontecendo”,
disse.

Canteiro no “Mantiqueira” recebe mourões e melhorias
Bruna Pires

Bruna Pires

Colocação de mourões em canteiro no residencial Mantiqueira traz mais segurança aos moradores do local

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Subprefeitura de Moreira
César, está realizando algumas melhorias na rua
José Milton Monteiro, no
“Mantiqueira”.
De acordo com o
subprefeito Sérgio
Guimarães, estão sendo
colocados, em toda a
extensão do canteiro
desta rua, mourões
de madeira, além do
plantio de palmeiras
e árvores. “O canteiro
estava sendo usado

indevidamente como um
desvio de veículos para
entrar na rodovia SP62, o que traz riscos de
segurança para todos
que trafegam pelo local,
causando acidentes”,
explicou.
Além dos mourões, parte
do canteiro foi preparado
e recuado para o estacionamento de veículos, por
conta do comércio local.
“Estas melhorias tornam
o local mais agradável e
seguro”, finalizou o subprefeito.

Pavimentação na estrada do Trabiju
deve ficar pronta dentro de 30 dias
Akim/Agora Vale

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Obras e Serviços, iniciou as obras de
pavimentação da estrada
José Machado de Andrade,
que dá acesso ao Parque
Natural Municipal do Trabiju.
De acordo com o secretário de Obras Ricardo
Amadei, atualmente, os
trabalhos que estão sendo
feitos na estrada são a terraplanagem, a instalação
das galerias pluviais, além
da base para a colocação de
guias.
“Serão asfaltados alguns
pontos da estrada que são
críticos em dias de chuva.
O asfalto que será feito tem
a extensão de 1 km”, explicou o secretário. A obra
deve terminar em 30 dias.

Com a pavimentação da
estrada, o acesso ao Parque
do Trabiju ficará mais seguro e adequado para a locomoção dos funcionários ao
local e para receber visitas
de estudantes e pesquisadores, que vão até aquele que
é um dos redutos ecológicos mais belos do Vale do
Paraíba e que abriga grande
diversidade de espécies da
flora e da fauna brasileira.
Visitas
Para visitar o parque
é necessário encaminhar
ofício à Secretaria de Governo, na Prefeitura, localizada na avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso,
1400, Alto Cardoso. Os
responsáveis pelo agendamento irão marcar o dia e
horário da visita com os
interessados.

Máquina do Departamento de Obras realiza trabalho de terraplenagem na estrada José Machado de Andrade
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Moreira César e Santa Cruz terão
mais linhas e horários de ônibus
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

ORDEM DE SERVIÇO – Contrato nº 168/2004
Em 08 de novembro de 2012

ORDEM DE SERVIÇO – Contrato nº 168/2004
Em 08 de novembro de 2012
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As linhas de ônibus de
Moreira César e do Santa
Cruz irão mudar a partir
do sábado (17), com as
alterações que a empresa Viva Pinda realizou
atendendo à Prefeitura
de
Pindamonhangaba.
Os moradores do distrito
agora terão três linhas de
ônibus diferentes, atendendo a populosa região
da Santa Cruz estenderá
o percurso em alguns horários.
A primeira linha é a
Moreira César via Feital. Com a remoção do
limitador da estrada do
Atanázio, os ônibus sairão do terminal rodoviário em frente à Prefeitura
e seguirão para o centro
de
Pindamonhangaba,
de onde seguem o trajeto rumo ao Feital e ao
Jardim Regina; ao sair
do Jardim Regina, os
veículos seguirão pela
Atanázio, atendendo aos
moradores do loteamento
Padre Rodolfo, e prosseguindo até os bairros Karina e Ramos.
A segunda linha de
Moreira César é via Ipê
II e Vale das Acácias. Os
ônibus entrarão no Ipê II,
Liberdade, Vale das Acá-

cias e farão o retorno no
Cisas de Moreira César,
na rua Maria Luiza Machado Salgado.
A terceira linha é Moreira César via Pasin e
Mantiqueira, que passará
pelos dois bairros, prosseguirá pela av. Dr. José
Adhemar César Ribeiro,
fazendo a volta também
no Cisas de Moreira César. “É bom ressaltar que
esta linha, em especial, é
importante para os moradores do Pasin e Mantiqueira que precisam ir
ao Cisas. Antigamente
eles tinham que atravessar a rodovia SP-62 para
ter um ônibus para Moreira César, agora os moradores poderão se beneﬁciar desta linha para
fazer as consultas necessárias no Cisas”, explicou o diretor de trânsito
de Pindamonhangaba,
Luiz Rosas.
A linha do Santa Cruz
terá horários especiais
que atenderão os trabalhadores e moradores
próximos à Novelis. Os
moradores do Vista Alegre serão atendidos pela
linha do Santa Cruz também, que até então era
feito pelo Feital.

MOREIRA VIA FEITAL
Centro-Bairro
Bairro-Centro
Av. Expedicionário Francisco Gonçalves
Terminal Rodoviário
R. José Alves de Oliveira
Rua Euclides de Figueiredo
R. João Eugênio de Macedo
R. Juó Bananéri
R. José Teberga
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso
Av. José Augusto Mesquita
Av. Dr. Jorge Tibiriçá
Av. Carlos Augusto Machado
R. Dr. Rubião Jr
Av. 1(Rotatória)
Av. Cel. Fernando Prestes
Av. Silvino Lourenço de faria
Rua Barão Homem de Mello
Av. Fortunato Moreira
Av. Benedito Galvão de Castro
R.dos Sagrados Corações
Av. Jorge Marcos Azeredo
Av. Prof. Manoel César Ribeiro
R. Osvaldo de Oliveira Cornetti
Av. Gastão Vidigal Neto
Av. Acácio do Nascimento
Av. João Francisco da Silva
Estrada do Atanásio
Estrada do Atanásio
Viaduto Jardim Regina
Viaduto J. Regina
Av. Luiz Gonzaga Ribeiro
Av. Luiz Gonzaga Ribeiro
Av. Tung A Chih
Av. Geraldo Teixeira de Souza
Av. Prof. Vicente de Paula Salgado
Av. Prof. Vicente de Paula Salgado
Av. Geraldo Teixeira de Souza
R. Luiz Gonzaga Ribeiro
Av. Tung A Chih
Viaduto J. Regina
R. Luiz Gonzaga Ribeiro
Estrada do Atanásio
Viaduto Jardim Regina
Av. João Francisco da Silva
Estrada do Atanásio
Av. Gastão Vidigal Neto
Av. Acácio do Nascimento
Av. Prof. Manoel César Ribeiro
Av. Dr. José Monteiro Machado César
Res. Santa Cecília
Av. José Augusto Mesquita
Av. Prof. Manoel César Ribeiro
Av. Marina Ronconi Moitti
Av. dos Sagrados Corações
R. Francisco Sebastião Borges
Av. Fortunato Moreira
Rua Antonio Carlota
Av. Gregório Costa
Av. Expedicionário Francisco Gonçalves
Rua dos Expedicionários
Av. Cel. Fernando Prestes
Rua Barão Homem de Mello
PREFEITURA MUNICIPAL
DE
PINDAMONHANGABA
Rua Sete
de Setembro
Albuquerque
Lins
Secretaria deAv.Obras
e Serviços
Benedito Ribeiro
da Cunha
DEPARTAMENTO Av.
MUNICIPAL
DE TRÂNSITO
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso
Rua Euclides de Figueiredo
Rodoviário
ORDEM DE SERVIÇO Terminal
– Contrato
nº 168/2004

MOREIRA VIA FEITAL
Tabela de Horários
Segunda a Sexta
Garagem

Terminal

4:20

Sábado
Terminal

Bairro

Terminal

Bairro

4:30

04:20

04:30

04:20

Garagem

Sábado

Domingo

Terminal

Bairro

Terminal

Bairro

Terminal

Bairro

04:30

14:20

14:55

14:35

15:15

17:20

17:55

4:35

4:55

04:40

04:50

04:35

04:55

14:40

15:15

15:00

15:35

17:45

18:20

5:10

5:20

05:00

05:10

05:10

05:20

15:00

15:35

15:25

16:00

18:15

18:50

05:20

05:55

05:20

05:30

05:20

05:55

15:20

15:55

15:55

16:30

18:40

19:15

05:40

06:15

05:20

05:55

05:45

06:20

15:40

16:15

16:20

16:55

19:05

19:40

06:00

06:35

05:40

06:15

06:15

06:50

16:00

16:35

16:45

17:20

19:30

20:05

06:20

06:55

06:00

06:35

06:40

07:15

16:20

16:55

17:15

17:50

20:00

20:35

06:40

07:15

06:20

06:55

07:05

07:40

16:40

17:15

17:40

18:15

20:25

21:00

07:00

07:35

06:40

07:15

07:35

08:10

17:00

17:35

18:05

18:40

20:55

21:30

07:20

07:55

07:00

07:35

08:00

08:35

17:20

17:55

18:35

19:10

21:20

21:55

07:40

08:15

07:20

07:55

08:25

09:00

17:40

18:15

19:00

19:35

21:45

22:20

08:00

08:35

07:40

08:15

08:55

09:30

18:00

18:35

19:25

20:00

22:15

22:50

08:20

08:55

08:00

08:35

09:20

09:55

18:20

18:55

19:55

20:30

22:40

GARAGEM

08:40

09:15

08:20

08:55

09:45

10:20

18:40

19:15

20:20

20:55

23:10

GARAGEM

09:00

09:35

08:40

09:17

10:15

10:50

19:00

19:35

20:45

21:20

23:45

GARAGEM

09:20

09:55

09:00

09:35

10:40

11:15

19:20

19:55

21:15

21:50

09:40

10:15

09:20

09:55

11:05

11:40

19:40

20:15

21:40

22:15

10:00

10:35

09:40

10:15

11:35

12:10

20:00

20:35

22:05

22:40

10:20

10:55

10:00

10:35

12:00

12:35

20:20

20:55

22:35

23:10

10:40

11:15

10:20

10:55

12:25

13:00

20:40

21:15

23:00

GARAGEM

11:00

11:35

10:40

11:15

12:55

13:30

21:00

21:35

23:20

GARAGEM

11:20

11:55

11:00

11:35

13:20

13:55

21:20

21:55

23:45

GARAGEM

11:40

12:15

11:20

11:55

13:45

14:20

21:40

22:15

12:00

12:35

11:40

12:15

14:15

14:50

22:00

22:35

12:20

12:55

12:00

12:35

14:40

15:15

22:20

12:40

13:15

13:00

22:55

12:25
13:00
15:05 15:40
22:40
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
PINDAMONHANGABA
13:35 12:50
12:25
13:35 14:10
23:00
Secretaria
de Obras
e Serviços
GARAGEM
GARAGEM

GARAGEM 16:00 16:35 MUNICIPAL
23:20
DEPARTAMENTO
DE TRÂNSITO

13:20

13:55

13:15

13:40

14:15

13:40

14:15

16:25

17:00

14:00

14:35

14:05

14:40

16:55

17:30

GARAGEM
SANTA
CRUZ

23:45

ORDEM DE SERVIÇO – Contrato nº 168/2004
Em 08 de novembro de 2012
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PASIN
/ MANTIQUEIRA
“DEPTRAN”
Tabela –deCep.
Horários
Av. Fortunato Moreira nº 355 – Centro
12400-400 – Pindamonhangaba – SP
Tel:
(0xx12)
3648.3714
Segunda a Sexta
Sábado
Domingo
Segunda a Sexta
Sábado
e-mail: transito@pindamonhangaba.sp.gov.br

Garagem

Terminal

Bairro

Terminal

Bairro

Terminal

Bairro

05:35

05:45

05:35

05:45

5:35

06:00

06:10

06:00

06:10

06:25

06:35

06:25

06:35

06:30

07:05

06:30

06:55

07:30

07:20

Bairro

Terminal

Bairro

5:45

16:55

17:30

19:20

19:55

6:15

6:25

17:20

17:55

20:00

20:35

6:30

7:00

17:45

18:20

20:40

21:15

07:05

7:10

7:40

18:10

18:45

21:20

21:55

06:55

07:30

7:50

8:20

18:35

19:10

21:55

22:30

07:55

07:20

07:55

8:30

9:00

19:00

19:35

22:40

GARAGEM

07:45

08:20

07:50

08:25

9:10

9:40

19:25

20:00

23:10

GARAGEM

08:10

08:45

08:15

08:50

9:50

10:20

19:50

20:25

08:35

09:10

08:40

09:15

10:30

11:00

20:15

20:50

09:00

09:35

09:10

09:45

11:10

11:40

20:40

21:15

09:25

10:00

09:35

10:10

11:50

12:20

21:05

21:40

09:50

10:25

10:00

10:35

12:30

13:00

21:30

22:05

10:15

10:50

10:30

11:05

13:10

13:40

21:55

22:30

10:40

11:15

10:55

11:30

13:50

14:20

22:20

GARAGEN

11:05

11:40

11:20

11:55

14:30

15:00

22:45

GARAGEN

11:30

12:05

11:50

12:25

15:10

15:40

21:10

GARAGEN

11:55

12:30

12:15

12:50

15:50

16:20

12:20

12:55

12:40

13:15

16:30

17:00

12:45

13:20

13:10

13:45

17:10

17:40

13:10

13:45

13:35

14:10

17:50

18:20

13:35

14:10

14:10

GARAGEM

18:30

19:00

14:00

14:35

14:40

15:15

19:10

19:40

14:25

15:00

15:20

15:55

19:50

20:20

14:50

15:25

16:00

16:35

20:30

21:00

16:05

16:40

18:00

16:30

17:05

18:40

15:15
15:40

Garagem

Domingo

Terminal

Terminal

Bairro

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
15:50 16:40
17:15
21:10
21:40
16:15 17:20
17:55
21:50
22:20
Secretaria
de Obras e Serviços

ORDEM DE SERVIÇO – Contrato nº 168/2004
Em 08 de novembro de 2012
MOREIRA VALE IPÊ II
Centro-Bairro
Bairro-Centro
R. Maria Luiza Machado Salgado
Terminal Rodoviário
R. José Teberga
Rua Euclides de Figueiredo
Av. José Augusto Mesquita
R. Juó Bananéri
Av. Sen. Teotônio Vilela
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso
Página 6/9
Av. Nilcéia AP. Borges
Av. Dr. Jorge Tibiriçá
“DEPTRAN”
R. Genésio Moreira Cardoso
R. Dr. Rubião Jr
Av. Fortunato Moreira nº 355 – Centro – Cep. 12400-400 – Pindamonhangaba – SP
Av. Manoel Teixeira de Souza
Av. Cel. Fernando
Prestes
Tel: (0xx12) 3648.3714
R. Maria Augusta da Silva Pouza
Rua Barão Homem de Melloe-mail: transito@pindamonhangaba.sp.gov.br
Av. SenadorTeotônio Vilela
Rua Gregório Costa
Av. dos Lírios
Av. Sen. Dino Bueno
Av. das Orquídeas
R. Prudente de Morais
Av. Joaquim Garcia de Paula
R. São João Bosco
Av. Benedito Bernardo
R. Suíça
Av. Dr. Loyd Figueiredo Pereira da Rocha
Rodovia Ver. Abel Fabrício Dias
R. Vicente Machado Gomes
Alameda dos Manacás
Av. Dionísio Anochi
Alameda das Grevíleas
Alameda dos Manacás
Av. Nova Pinda
Rodovia Ver. Abel Fabrício Dias
Av. Dionísio Anochi
R. Antonio Fernando Dos Santos
R. Suíça
R. São João Bosco
Av. Benedito Bernardo
Av. Joaquim Garcia de Paula
R. Prudente de Morais
Av. Cel. Fernando Prestes
Av. das Orquídeas
Av. dos Lírios
R. Barão Homem de Melo
R. Frederico Machado
R. das Dálias
R. Sete de Setembro
Av. das Margaridas
Av. Albuquerque Lins
Rua das Madressilvas
Av. Benedito Ribeiro da Cunha
R. Genésio Moreira Cardoso
R. Euclides de Figueiredo
Av. Manoel Teixeira de Souza
Terminal Rodoviário
R. Maria Augusta da Silva Pouza
Av. SenadorTeotônio Vilela
Av. José Augusto Mesquita
R. Marina Ronconi Moitti
R. Maria Luiza Machado Salgado

Segunda a Sexta

Bairro

Em 08 de novembro de 2012
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PASIN / MANTIQUEIRA
“DEPTRAN”
Centro-Bairro
Bairro-Centro
Av. Fortunato Moreira nº 355 – Centro – Cep. 12400-400 – Pindamonhangaba – SP
Maria Luiza Marcondes Salgado
Rua Euclides de Figueiredo
Tel: (0xx12) R.
3648.3714
e-mail: transito@pindamonhangaba.sp.gov.br
R. José teberga
R. Juó Bananéri
Av. Dr. José Adhemar César Ribeiro
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso
Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias
Av. Dr. Jorge Tibiriçá
Av. José Monteiro Romão
R. Dr. Rubião Jr
Rua Agustin Fernandes Gil
Av. Cel. Fernando Prestes
R. Jossey Toda
Rua Barão Homem de Mello
R. Inácio Batista
R. Gregório costa
Av. José Monteiro Romão
R. Sem Dino Bueno
Rua Vinte e Sete
R. Prudente de Morais
R. Alcides Timóteo Ferreira do Santos
R. São João Bosco
R. Wilson de Oliveira
R. Suíça
Av. Polônia
Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias
Av. Alemanha
R. Venezuela
Av. Áustria
R. Antonio Ramos
R. Antonio Ramos
Av. Áustria
R. Paraguai
Av. Alemanha
Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias
Av. Polônia
R. Suíça
R. Wilson de Oliveira
R. São João Bosco
R. Alcides Timóteo Ferreira do Santos
R. Prudente de Morais
Rua Vinte e Sete
Av. Cel. Fernando Prestes
Av. José Monteiro Romão
Rua Barão Homem de Mello
R. Inácio Batista
R. Frederico Machado
R. Jossey Toda
R. Sete de setembro
Rua Agustin Fernandes Gil
Av. Albuquerque Lins
Av. José Monteiro Romão
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
Av. Benedito
Ribeiro da Cunha
Rodovia Vereador
Abel Fabrício Dias
Euclidesede
Figueiredo
Av. Dr. José Adhemar César Ribeiro
Secretaria deRua
Obras
Serviços
Terminal Rodoviário
Av. José Augusto Mesquita
DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE TRÂNSITO
Av. Marina Ronconi Miotti
R. Maria Luiza Marcondes Salgado

Domingo

18:35
22:30 GARAGEMMUNICIPAL DE TRÂNSITO
DEPARTAMENTO
19:15

23:10

GARAGEM

ORDEM DE SERVIÇO – Contrato nº 168/2004
Em 08 de novembro de 2012
MOREIRA VALE IPÊ II
Tabela de Horários
Segunda a Sexta
Garagem

Terminal

Sábado

Domingo

Bairro

Terminal

Bairro

Terminal

04:20

04:30

04:20

04:30

4:20

04:40

04:50

05:15

05:25

4:45

04:50

05:00

04:50

05:00

5:10

Av.
04:45

04:35
05:10

05:20

Segunda a Sexta

Bairro

Garagem

Sábado

Domingo

Terminal

Bairro

Terminal

Bairro

4:30

13:00

13:30

16:55

17:25

19:05

19:35

4:55

13:15

13:45

17:20

17:50

Página
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19:30
20:00

14:00

17:45

18:15

19:55

19:25

20:20

20:50

20:50

21:20

21:15

21:55
22:10

“DEPTRAN”13:30
5:20

Terminal

Fortunato
Moreira
nº5:15
355 – 5:45
Centro – Cep. 12400-400
– Pindamonhangaba
– SP
04:35
04:45
13:45
14:15
18:10
18:40
05:15
05:45
5:45 Tel:
6:15(0xx12) 3648.3714
14:00
14:30
18:35
19:05
e-mail:
transito@pindamonhangaba.sp.gov.br
06:15
06:45
6:10
6:40
14:15
14:45
19:00
19:30

Bairro

05:15

05:45

05:30

06:00

05:40

06:20

6:35

7:05

14:30

15:00

19:25

19:55

21:40

05:45

06:15

06:00

06:30

7:00

7:30

14:45

15:15

19:50

20:20

22:05

06:00

06:30

06:35

07:05

7:25

7:55

15:00

15:30

20:15

20:45

22:35

23:05

06:15

06:45

08:00

08:30

7:50

8:20

15:15

15:45

20:40

21:10

23:00

GARAGEM

06:30

07:00

06:55

07:25

8:15

8:45

15:30

16:00

21:05

21:35

23:25

23:55

06:45

07:15

07:20

07:50

8:40

9:10

14:45

16:15

21:30

22:00

0:00

GARAGEM

07:00

07:30

07:45

08:15

9:05

9:35

16:00

16:30

21:55

22:25

0:30

GARAGEM

07:15

07:45

09:20

09:50

9:30

10:00

16:15

16:45

22:20

07:30

08:00

08:20

08:50

9:55

10:25

16:30

17:00

22:45

23:15

07:45

08:15

08:40

09:10

10:20

10:50

16:45

17:15

23:10

GARAGEM

08:00

08:30

09:00

09:30

10:45

11:15

17:00

17:30

23:35

00:05

08:15

08:45

10:40

11:10

11:10

11:40

17:15

17:45

00:00:00 GARAGEM

08:30

09:00

09:40

10:10

11:35

12:05

17:30

18:00

24:30:00 GARAGEM

08:45

09:15

10:00

10:30

12:00

12:30

17:45

18:15

09:00

09:30

10:20

10:50

12:25

12:55

18:00

18:30

09:15

09:45

12:00

12:30

12:50

13:20

18:15

18:45

09:30

10:00

11:00

11:30

13:15

13:45

18:30

19:00

09:45

10:15

11:20

11:50

13:40

14:10

18:45

19:15

10:00

10:30

11:40

12:10

14:05

14:35

19:00

19:30

10:15

10:45

13:35

14:05

14:30

15:00

19:15

19:45

10:30

11:00

12:20

GARAGEM

14:55

15:25

19:30

20:00

10:45

11:15

12:45

13:15

15:20

15:50

19:45

20:15

11:00

11:30

13:10

13:40

15:45

16:15

20:00

20:30

11:15

11:45

14:00

14:30

16:10

16:40

20:15

20:45

11:30

12:00

14:25

14:55

16:35

17:05

20:30

21:00

11:45

12:15

14:50

15:20

17:00

17:30

20:45

21:15

12:00

12:30

15:15

15:45

17:25

17:55

21:00

21:30

12:15

12:45

15:40

16:10

17:50

18:20

21:20

21:45

12:30

13:00

16:05

16:35

18:15

18:45

21:40

22:10

12:45

13:15

22:35

22:50

PREFEITURA
DE 22:30
PINDAMONHANGABA
16:30
17:00
18:40MUNICIPAL
19:10
22:00
22:20 GARAGEM
Secretaria de Obras
e Serviços
22:40
23:10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE TRÂNSITO
23:00 GARAGEM

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

23:25

23:55

00:00

GARAGEM

ORDEM DE SERVIÇO – Contrato
nº 168/2004
00:30
Em 08 de novembro de 2012
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SANTA CRUZ
Centro-Bairro
Bairro-Centro
Página 4/9
Barão homem de Mello
Av. Darci Vieira Marcondes
“DEPTRAN”
Av.12400-400
João Francisco
da Silva – SP
Av. Fortunato
Av.Moreira
Fortunato Moreira nº 355 – Centro – Cep.
– Pindamonhangaba
Av. Gastão Vidigal Neto
R. Sagrado corações
Tel: (0xx12) 3648.3714
transito@pindamonhangaba.sp.gov.br
Av. Professor Manoel Césare-mail:
Ribeiro
Av. Manoel César Ribeiro
Av. Orlando Ferreira
R. Projetada
Av. Paraná
R. Agenor Ferreira
R. Jose Bassos Junior
Av. Tupinambá
R. Carlos Ferreira de Melo
Av. Abaeté
R. Sargento Júlio César de Carvalho
Av. Paraná
Av. Paraná
Av. Tupinambá
R. Carlos Ferreira de Melo
Av. Abaeté
R. Jose Bassos Junior
R. Sargento Júlio César de Carvalho
Contorno da Igreja Santa Cecília
Av. Paraná
R. Projetada
Av. Orlando Ferreira
Av. Manoel César Ribeiro
Av. Manoel César Ribeiro
R. Sagrado corações
R. dos Canários
Av. Fortunato Moreira
Estrada Municipal das Campinas
R. Jose Benedito Teixeira César
R. Gregório Costa
Av. Prof. Manoel César Ribeiro
R. dos Expedicionários
Av. Coronel Fernandes Prestes
Estrada Romeu de Santana Ribas (Santa
R. Barão Homem de Melo
Cruz)
R. Edison Nobuyukai ikeda
R. Anatalia Souza Bueno
R. Polciano Pereira
Av. Quinze de Novembro
Av. Rio de Janeiro
Av. Gastão Vidigal Neto
Av. João Francisco da Silva
Av. Darci Vieira Marcondes
R. Dacio Rezende de Campos Maia
R. Adair Ferreira Macedo
Av. Soldado Paulo Alves
Av. Darci Vieira Marcondes

“DEPTRAN”
SANTA CRUZ
Av. Fortunato Moreira nº 355 – Centro
– Cep.
12400-400 – Pindamonhangaba – SP
Tabela
de Horários
Tel: (0xx12) 3648.3714
Segunda a Sexta
Sábado
Domingo
Segunda a Sexta
Sábado
e-mail: transito@pindamonhangaba.sp.gov.br
Garagem

Terminal

Bairro

Terminal

Bairro

Terminal

Bairro

05:10

05:30

06:00

05:00

05:10

5:35

05:25

05:45

06:15

05:15

05:25

05:40

06:00

06:30

05:50

06:00

06:00

Garagem

Terminal

Bairro

Terminal

Bairro

5:45

18:45

19:15

21:00

21:30

6:10

6:20

19:15

19:45

21:35

22:05

6:10

6:40

19:45

20:15

22:10

GARAGEM

22:45

GARAGEM

06:20

06:50

05:30

06:00

6:45

7:15

20:15

20:55

06:40

07:10

05:55

06:25

7:15

7:45

20:45

21:15

06:55

07:25

06:20

06:50

7:45

8:15

21:15

21:45

07:10

07:40

06:40

07:10

8:15

8:45

21:45

07:30

08:00

07:05

07:35

8:45

9:15

22:15

22:45

07:50

08:20

07:30

08:00

9:15

9:45

22:45

GARAGEM

08:15

08:35

07:50

08:20

9:45

10:15

23:15

GARAGEM

08:40

09:10

08:15

08:45

10:15

10:45

09:00

09:30

08:40

09:10

10:45

11:15

09:25

09:55

09:00

09:30

11:15

11:45

09:50

10:20

09:25

09:55

11:45

12:15

10:10

10:40

09:50

10:20

12:15

12:45

10:35

11:05

10:10

10:40

12:45

13:15

11:00

11:30

10:35

11:05

13:15

13:45

11:20

11:50

11:00

11:30

13:45

14:15

11:45

12:15

11:20

11:50

14:15

15:45

12:10

12:40

11:45

12:15

14:45

15:15

12:30

13:00

12:10

12:40

15:15

15:45

12:55

13:25

12:30

GARAGEM

15:45

16:15

13:20

13:50

12:55

13:25

16:15

16:45

13:40

14:10

13:30

14:00

16:45

17:15

14:05

14:35

14:00

14:30

17:15

17:45

14:30

15:00

14:35
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Telecentro realiza formatura de
alunos de escolas municipais
Akim/Agoravale

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Fundo Social de Solidariedade,
está realizando a formatura
de mais de 3 mil alunos da
Remefi - Rede Municipal
de Ensino Fundamental e
Infantil, que fazem parte
do projeto Telecentro. As
formaturas acontecerão até
segunda-feira (19), em oito
escolas municipais.
Os alunos participaram do
curso de Informática Básica,
que o Telecentro oferece gratuitamente em seus nove polos locais.  O objetivo desse
é oferecer conhecimentos
básicos de informática para
capacitar os estudantes e promover na comunidade a inclusão digital para todos.
“Estamos muito felizes e

orgulhosos de ver tantos alunos se formando e fazendo
parte de um projeto que tem
ajudado muito na inclusão digital em Pindamonhangaba”,
disse a presidente do Fundo
Social de Solidariedade, Maria Angélica Ribeiro.
A última formatura acontecerá no Telecentro do loteamento Cícero Prado, segunda-feira (19), às 10 horas.

O objetivo do
projeto é oferecer
conhecimentos
básicos de informática
para capacitar
os estudantes
e promover na
comunidade a
inclusão digital
para todos

Feira Cultural atrai moradores de Moreira César
A escola municipal Padre
Zezinho realizou na sexta-feira (9), na Praça Cícero
Prado, Vila São Benedito, a
4º Edição da Feira Cultural,
este ano com o tema “Empreendedorismo e Conhecimento”. O evento contou com a
participação de alunos, pais,
professores, funcionários da
escola e parceiros.
A escola realizou uma exposição dos trabalhos feitos
durante o ano no projeto Empreendedorismo. Os alunos
montaram tendas com os temas alimentação, artesanato,
brinquedos e customização
de camisetas.
Os produtos que os alunos produziram foram vendidos durante a feira com
preços populares, utilizando
assim a técnica de empreendedorismo.
Durante a feira houve
apresentação cultural com a
orquestra jovem Jataí e Cia
do balé Lago dos Cisnes; e
apresentação da peça teatral
“Os três porquinhos e a transformação do lobo”. Também
teve contação de histórias e
oficinas.
A proposta do projeto foi
trabalhar os conceitos fundamentais do empreendedorismo com os alunos, que
devem começar a empreender o próprio conhecimento
e a desenvolver habilidades
fundamentais para uma sociedade cada vez mais competitiva.  A outra vertente
foi trabalhar com os pais e
comunidade a sua vocação
empreendedora.
“Estas ações da escola
fortalecem o aprendizado dos
nossos filhos, ensinando a
eles as teorias e a prática para
a vida. Além desse projeto ter
nos envolvido com oficinas e
palestras que nos orientaram,
serviu como terapia e estreitamento de laços entre nós,
nossos filhos, professores e
vizinhos da comunidade, tenho muito orgulho de fazer
parte desta escola”, disse a
mãe Adriana Dias.
“Trabalhar com este projeto exigiu de nós uma dedicação, comprometimento,
aperfeiçoamento que nos fez
dar mais do que aquilo que
se espera de uma professora,
fomos além das matérias pro-

Akim/Agoravale

O evento contou com a participação de alunos, pais, professores, funcionários da escola e parceiros

postas para o plano de curso
e os resultados não poderiam
ter sido outros”, ressaltou a
professora Bruna Aparecida
da Silva Oliveira.

A feira foi toda produzida com o apoio do Instituto Chico Mendes (Ibama-Jacareí),
Brinquedoteca,
Casa Verde, Projeto Escola

Integrada, Departamento de
Turismo e Cpic.
A gestora da escola, Cidinha Pedroso, agradeceu
pelo empenho de todos que

trabalharam para que feira
fosse realizada. “Quero reafirmar que quando cada
um faz a sua parte, tudo se
torna possível, e se que-

remos uma escola melhor,
uma sociedade melhor, um
mundo melhor, precisamos
fazer mais e cada vez melhor”.

Professores conhecem pontos turísticos da cidade pelo City Tour
Akim/Agoravale

O projedo, eu moro
to “Conheça
em Pinda e
Sua
Cidanão conhecia
de” proportodos esses
cionou para
pontos turísmais de 30
ticos. Acresprofessores
centou muito
da Remefi –
conhecimenRede Ensino
to a minha
Fundamental
bagagem”,
e Infantil, um
finalizou.
passeio culO projeto
tural do City
“Conheça sua
Tour HistóCidade” tem
rico Cultural
como objetipelos prinvo divulgar
as riquezas
cipais ponhistóricas e
tos turísticos O passeio foi uma oportunidade para os professores vivenciarem um pouco mais da cidade
turísticas de
da
cidade.
puderam conhecer um pouco mais da importante para o conhecimento
A iniciativa é do Departamento de história da cidade.
da história que faz parte da vida de Pindamonhangaba e conscientizar a
Turismo da Prefeitura de PindamoO passeio foi uma oportunidade nossos alunos”, ressaltou a gestora população quanto à importância desnhangaba.
para os professores vivenciarem um da escola Francisco de Assis César, ta área para o município.
Todas as informações dos ponOs educadores fizeram um roteiro pouco mais da cidade na qual tra- Patrícia Teles.
turístico que passou pelo Palacete Vis- balham e vivem, e assim comparA gestora da escola Professora tos turísticos de Pindamonhangaconde da Palmeira (Museu Histórico tilhar este conhecimento adquirido Raquel de Aguiar Loberto, Soraia ba podem ser acessadas no site da
e Pedagógico Dom Pedro I e Dona com seus alunos.
Silva de Paula, destacou a impor- Prefeitura de Pindamonhangaba
Leopoldina); pelo Projeto Cerâmica,
“Foi um passeio maravilhoso, tância que a história da cidade tem no www.pindamonhangaba.sp.gov.
pela fazenda Nova Gokula e pelo Sí- uma apresentação dos pontos tu- para a educação das crianças. “Foi br, na página do Departamento de
tio Algodão Doce. Durante as visitas, rísticos da cidade. Esse passeio foi um passeio muito bem organiza- Turismo.     
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Manutenção

Respeito

Obras

Martim Cesar solicita
reparos em pontos de
ônibus e taxi

Ricardo Piorino
solicita informações
da Administração

Abdala agradece
melhorias na Praça do
Imigrante Japonês

reunindo cerca de 50 assinaturas de interessados em privar pela segurança do local,
que vem sendo frequentado
por pessoas “em atitudes
suspeitas”, nas palavras de
moradores locais. “Recebi
em meu gabinete essa última
semana um representante
dos moradores que assegurou que nada ainda foi feito
a esse respeito”, informou
Martim. “São necessárias
medidas urgentes, pois a
situação não pode mais continuar como está”, afirma.
Solicitação atendida
no Beta
Martim agradece à Prefeitura pelo conserto da boca
de lobo que estava quebrada na rua Maria Oscarina
Rezende, no bairro Beta. A
solicitação foi apresentada
pelo vereador em 24 de setembro, tendo sido atendida
pelo Executivo em 15 de
outubro. “A referida boca
de lobo estava totalmente
destampada, colocando em
risco os transeuntes que passavam pelo local”, relembra
Martim.

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.

O Vice-Presidente da Câmara de Pindamonhangaba,
Abdala Salomão Neto (PS-DB), encaminhou ao Prefeito
em junho de 2011, uma solicitação de melhorias urgentes
no local conhecido como
Praça do Imigrante Japonês,
um espaço comunitário localizado em frente ao Fórum da
Justiça do Trabalho, no Alto
Cardoso, nas proximidades da
avenida mais movimentada do
município, a Nossa Senhora
do Bom Sucesso. Dentre os
problemas encontrados, o
vereador mencionou a falta de
fiação elétrica, proteção para
luminária danificada, floreira
servindo de depósito de lixo,
piso com tábuas levantadas,
sem contar o descuido com
os pés de cerejeiras existentes
na praça. “Quero agradecer
a Administração Municipal

que, por meio da Secretaria
de Obras e Serviços, iniciou
os trabalhos de revitalização
da praça para deixar o local
mais apresentável à população
e fazer jus a merecida homenagem do município aos imigrantes orientais”, finalizou o
vereador.
Pinhão do Borba
Atendendo pedido dos
moradores do Bairro Pinhão
do Borba, na sessão ordinária
do dia 12 de novembro, Abdala
encaminhou um requerimento
ao departamento competente
da Prefeitura solicitando a colocação de braços com luminárias em 6 postes existentes na
Estrada Municipal José Pereira
Lopes, entre os números 860 e
936. “Precisamos levar segurança e mais conforto para as
famílias que residem naquela
região” explicou.

Acesse, acompanhe e conheça o trabalho do vereador Abdala.

Vereador Ricardo Piorino

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

Reconhecimento

Toninho da Farmácia
agradece por obras no
bairro do Crispim

Dona Geni homenageia
família Eloy com
denominação de rua

O

Vereador
Abdala Salomão

www.facebook.com/vereadorabdala - www.twitter.com/abdalasalomao
vereadorabdala.blogspot.com - e-mail: abdala@camarapinda.sp.gov.br

Conquistas

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

O Presidente da Câmara
de Vereadores de Pindamo-nhangaba, Ricardo Piorino
(PDT), durante a última sessão
de Câmara, 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, afinal, esses direitos

precisava de cuidados

Diretoria de Comunicação/cvp

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Martim Cesar

O vereador Martim Cesar
(DEM) enviou solicitação
à Prefeitura para que seja
reformado o ponto de táxi
localizado em frente à loja
Pinda Cores, na rua Campos
Salles. “O referido ponto
encontra-se em péssimo estado de conservação, tendo
sua cobertura totalmente
deteriorada pelas ações do
tempo”, alerta Martim, que
também está preocupado
com a situação do ponto de
ônibus da Rodovia Caio Gomes Figueiredo, no Mandu,
que necessita de “urgente
recolocação da cobertura,
que se encontra tombada”.
Ponte do Campininha
Martim Cesar reitera seu
pedido de que sejam feitos
estudos para o fechamento
da ponte que dá acesso às
travessas 02 e 03 na Estrada Municipal do Ipiranga,
na região conhecida como
“Campininha”. Segundo o
vereador, essa solicitação
foi feita em abril deste ano,
quando foi entregue à Prefeitura a Indicação nº 450/2012,
junto a um abaixo-assinado

A praça, que foi inaugurada em 2008,

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

CÂMARA DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA
ORDEM DO DIA

Diretoria de Comunicação/CVP

40ª Sessão Ordinária do ano de 2012, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 19 de novembro de 2012, segunda-feira,
às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Vereadora Dona Geni,

vereador

Toninho da Farmácia (PDT) agradece a construção da coletora de águas
Sargento Névio Baracho dos Santos, no bairro Crispim. “Com esta

pluviais na rua

construção, acabarão os problemas de alagamento nas residências e nas ruas dessa região”,
agradeceu

Toninho
Senhora

Toninho

da

Farmácia.

Farmácia solicita com urgência a limpeza e poda do mato da praça Nossa
Fátima, no Crispim. “Faço esta solicitação pois a referida praça encontra-se
mato alto, prejudicando os frequentadores da mesma”, solicitou Toninho.

da
de

suja e com

O

vereador

Toninho

da

Farmácia

solicita com urgência a poda de
todos os galhos das árvores na
rua

Eloi Pinheiro,

no

Crispim,

em frente as residências de n°

54 (Sra. Joana), n° 46 (Sr.
Eduardo), n° 40 (Sr. Mauro e
Sra. Euvira), n° 60 (Sr. Joel)
n° 32 (Sra. Cristina).
“Faço esta solicitação pois na

e

semana passada teve uma queda
de um galho na rede elétrica
nesta mesma rua, fato este que

vereadores e familiares do

A vereadora Geni Dias
Ramos – Dona Geni (PPS)
teve aprovado seu Projeto
de Lei n° 137/2012, que
denomina a Rua 12, do
Lo-teamento Residencial
Comercial Araguaia, no
Distrito de Moreira César,
de Manoel Eloy (Pastor
Eloy), durante a 38ª Sessão
Ordinária de 2012, no dia
05 de novembro.
Estiveram presentes
os familiares do falecido
Pastor Eloy, que ficaram
emocionados com a homenagem, já que um dos
filhos do homenageado,
Manoel Eloy Júnior, assumiu a Igreja “Chama do
Avivamento”, dirigida pelo
Pai e localizada no Vale das
Acá-cias. A sede própria
está sendo construída na rua
em questão.
Pastor Manoel Eloy foi motorista de ônibus, metalúrgico
e encarregado na Subpre-

Pastor Eloy

feitura de Moreira César.
Na igreja, exerceu várias
funções como: Diácono,
Presbítero, Evangelista e
Pastor. Além desses cargos,
ainda atuou co-mo Maestro
de coral e músico, sendo que
possuía uma facilidade incrível para música tocando,
assim, vários instrumentos,
tanto de sopro como de cordas e acordeon.
Como Pastor, dirigiu as
Igrejas da Vila São Benedito e Jardim Morumbi,
ambas da Assembleia de
Deus - Ministério Belém,
sob o comando do então
saudoso Pastor Misael.
Após muitos anos atuando
na Assembleia de Deus,
recebeu um chamado para
o Ministério “Chama do
Avivamento”, onde permaneceu por 4 anos, até que,
no dia 08 setembro de 2006,
faleceu, devido a problemas
cardíacos.

deixou os moradores sem energia
por muitas horas, algo que não
pode acontecer pois nesta rua há
um senhor que utiliza balão de
oxigênio e uma queda de energia
numa hora de necessidade, pode
vir a ser fatal”, disse

Farmácia.

Toninho

da

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° 117/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a
abertura de crédito adicional suplementar”.
III. Projeto de Lei nº 141/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a
abertura de crédito adicional suplementar”.
IV. Projeto de Lei nº 148/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o
Código de Parcelamento do solo para fins urbanos no Município de Pindamonhangaba e dá outras providências”.
V. Projeto de Lei nº 158/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre abertura
de crédito adicional suplementar”.
VI. Projeto de Lei nº 160/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre
abertura de crédito adicional suplementar”.
VII. Projeto de Lei nº 163/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre
abertura de crédito adicional suplementar”.
VIII. Proposta de Emenda a Lei Orgânica Municipal n° 05/2012, do
Vereador Ricardo Piorino, que “Altera dispositivos da Lei Orgânica Municipal”.
(APROVADA EM 1ª VOTAÇÃO)
Pindamonhangaba, 13 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

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.

Diretora de Comunicação:
Natália Lugli Sper
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)
Telefones: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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Meio Ambiente

Estacionamento - Área Azul

Dia

do

Professor
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Dr. Isael agradece
Dr. Jair Roma conquista Janio homenageia
mais vagas no centro
professora Beth Cursino
resposta sobre
O Vereador Janio Ardito muitos o empenho e a dedirevitalização de área verde da cidade
Lerário (PSDB) homenageou cação de cada profissional
Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Dr. Jair Roma

Vereador Dr. Isael (PV)

O vereador Dr. Isael (PV)
agradece resposta do Executivo sobre a revitalização de
área verde localizada em frente à rotatória que dá acesso
ao Residencial Mantiquei-ra
entre a Rodovia Abel Fabrício Dias (SP 62) e Rua José
Milton Monteiro. Por meio
da Indicação nº 141/2011,
de 13 de junho de 2011, o
vereador Dr. Isael solicitou
ao Departamento de Meio
Ambiente a revitalização
da referida área. Em setembro, o parlamentar oficiou à
Prefeitura e à Subprefeitura

de Moreira César pa-ra que
esclareça, precisamente, qual
a destinação que pretende
dar a área em foco, isto é, se
pretende transformar a área
verde em estacionamento ou
revitalizá-la.
“Agradeço a resposta do
Executivo, que nesta semana
encaminhou ofício ao gabinete, informando que o Departamento de Meio Ambiente está
realizando vistoria no local e
estudo para a revitalização da
referida área e esperamos que
a solicitação seja atendida”,
concluiu o vereador.

Acompanhe os trabalhos do vereador Dr. Isael pelas redes sociais: www.
facebook.com.br e twitter.com/IsaelDomingues. Encaminhe reivindicações
para o e-mail: vereadorisaeldomingues@gmail.com. Fale também com o
gabinete pelos telefones: (012) 3644-2253 ou 2254.

Infraestrutura

viária

consideravelmente o número
de motociclistas no município. “É grande o número de
munícipes que necessitam deixar seus veículos na rua para
trabalhar, ou mesmo aqueles
que precisam estacionar para
efetuar algum serviço rápido e
não encontram um local apropriado. É importante também
oferecer aos deficientes físicos
a condição de participação ativa na realização das atividades
do dia a dia e lembrar que eles
estão cada vez mais autônomos
em relação ao trabalho e ao seu
deslocamento”, enfatiza o vereador. Além do cumprimento
das determinações legais, o
respeito aos idosos e pessoas
com deficiências é uma demonstração de educação social
e um gesto de cidadania.

Atendendo aos pedidos dos
condutores de motocicletas, o
vereador Dr. Jair Roma (PPS)
comunica que já estão sendo
realizadas a ampliação de 4
metros de extensão de bolsões
de estacionamento para motos,
além do aumento do número
de vagas destinadas exclusivamente à deficientes
físicos e a implantação das
vagas de estacionamento
para idosos no centro de Pindamonhangaba. O vereador
comemora mais uma conquista
e aproveita para agradecer ao
Diretor de Trânsito, Luís Rosas e ao Gerente do Sistema
Estarpar/Hora Park, Ramiro
Marcondes, pelo pedido atendido. As motos se tornaram
instrumento de trabalho para
muitas pessoas, aumentando

a professora Beth Cursino
na Sessão Solene realizada
no último dia 30 de outubro,
pelo passagem do Dia do
Professor.
Janio fez questão de lembrar algumas palavras de
alunos da professora Beth:
“esta homenagem é muito
mais do que merecida, pois
ela representa como ninguém
o espírito da verdadeira Educação”, destaca.
O Vereador lembra que
esta homenagem ocorre por
intermédio do Decreto Legis-lativo 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 conhecimento de

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

contra as

que está 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, tem que ser homenageado todos os dias, tamanha a luta de cada um deles”,
finalizou Lerario.

Vereador
Janio Lerario

Drogas

Saneamento

básico

Cal cobra recapeamento Alexandre Faria oficializa Dr. Marcos Aurélio
1º Fórum da Coalização
pede rede de esgoto
da avenida Engº. Luiz
em Pindamonhangaba
para o bairro Maçaim
Dumont Villares
Diretoria de Comunicação/CVP
Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador José
Carlos Gomes – Cal
(PTB) novamente está
solicitando ao DER
(Departamento de Estradas e Rodagem) e
ao Governo do Estado
que agilizem as obras
de recapea-mento na
avenida Eng.º Luiz Dumont Villares, importante acesso à rodovia
Presidente Dutra e às
grandes indústrias como
a Gerdau e Confab.
Esse é um pedido
antigo do vereador em
nome dos motoristas

Vereador Cal

que utilizam o trecho, que
está em péssimas condições de
tráfego. “O local está cheio de
buracos, o que acaba danificando
os veículos e pode ocasionar acidentes. Solicitamos que o recapeamento seja feito o mais rápido
possível, pois a atual condição
de desgaste da avenida também
vem da falta de manutenção”,
comenta o vereador.
Cal também destaca que,
na resposta enviada pelo DER
em 09 de maio deste ano, foi
informado que estava prevista
a saída de um edital de obras,
seguida de visita técnica,
propostas e abertura dessas
porém sem data definida, mas
com garantia do processo
estar caminhando. “Vamos
continuar acompanhando
e esperamos que essa obra
seja iniciada o mais rápido
possível”, reforça Cal.

Delegacia de
Moreira César
Cal também está questionando o Governo do Estado e
a Delegacia Seccional de Taubaté sobre a previsão de início
da construção da Delegacia
de Moreira César. De acordo
com o vereador, o ano já está
terminando e nada foi definido.
“Estamos aguardando ansiosamente as novas instalações da
Delegacia de Moreira César. O
terreno foi doado pela Prefeitura
em 2011 e, por diversas vezes
foi anunciado que o Distrito teria
uma nova delegacia em 2012.
Estamos há praticamente dois
meses do final do ano e ainda
não foi acertado o início da obra.
Esse será um grande benefício
para a população do Distrito e
região, que está sofrendo muito
com a violência e com o tráfico
de drogas”, justifica Cal.

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

Vereador Dr. Marcos Aurélio

Vereador Alexandre Faria

com a

Presidente

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

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 discutidas
constantemente por todos os
segmentos da sociedade. A
Coa-lizão Pinda é referência
no Brasil e está de parabéns
pelo excelente trabalho que
executa”, afirmou Alexandre Faria, autor da lei e membro Fundador da Associação
Pró-Coalizões Brasil.

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 SABESP, a realização de estudos e providências para a implantação de uma rede coletora 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 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
como leptospirose, hepatite A, cólera e tifo, entre outras.
“O saneamento básico e a saúde estão diretamente
ligados e por isso, precisamos garantir à população
de Pinda um saneamento básico adequado para que a
saúde de todos seja preservada”, ressaltou o vereador
Dr. Marcos Aurélio.
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Altair Fernandes

A Tribuna e a Proclamação da República
Em 1882, quando o regime monárquico ainda imperava no Brasil, a
Tribuna do Norte publicava (edição
de 3/9/1882) o poema abaixo transcrito, assinado por V. Lima e dedicado ao republicano pindamonhangabense, Dr. Rodrigo Romeiro.
Sonho de Tiradentes
O povo gera nas ruas
Em seu saudoso turbilhão;
Por entre nuvens de fumo
Fuzila a troa o canhão!
O tropel dos regimentos,
O retinir das espadas,
As espadas de sangue,
Que saltam das estocadas,
Dizem que o povo acordou-se
De seu letargo profundo,
Que vai findar o flagelo
Trazido do velho mudo!
Ai! Portugal desditoso,
Que o martírio nos legaste,
Que as cortes corrompidas
Para este lado passaste!
Teu rei fugindo apressado
Das divisões de Junot
A honra, o pudor, o brio
Nas tuas praias deixou,
E para as bandas formosas
Do malfadado Brasil
Trouxe o que era abjeto
Nojento, sórdido e vil!
Povo, derruba esse trono
Onde a perfídia se assenta,
Repara que a monarquia,
Do teu sangue se alimenta;
Rompe auriverde bandeira
Que só traduz servilismo,
Hasteia novo estandarte
Que simboliza civismo!
Povo, acordaste tão tarde,
Mas inda é tempo – adiante...
Sepulta sobre os escombros
O teu passado aviltante!...
E dizes aos povos do Norte:
“Eis nos enfim libertados!”
E aos povos do Sul repete:
“Eis nos agora irmanados!
Que não vinguem monarquias
Nos climas americanos,
Sim, agora sois livres
E todos – republicanos!”
Esta publicação é prova que a
Tribuna, além de abolicionista era

pela República, pelo fim do Brasil Império. Este ideal haveria de
se concretizar sete anos depois com
a transição do regime Monárquico
para o Republicano.
Tribuna Republicana
Sua edição de 28 de novembro
de 1889, já sob a direção de Américo José de Faria, que havia retornado à direção do jornal em 8 de
setembro daquele ano, foi inteiramente dedicada ao acontecimento.
A primeira página foi aberta com
o editorial “A Pátria Livre”, certamente escrito pelo Dr. João Romeiro, iniciado com o parágrafo seguinte:
“Viva a República!
Depois de extraordinários acontecimentos que se passaram no país, e determinaram a queda da monarquia, nada mais resta aos que se
acostumaram a ouvir a voz do puro patriotismo, e compreendem que
a situação em que nos achamos, senão saudar, com entusiasmo e fé, o
futuro da pátria que se engrandeceu
iluminada pelo sol da liberdade.
Viva a República!”. Este artigo
prosseguia enaltecendo a nova forma de governo e conclamando patriotismo, sabedoria e prudência naquilo que considerava o articulista,
o próximo passo, a parte principal
da obra: “o penoso trabalho da reorganização política do país”.
A partir daquela edição a Tribuna do Norte, que nascera Folha Liberal, passava a se identificar como
Folha Republicana.
A República proclamada
pela Câmara
Consta na edição acima mencionada que no dia 16 de novembro, às
15 horas, um telegrama enviado ao
presidente da Câmara Municipal de
Pindamonhangaba, Dr. João Romeiro (fundador e proprietário do jornal
Tribuna do Norte), dava conta que
Prudente de Morais, Rangel Pestana e o coronel Mursa, haviam tomado posse, assumindo o governo pro-

visório do Estado de São Paulo e se
encontravam em pleno exercício e
direção do expediente.
De imediato, João Romeiro assim respondeu aos novos governantes:
“Recebi telegrama participando a posse do Governo Provisório.
O povo aderiu ao novo estado de
coisa. Completa ordem e tranquilidade. Muita moderação por parte de todos. Cumprirei ordens do
governo.”
No sentido de tomar oficialmente conhecimento dos acontecimentos e proclamar a República em
Pindamonhangaba, a Câmara anunciou a realização de uma sessão extraordinária. Como os vereadores
se achavam ausentes naquele dia
a sessão aconteceu no dia seguinte,
17 de novembro, às 17 horas.
Como havia ocorrido no dia anterior, um grande público, ao som
da Marselhesa, se dirigiu para o paço municipal, sendo saudado com
vivas à República pelo presidente
da Câmara que se encontrava com
mais vereadores na janela principal.
“Todos descobriram-se (referindo-se ao uso do chapéu naquela época), correspondendo delirantemente
(deve ter sido atirando os chapéus
para o alto) aos vivas do Dr. João
Romeiro”, registra a Tribuna do
Norte.
Naquela sessão o Dr. Gregório
Costa historiou e comentou os fatos em palestra que era interrompida por aplausos. Quando os trabalhos foram dados por encerrados e a
ata assinada, levantou-se mais vivas
à República. Depois, a convite do
Dr. Gregório Costa, o povo acompanhou o presidente da Câmara até
sua residência, sempre vitoriando a
República e os membros do governo provisório.
O viva à República ainda prosseguiu em frente à casa do Dr. Espíndola, quando o Dr. Gustavo de
Godoy falou sobre o que era um go-

campingchapeudesol.com.br

verno republicano e “felicitou o povo por ver-se em condições de poder gozar de todas as vantagens que
ele oferece”. Encerrando o histórico
evento, o médico político agradeceu
em nome do Partido Republicano
aos cidadãos que haviam participa-

do do manifesto. Eram por volta das
11 horas da noite quando, finalmente, acalmou-se a euforia de Pindamonhangaba pela proclamação dos
Estados Unidos Brasileiros.
Fonte: edições 3/9/1882 e
28/11/1989

Akim/Agoravale

Palacete Tiradentes:
foi neste prédio,
palco de inúmeros
acontecimentos
relacionados à história da
Princesa do Norte e do Brasil
(infelizmente, há alguns
anos lamentavelmente
desocupado e esquecido de
sua importânciahistórica),
que no dia 17 de novembro
de 1889, às 17 horas,
a Câmara Municipal de
Pindamonhangaba recebeu
o povo para a realização
da sessão extraordinária
aderindo à República

Ao leitor:

Está edição de nossa página de história é comemorativa à Proclamação da República. Continuaremos com
o tema Crônicas de uma ‘cidade princesa’ (Agora com as
reminiscências de Balthazar)
em edições posteriores.

SEGUNDO CADERNO

Quais são os
fatores de risco?
• Obesidade;
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• Consumo exagerado de sal e de álcool;
• Sedentarismo;

Como se deﬁne a
hipertensão arterial?

• Má alimentação;
• Tabagismo;
• Estresse

Designam-se de hipertensão arterial todas as situações em que se
veriﬁcam valores de tensão arterial
aumentados. Para esta caracterização, consideram-se valores de tensão
arterial superiores ou iguais a 140
mm Hg (milímetros de mercúrio) e/
ou valores de tensão arterial superiores a 90 mm Hg. Com frequência,
apenas um dos valores surge alterado. Quando os valores da “máxima”
estão alterados, diz-se que o doente
sofre de hipertensão arterial sistólica;
quando apenas os valores da “mínima” se encontram elevados, o doente
sofre de hipertensão arterial diastólica. A primeira é mais frequente em
idades avançadas.

FONTE: PORTAL SAÚDE

Quais as causas da
hipertensão arterial?
Na maior parte dos casos, não há
uma causa conhecida para a hipertensão arterial, embora em algumas
situações seja possível encontrar uma
doença associada que é a verdadeira
causa da hipertensão arterial. A hereditariedade e a idade são dois fatores
que precisam de atenção. Em geral, quanto mais idosa for a pessoa,
maior a probabilidade de desenvolver
hipertensão arterial. Cerca de dois
terços das pessoas com idade superior a 65 anos são hipertensas, sendo
este o grupo em que a hipertensão
sistólica isolada é mais frequente.

21 unidades de saúde da rede municipal, espalhadas por diversos bairros, fazem o monitoramento da pressão arterial em Pinda

Prefeitura oferece atendimento
aos pacientes com hipertensão
A hipertensão arterial é um fator de risco das doenças cardiovasculares

Prática regular de esportes ajuda
a prevenir a hipertensão

Como prevenir a
hipertensão arterial?
A adoção de um estilo de vida saudável constitui a melhor forma de
prevenir a ocorrência de hipertensão
arterial. Entre os hábitos de vida saudável sublinha-se a importância de:
• Redução da ingestão de sal na
alimentação;
• Preferência por uma dieta rica em
frutos, vegetais e com baixo teor de
gorduras saturadas;
• Prática regular de exercício físico;
• Consumo moderado do álcool;
• Cessação do hábito de fumar;
• No caso dos indivíduos obesos é
aconselhável uma redução de peso.
A ausência de quaisquer sintomas
durante a fase inicial da doença faz
da medição regular da tensão arterial
um hábito a seguir. Todos os adultos,
em particular os obesos, os diabéticos e os fumantes ou com história
de doença cardiovascular na família,
devem medir a sua pressão arterial
pelo menos uma vez por ano.

Quais os sintomas
que estão associados
à doença?
Nos primeiros anos, a hipertensão arterial não provoca quaisquer
sintomas, exceção de valores tensionais elevados, os quais se detectam
através da medição da pressão arterial. Em alguns casos, a hipertensão
arterial pode, contudo, manifestar-se
através de sinais como a ocorrência
de cefaleias, tonturas ou um mal-estar vago e difuso, que são comuns
a muitas outras doenças. Com o
decorrer dos anos, a pressão arterial
acaba por lesar os vasos sanguíneos
e os órgãos vitais (o cérebro, o coração e os rins), provocando sintomas
e sinais de alerta vários.

A hipertensão é uma doença silenciosa e
que quase sempre os pacientes descobrem ao
procurarem ajuda médica com queixas de
cefaleia, tontura e náuseas. Outros pacientes descobrem nas consultas médicas de rotina.
A Prefeitura de Pindamonhangaba, através da Secretaria de
Saúde, tem nas unidades de
saúde da rede um programa
do Governo Federal chamado
Hiperdia, que faz orientações
aos pacientes com hipertensão. Estes grupos participam
de palestras que, a cada mês,
têm um tema e ocorrem também em consultas rotineiras
para o controle da doença.
Em Pinda, são mais de 21
equipes que também fazem atendimento nas unidades de saúde
dos bairros, entrevistando e aferindo a pressão arterial dos munícipes.
Segundo o médico cardiologista da
Unidade de Saúde do Cidade Nova, Dr. Vanderlei Moreira Pereira, os pacientes que sabem que são portadores de hipertensão arterial precisam procurar a unidade em qualquer
dia e participar do Grupo Hiperdia. “A partir
deste procedimento, ele recebe uma caderneta
onde serão anotadas as aferições das pressões
arteriais e feito um controle”, relata.
Outro programa é a Saúde do Homem, que também trata dos hipertensos e que se reúne uma vez a
cada mês. “Na saúde do homem, só aqui no ‘Cidade

A hipertensão
pode se
apresentar
associada à dor
de cabeça

gramamos atividades de lazer como passeios
turísticos e culturais”, informa o cardiologista.
“A hipertensão é uma das principais e mais
frequentes causas de mortalidade em Pindamonhangaba e em todo o Brasil e
esta realidade pode ser modiﬁcada. A
hipertensão pode ser controlada, desde que o hipertenso tenha a consciência da necessidade de hábitos de
vida saudável: uma alimentação
balanceada, prática de exercícios
físicos, convivência com pessoas
queridas e cuidados com a saúde
mental através da manutenção
de bons pensamentos, atos e palavras. É imprescindível atitude
e consciência da necessidade do
autocuidado. O acompanhamento e
tratamento médico também são indispensáveis”, aﬁrma a secretária de
Saúde, Dra. Ana Emília Gaspar.
A rede de saúde orientação
sobre alimentação saudável em
parceria com o Cpic

Nova’, iniciamos
com quatro e hoje
temos mais de 25 pacientes, que participam ativamente do grupo”, conta o cardiologista
“Disponibilizamos orientações quanto à
alimentação saudável em parceria com o Cpic
- Centro de Práticas Integrativas e Complementares e atividades físicas, além das visitas
domiciliares para aqueles pacientes que não
podem se deslocar até a unidade, Também pro-

Como se faz o
diagnóstico da
doença?
O diagnóstico é feito através da
medição da pressão arterial e
pela veriﬁcação de que os seus
níveis estão acima do limite normal. Contudo, um valor elevado
isolado não é sinônimo de doença. Só é considerado hipertenso
um indivíduo que tenha valores
elevados em, pelo menos, três
avaliações seriadas. Compete ao
médico fazer o diagnóstico da
doença, uma vez que a pressão
arterial num adulto pode variar
devido a fatores como o esforço
físico ou o estresse, sem que tal
signiﬁque que o indivíduo sofre
de hipertensão arterial.

“Todas as ações realizadas nos programas
da Saúde visam atender da melhor forma nosso
munícipe. O nosso objetivo principal é a qualidade da saúde do pindamonhangabense. No
caso da hipertensão, sabemos que a adoção
de um estilo de vida saudável pode prevenir o
aparecimento da doença e que a sua detecção
e acompanhamento precoces podem reduzir o
risco de incidência de doença cardiovascular”,
ressalta o prefeito João Ribeiro.

Quais as formas de
tratamento?
Não há uma cura para a hipertensão
arterial. Contudo, apesar de ser uma
doença crônica, na maioria dos casos é
controlável. A adoção de um estilo de
vida saudável proporciona geralmente
uma descida signiﬁcativa da pressão
arterial. A diminuição do consumo do
sal reduz a pressão arterial em grande número de hipertensos. A prática
regular de exercício físico pode reduzir
signiﬁcativamente a pressão arterial. O
exercício escolhido deve compreender
movimentos cíclicos (marcha, corrida,
natação ou dança são boas escolhas).
Mas os hipertensos devem evitar atividades que aumentem a pressão arterial durante o esforço, como levantar
pesos, por exemplo.
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Arquivo pessoal

1º aniversário
Parabéns ao Arthur Amorim
Pereira Gonçalves. Suas
madrinhas corujas, Clarissa
Lemes e Bel Lemes, desejam
muita felicidade juntamente
com toda a sua família, que
parabeniza esse gatinho. Muitos
beijos e abraços em seu 1º
aninho de vida, comemorado no
dia 15 de novembro.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Feliz aniversário

Tudo de ótimo
Muita felicidade para o Luiz
Fernando Cano, da Tribuna
do Norte, que comemora
aniversário no dia 19 de
novembro. Ele recebe o
abraço de seus familiares
e amigos, em especial dos
amigos do jornal. Parabéns!

Para a professora
Tereza Ramalho Alves,
que comemorou
aniversário no dia
12 de novembro. Ela
recebeu abraços
carinhosos dos
familiares e dos amigos
das comunidades São
Francisco (Vila Rica)
e Mombaça (São
Lourenço). Parabéns.

Arquivo pessoal

Parabéns

Para o aniversariante do dia 12 de novembro, padre Francisco,
que completou 85 anos. Ele recebeu os cumprimentos dos
amigos e dos paroquianos da capela de São José Operário
(igreja do Sagrado Coração), que pedem a Deus que derrame
bênçãos e lhe dê saúde e alegria.

Arquivo pessoal

Assoprando
velinhas
Apagou mais uma velinha
no dia 14 de novembro,
a professora Maria Elisa
Lemes Pereira Gomes, que
recebe os cumprimentos
de todos os familiares,
amigos e especialmente
do marido Adelmo e dos
filhos Sara e Gabriel.

Tudo de bom

Comemorando aniversário

Muita felicidade para Ana
Rosa Garuffe, que comemora
aniversário no dia 18 de
novembro, recebendo o
abraço dos familiares e
amigos. Tudo de ótimo!!

Toda a felicidade do mundo para a nossa amiga jornalista
Aiandra Alves Mariano, do jornal Tribuna do Norte, que
comemora aniversário no dia 21 de novembro, recebendo o
carinho do marido Clayton, da filha Laura, demais familiares e
amigos. Abraços dos amigos do jornal.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Parabéns
Felicidade para
Glória Barros,
que comemora
aniversário no dia
19 de novembro,
recebendo o abraço
dos familiares e
amigos. Tudo de
bom!

Arquivo pessoal

Feliz aniversário
Felicidade para Silvia
Almeida da Rocha,
que comemora
aniversário no dia
19 de novembro,
recebendo o carinho
dos familiares e
amigos. Parabéns!

Felicidade
Parabéns para Eduardo
Martucelli, aniversariante
do dia 16 de novembro.
Ele recebe o abraço dos
familiares e amigos. Feliz
aniversário!
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Muita felicidade para Thiago
Ultramari, pelo seu aniversário
no dia 21 de novembro.
Felicidade também pelo seu
noivado com Silvia Renata
(com ele na foto), no dia
10 de novembro. Recebe o
duplo abraço dos familiares
e amigos, beijos especiais de
sua mãe Ivete.

Arquivo pessoal

Aniversariante
Muita felicidade para
Lígia Fonseca, que
comemora aniversário
no dia 21 de novembro,
recebendo o carinho
dos familiares e amigos.
Que tenha sempre
muita saúde, felicidade
e sucesso em sua vida.

Dupla
comemoração

Muita felicidade
Feliz aniversário para Efigênia
Rezende, aniversariante do dia
19 de novembro. Ela recebe
o abraço dos familiares e
amigos, em especial do irmão
Fernando Rezende. Que
tenha sempre muita saúde e
felicidade em sua vida.

31 anos de serviço
Parabéns para Elisa Mara
Vieira, que vai completar 31
anos de serviço no dia 20 de
novembro. Ela trabalha na
Secretaria de Finanças da
Prefeitura (Departamento de
Arrecadação).
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“As Choronas” agrada público
do Clássicos em Cena
O projeto “Clássicos em
Cena” esteve em Pinda no
ultimo dia 10 de novembro.
A cidade recebeu o grupo
“As Choronas”, que utiliza
instrumentos musicais para contar ao público a história do choro. Nesta edição do
“Clássicos em Cena”, foram
apresentadas obras de Pixinguinha e Noel Rosa.
“O evento foi um sucesso, tivemos mais de 140 pessoas presentes. O projeto  já
conquistou um bom público,
e todos respeitaram muito a
questão do horário e silêncio.
Foi ótima a apresentação”,
conta o diretor de Patrimônio
Histórico da Prefeitura, Paulo Tarcízio.
O prefeito João Ribeiro,
que esteve no evento, agradece à Direção Cultura, Maat
Produções Artísticas, Gerdau
e o Proac - Programa de Ação
Cultural do Estado de São
Paulo, que trazem o projeto a
Pinda. “O projeto é excelente porque dá oportunidade a
todos de prestigiarem música clássica gratuitamente. A
cidade está de portas abertas para receber projetos como este”, enfatiza o prefeito.
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento de Patrimônio

Akim/Agoravale

“O projeto  já conquistou um bom público, que respeitou a questão do horário e silêncio”

Histórico, apoia o projeto.
O próximo evento acontecerá no dia 8 de dezembro,
quando encerra a programação deste ano.  O “Clássicos
em Cena” apresenta o grupo Black Voices, que resgata
a forma de cantar dos negros
norte-americanos. Em suas
apresentações, o Black Voices
transmite cultura e informação, realizando um trabalho
de interação com o público,
levando-o a participar de uma
forma alegre e descontraída.

Prefeitura
incentiva a arte
circense entre
os jovens
A Prefeitura de Pindamonhangaba desenvolve o projeto “Circo para Todos”, um
curso que tem como objetivo
ensinar as artes circenses, como o equilibrismo (monociclo
e perna de pau), malabarismo
(argolas, claves, bolas, pratos
giratórios), mágica e técnica
de clown (palhaço), para os jovens de toda a cidade.
O curso teve início na terça-feira (13), e vai até o dia
20 de dezembro, quando os
alunos farão uma apresentação das técnicas aprendidas.
Ao todo, são 30 vagas, para
jovens na faixa etária entre
10 e 16 anos, divididos em 2
turmas: uma de manhã, das
8h30 às 10h30; outra à tarde,
das 15 às 17 horas.
As aulas acontecem às 3ª
e 5ª feiras, no Centro Comu-

Museu realiza exposição de fotos antigas
Começou a exposição de
fotos antigas de Pindamonhangaba.  As fotos retratam
ruas e prédios do município,
no período de 1910 até 1980.
O material foi doado ao Museu Histórico e Pedagógico
Dom Pedro I e Dona Leopoldina pelo engenheiro Eduardo Cunha San Martin. As fotos pertenciam à coleção do
pai dele, Eduardo Guaycuru
San Martin. A exposição vai
até o dia 28 de abril de 2013.
“O engenheiro Eduardo Cunha San-Martin, num
gesto de generosidade para
com a sociedade atual e com
a posteridade, fez ao Museu Histórico e Pedagógico
Dom Pedro I e Dona Leopoldina a doação das cópias digitais das fotografias componentes da Coleção Professor

Eduardo Guaycuru San Martin. Com a doação, ele cedeu
ao Museu todos os direitos de
uso das fotografias para fins
de exposições, inclusive virtuais, e para possibilitar o trabalho de pesquisadores e interessados de modo geral”,
explica o diretor de Patrimônio Histórico, Paulo Tarcízio.
Segundo o diretor, na abertura da exposição, que aconteceu no dia 9, foi falado sobre a importância da doação e
da importância desses documentos e fotografias.  “Quando abrimos o museu tínhamos
catalogado 430 fotos, hoje são
2 milhares, essa coleção  aumentou graças a doações
que recebemos. As pessoas
que  guardam em casa arquivos e fotos podem doar para o
Museu”, explica Tarcízio.

“Estamos expondo a história de Pinda, é primordial
que a população prestigie a
exposição para ter uma noção da evolução e entender
as características  arquitetônicas, culturais, entre outros
aspectos, de nossa cidade”,
finaliza Paulo Tarcízio.
A doação
Durante o evento, o prefeito João Ribeiro também destacou a importância de toda a
população entender a importância de doações como a realizada pela família San Martim: “Muita gente tem material
fotográfico e filmes em casa
que retratam momentos específicos da cidade e da região.
Com a doação desse material
ao museu acontece a democratização dessa informação. O
museu está pronto para receber

Akim/Agoravale

Akim/Agoravale

nitário “Maria José Ardito
Lerário”, no bairro Araretama. As Inscrições são realizadas nos dias das aulas, no
local.
Segundo a diretora de
Cultura Nilza Mayer, o curso tem o foco de 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”, conta ela.
O evento é uma realização da Prefeitura de Pindamonhangaba, através do Departamento de Cultura.
Mais informações podem
ser solicitadas no Departamento de Cultura ou pelo telefone 3642-1080.

A arte do circo encanta crianças e jovens

essas doações, que como no
caso da presente coleção pode
ser feita de forma digital”.
Paulo Tarcísio explicou
que a família cedeu fotos as
originais, que foram limpas
e acondicionadas de forma
correta antes de serem devolvidas aos proprietários. O
museu ficou com as cópias,
que também serão disponibilizadas na forma digital. “Todos ganham, o museu, a população usuária do museu e
a família que teve de volta
sua coleção tratada e acondicionada de forma a preservar
ainda mais as fotos”.
O Museu Histórico e Pedagógico fica localizado na rua
Marechal Deodoro da Fonseca, s/n – centro. Funciona de
terça-feira a sábado, das 8 às
17 horas, com entrada gratuita.

Prefeito João Ribeiro participa da abertura da nova exposição do museu que retrata o passado de Pinda

Divulgação

Seguem inscrições para VI Festipoema
O VI Festipoema Festival de Poemas de
Pindamonhangaba segue
com inscrições até o dia
20 de novembro. Só podem participar poetas residentes no Estado de São
Paulo.  
Os interessados podem

se inscrever com até três
poemas que contenham,
no máximo, 35 versos,
cada. O tema das obras é
de escolha livre do autor e
os poemas não podem ter
sido inscritos em edições
anteriores do festival.
As fichas de inscrição

podem ser retiradas no Departamento de Cultura, que
fica na rua Dr. Campos Salles, 530, São Benedito, e
enviadas, junto com os poemas para o e-mail cultura@
pindamonhangaba.sp.gov.br,
com os dizeres “Inscrição
para o VI Festipoema”. O

festival acontecerá nos dias
15 e 16 de dezembro.
O evento é realizado
pela parceria entre a Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio do Departamento
de Cultura, e a Academia
Pindamonhangabense de
Letras.
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Entrevista

Tribuna do Norte: Nos últimos
anos, houve uma forte valorização do
imóvel em todo o país. Pindamonhangaba acompanhou essa tendência?
Pedro Lodovici: O Brasil vem passando por uma nova dinâmica de crescimento e consumo, principalmente na
questão da migração social e aumento
de renda, gerando um impacto direto na
demanda e solução por habitação. Além
disso, o aumento do crédito imobiliário
no Brasil nos últimos anos contribuiu
para que a população tivesse acesso a
soluções de habitação de forma mais
estruturada. Pindamonhangaba acompanhou essa tendência e o mercado é
promissor, por isso, a Cipasa investiu
no lançamento de um empreendimento
que oferece mais de dez itens de lazer
como: espaço gourmet, fitness, playground, quadra poliesportiva, entre outros. Outro diferencial é a localização,
o empreendimento está próximo ao futuro shopping Pátio Pinda, escolas e comércio, trazendo ainda mais qualidade
de vida para os moradores.

Pedro Lodovici:
Casa própria não
é mais sonho

Divulgação

Tribuna do Norte: A facilitação dos
créditos imobiliários pelos programas
do governo e de bancos privados teve
alguma influência neste crescimento
do setor?
Lodovici: A disponibilidade de crédito imobiliário, com certeza, é um importante fator para o desenvolvimento
de uma política habitacional. A previsão é que nos próximos anos haja uma
manutenção nos volumes de oferta de
crédito imobiliário pelas instituições
financeiras

Tribuna do Norte: Por que têm aumentado a busca por condomínios fechados e loteamentos na cidade?

Tribuna do Norte: E o município
tem conseguido acompanhar todas
essas mudanças? A cidade está preparada para atender a toda essa nova
demanda?
Lodovici: Pindamonhangaba está
se adaptando e acompanhando essa
nova tendência, o que é muito positivo.
De forma geral, percebemos uma grande preocupação do poder público em
disciplinar o uso e ocupação do solo
através de um planejamento urbano estruturado.

Tribuna do Norte: Qual a vantagem de adquirir um lote em um loteamento fechado ou bairro inteligente?
Lodovici: Além da possibilidade
da aquisição do lote em uma condição de parcelamento atrativa, acreditamos que a região do Reserva Bonsucesso, em Pinda, seja um vetor de
alto potencial de expansão. Alguns
exemplos de investimentos que estão
acontecendo na região traduzem esse
momento. Como a implantação do
shopping center para o fortalecimento
da oferta de serviços e de comércio,
bem como os investimentos públicos
realizados para a melhoria da infraestrutura viária. Esses fatores trazem
valorização para o nosso empreendimento.

Tribuna do Norte: Quais são os tipos de empreendimentos mais procurados em Pindamonhangaba e qual o
perfil do consumidor deste produto?
Lodovici: Com o aumento do poder
de compra e de crédito, as pessoas estão procurando cada vez mais empreendimentos que possuam diferenciais,
como qualidade de vida, lazer, segurança, localização e potencial de valorização. Neste sentido, podemos dizer
que fomos muito felizes na concepção
do Reserva Bonsucesso, pois além de
reunir todos estes atributos localiza-se
em uma região com excelente acesso a
comércios e serviços.
Tribuna do Norte: No caso dos
empreendimentos da Cipasa, o que é
levado em conta de acordo com o público da região?
Lodovici: A Cipasa desenvolve loteamentos em 17 estados do Brasil,
sempre buscando criar empreendimentos únicos para quem busca bem-estar e
qualidade de vida. Temos uma grande
preocupação em identificar e respeitar
as diferentes culturas e tendências locais para a concepção de nossos empreendimentos.

Lodovici: A busca por soluções
horizontais de moradia com a possibilidade da construção de suas casas,
seguindo um projeto arquitetônico de
sua preferência, ainda é o sonho de
grande parte do mercado brasileiro.
Hoje as pessoas estão buscando empreendimentos que ofereçam praticidade, segurança, lazer e qualidade de
vida, sem grandes deslocamentos pela
cidade. São esses os diferenciais que
a Cipasa oferece em seus empreendimentos.

Pedro Lodovici é membro do Conselho de Administração Cipasa desde 2010

N

os últimos anos, o setor imobiliário
brasileiro se aqueceu e, com diversos
programas do governo, o sonho da
casa própria está bem mais acessível.
Na carona deste aquecimento de mercado,
grandes transformações afetaram o setor e a
implantação dos loteamentos fechados, também conhecidos por “condomínios horizontais” é apenas um exemplo da nova realidade
que vem se apresentando em nosso país.
Um milhão de brasileiros já vive nesse tipo
de empreendimento imobiliário e em Pinda a
realidade não é diferente.

Na entrevista desta edição, Pedro Lodovici, diretor financeiro da Cipasa Desenvolvimento Urbano, aborda o assunto.
Lodovici é membro do Conselho de Administração Cipasa desde 2010, sendo responsável pela administração financeira e
operacional da empresa. Graduado em engenharia civil pela universidade Mackenzie,
é associado ao IBEF - Instituto Brasileiro de
Executivos de Finanças.
A Cipasa fez o lançamento, recentemente,
da Reserva Bonsucesso, um empreendimento
imobiliário de alto padrão em Pinda.

Tribuna do Norte: Quais os cuidados que o consumidor deve ter na
hora de investir em empreendimentos
imobiliários?
Lodovici: Primeiro, deve-se conhecer a solidez e credibilidade da
empresa desenvolvedora, o que se traduz na capacidade de entrega do produto e depois, analisar as características do produto e a relação qualidade
X preço. Essas questões precisam ser
analisadas pelo consumidor de forma
criteriosa em sua decisão de compra.
É preciso estudar o mercado, as características e os diferenciais de cada
produto ofertado para se evitar frustrações futuras. A Cipasa, por exemplo, atua no mercado de loteamentos
há mais de 20 anos. Atualmente possui em seu portfólio mais de 150 projetos lançados ou em desenvolvimento, divididos em mais de 90 milhões
de metros quadrados urbanizados.
Nós buscamos a excelência em todos
os loteamentos e bairros inteligentes
que desenvolvemos desde a escolha
do terreno até a entrega dos lotes.
Ilustração gráfica
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Saga Crepúsculo
chega ao ﬁnal com
Amanhecer – Parte 2
Os vampiros, lobisomens
e mortais de “Crepúsculo”, a
saga que fez uma geração de
adolescentes delirar, chega ao
ﬁm com a estréia, na quinta-feira (15), de seu último capítulo nos cinemas.
“A Saga Crepúsculo:
Amanhecer - Parte 2” ganhou
classiﬁcação indicativa no
Brasil e não será recomendado para menores de 12 anos,
por conter cenas de violência,
nudez parcial e sensualidade.
A conclusão surpreen-

dente da série desvenda os
segredos e mistérios dessa
fascinante epopéia romântica protagonizada por Robert
Pattinson, Kristen Stewart e
Taylor Lautner que tem conquistado milhões de pessoas.
Segundo o diretor Bill
Condon, o último ﬁlme da
saga deixará o romance de
lado e focará mais na ação.
No tão aguardado capítulo a felicidade dos recém-casados Bella Swan e o
vampiro Edward Cullen é

interrompida quando uma
série de traições e desgraças
ameaça destruir o seu mundo.
Mas a chegada de sua notável
ﬁlha, Renesmee, dá início a
uma perigosa cadeia de eventos que coloca os Cullen e
seus aliados contra os Volturi,
o temível conselho de líderes
vampiros, preparando o palco
para uma grande batalha.
O ﬁlme tem 115 minutos
de duração, e custou US$
131,5 milhões - o mais caro
da franquia.

Pré-estréia
Os fãs da região, que desejarem assistir em primeira
mão ao último ﬁlme da saga
Crepúsculo vão contar com
a pré-estréia de Amanhecer Parte 2, na quarta-feira (14),
às 23h55, no Cinemark, em
São José dos Campos.
Três salas de cinema estão
reservadas para a exibição
deste que é um dos lançamentos mais esperados de todos
os tempos.

Série estreia no Brasil e ganha temporada completa
Divulgação

deu superpoderes.
“Beauty and the Beast” se
tornou a segunda produção
novata da emissora a garantir
a temporada completa. A primeira foi “Arrow”. O remake
da série dos anos 1980 “A
Bela e a Fera” é estrelada por
Kristin Kreuk (Lana Lang
- “Smallville”) e Jay Ryan
(Terra Nova), e seus episódios têm atingido uma média
de 2 milhões de telespectadores semanalmente.
No Brasil, o seriado “Beauty and the Beast” será
transmitido às segundas-feiras, às 22 horas, no canal
pago Universal Channel.

007: Operação Skyfall
19h10 - 22h10
Amanhecer - Parte 2
11h - 12h10 - 12h40 - 13h40 - 14h50 - 15h20 16h20 - 17h30 - 18h - 19h - 20h10 - 21h40
Amanhecer - Parte 2
20h40

Diário de Um Banana 3
12h20 - 14h40 - 17h10
Gonzaga de Pai para Filho
13h10 - 16h10

Possessão
21h50
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

Bebê Kill Bill

- Games -

Divulgação
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“Call of Duty”
disputará o título
de game mais
vendido do Natal
com “Halo 4”,
game de tiro
exclusivo para
Xbox 360 lançado
na semana
passada pela
Microsoft.

Cinemark São José dos Campos

Marcados Para Morrer
19h20

Call of Duty: Black Ops II’ chegou ao Brasil
O game “Call of Duty:
Black Ops II”, novo título da
franquia de jogos de tiro em
primeira pessoa mais rentável da história, foi lançado
nesta semana em lojas de
todo o mundo, inclusive no
Brasil. O game chegou aqui
dublado em português, e custa R$ 199, em versões para
PlayStation 3 e Xbox 360.
A história de “Black Ops
II” ocorre nos anos 1980 e
em 2025, quando o controle de drones e robôs usados
para proteger a população é
tomado por terroristas.

16 a 22/11

Até Que A Sorte Nos Separe
12h30 - 15h - 17h20 - 19h40 - 22h

- Televisão -

A série “Beauty and the
Beast”, transmitida pela Universal Channel estreou no
Brasil na segunda-feira (12).
Nos Estados Unidos, o canal
americano CW encomendou
a temporada completa da série estreante.
A atração conta a história de
Catherine Chandler, uma detetive que testemunhou o assassinato de sua mãe nove anos atrás.
Na busca pelo culpado ela
conta com a ajuda de Vincent, um homem que havia
ajudado ela na noite da morte
de sua mãe e que, enquanto
estava no exército, foi injetado com um líquido que lhe

O que rola no cinema

Um vídeo
do diretor franco-canadense
Patrick Boivin
impressiona
pelos
efeitos
especiais. Chamado “Dragon
Baby” (Bebê
Dragão,
em
tradução livre),
o vídeo mostra
uma luta entre um menino, um dos ﬁlhos do diretor, e
seu dragão de pelúcia. Nos três primeiros dias no ar o
clipe ultrapassou mais de 4 milhões de visualizações.
Com a roupa do famoso longa “Kill Bill”, o bebê dá
golpes e faz acrobacias, com ajuda de efeitos especiais,
que chegam perto de bons ﬁlmes de ação.
O vídeo pode ser encontrado no Youtube com o título “Dragon Baby” ou no link http://www.youtube.com/
watch?v=1oHWvFrpocY.

Divulgação
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Água Preta tem
imóveis regularizados
Na tarde de terça-feira
(13), a Prefeitura de Pindamonhangaba entregou documentação de projetos e
memoriais descritivos dos 64
imóveis do loteamento Água
Preta ao representante do
Cartório de Registros e Anexos, que dará início ao processo de regularização das
propriedades.
Um convênio entre a Prefeitura de Pindamonhangaba
e o programa Cidade Legal,
da Secretaria de Habitação
do Governo do Estado, está
possibilitando esta ação.
A Prefeitura, por meio da
Secretaria de Planejamento,
participa deste convênio des-

de 2009, e o Água Preta será
o primeiro loteamento regularizado por meio do “Cidade
Legal” no município.
Durante a entrega da documentação que a Prefeitura
providenciou, estiveram presentes: prefeito João Ribeiro;
secretário de Planejamento
Paulo Amadei; diretor de
Ações Fundiárias Raul Ribeiro; funcionário da Secretaria de Planejamento Vicente
Paulo Bonfim; representante do Cartório de Registros,
Ovídio Pedrosa Junior; e os
representantes dos moradores do Água Preta, Daniel
Martins da Fonseca e Marlene Moreira da Fonseca.

Objetivo é assistir aos moradores de rua

Equipe de abordagem social
realiza trabalhos na cidade
Divulgação

Prefeito durante evento de regularização dos imóveis
Divulgação

Participantes da reunião na Prefeitura com mapa do bairro Água Preta, localizado na Zona Rural da cidade

A Equipe de Abordagem
Social da Prefeitura de Pindamonhangaba realizou no mês
de outubro um trabalho de
recuperação com um ex-morador de rua, que recebeu o
apoio da equipe de educadores
sociais, resultando na melhoria
da sua condição de vida. Trabalhos como este vêm sendo
realizados na cidade pela Prefeitura, por meio do Departamento de Assistência Social.
O Serviço de Abordagem
Social visa identificar locais
de incidência de pessoas em
situação de rua. As abordagens são realizadas em praças,
estradas, espaços públicos e
locais de intensa circulação de
pessoas.
A equipe de abordagem
é formada por um assistente
social, dois educadores e um
motorista. O assistente social
Mauricio Faria está desenvolvendo um programa para atendimento voltado a essas pessoas. O programa é formado por
oito projetos: Consultório e
Abordagem de Rua; Família –
Resgate dos Vínculos; Projeto
Centro de Triagem – Casa de
Passagem; Pousada do Cidadão – Hotel Albergue; Capacitação Profissional - Aprendendo Cidadania; Recupera
Cidadão - Tratamento Dependência Química; Reciclando

Vidas – Geração de Renda
através de Materiais Recicláveis, e Casa Cidadã – Construção Sustentável.
Estes projetos serão implantados gradativamente. O
trabalho já apresenta resultados na diminuição do número
de pessoas em situação de rua,
bem como encaminhamentos
para albergues e abrigos; repasse de vale transporte para
migrantes; possibilidades para
mercado de trabalho; elaboração de currículos; encaminhamento para clínicas de
recuperação; retirada de documentação; atendimento social
qualificado com escuta; acolhimento e orientações.
Segundo Mauricio, outros
resultados já foram alcançados, como o retorno de um
migrante do Rio Grande do
Sul. “Há diversas histórias de
munícipes que são resgatados
diariamente e levados para
suas casas, devido ao consumo
de bebidas alcoólicas”, conta.
A abordagem funciona inicialmente 6 horas por dia de
forma alternada e deverá ser
expandida. Os moradores que
queiram informar sobre pessoas em situação de rua, podem
entrar em contato com o Creas
- Centro de Referência Especializado em Assistência Social, pelo telefone 3643-1607.
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Equipe de futsal feminino de Pindamonhangaba espera conseguir a vitória sobre o São José

No futsal feminino só a vitória
interessa contra São José
A atual campeã do Campeonato Estadual Sub 20,
Pindamonhangaba vai a São
José dos Campos em busca
da vitória contra as joseenses para prosseguir na competição. O primeiro jogo não
foi bom para as meninas de
Pinda, que sofreram derrota
em casa por 4 a 0. O segundo
jogo das semifinais será nes-

ta sexta-feira (16), no ginásio
Vale do Sol, às 16h30.
Nas quartas de finais, Pinda fez bonito e goleou São
Bernardo do Campo por 4 a 1
em casa. Na casa das adversárias, no ABC Paulista, as meninas pindenses seguraram a
partida e saíram de lá com a
classificação, após o empate
por 1 a 1. Já nas semifinais,

o primeiro jogo contra São
José dos Campos não foi um
dos melhores. No primeiro
tempo, Pinda já perdia por
3 a 0. A vitória foi decretada
na segunda etapa, quando as
joseenses marcaram mais um
gol.
Se
Pindamonhangaba
vencer São José dos Campos no ginásio adversário,

a partida será levada para
os pênaltis. As jogadoras de
Pinda contam com a força da
torcida, mesmo jogando fora
de casa, para incentivar as
atletas da cidade na busca do
bicampeonato.
O Vale do Sol fica localizado na Praça Bahia de São
Salvador, no bairro Jardim
Vale do Sol.

Bela Vista goleia no Sênior 35

Oito equipes
iniciam luta pelo
acesso no Amador
Após a última rodada,
no domingo (11), que também teve a realização do
jogo atrasado entre Terra
dos Ipês e Independente,
apenas oito equipes continuam na briga pelo acesso
à 1ª divisão em 2013 no
Campeonato Amador da 2ª
Divisão.
No grupo A, o Areião já
estava classificado e mesmo assim decidiu garantir
a primeira posição vencendo a Afizp por 3 a 0 fora
de casa. A segunda vaga
do grupo ficou para o 100
Nome, que venceu o 10 de
Julho na disputa direta pela
classificação.
O grupo B também tinha
o Fluminense classificado
com 10 pontos e a última
vaga ficou para a União dos
Ipês, que goleou os Galáticos por 5 a 1, tirando a vaga
do Bela Vista.
Na terceira chave da
competição quem se deu
bem foi o Azeredo, que
dependia da derrota do In-

dependente contra o Terra
dos Ipês no jogo atrasado
da 1ª rodada; e deu certo. O
Terra dos Ipês venceu o Independente por 5 a 3 e deu
a segunda vaga do grupo C
para o Azeredo, que se classificou com 6 pontos, um a
menos do que o primeiro
colocado Ponte Nova.
O grupo D já estava
definido antes mesmo
da última rodada acontecer. Araretama e Andrada classificaram com
11 pontos cada, dando
a vantagem do saldo de
gols para o Araretama
que estava com 13 gols
positivos contra 9 do segundo colocado.
As equipes do Mombaça, Incomisa e Cidade Jardim foram desclassificadas
da competição por excessos de WO.
As quartas de finais terão dois jogos e a primeira
partida será já neste domingo (18) com todos os jogos
às 10h30.

Confira os confrontos:
Azeredo x Fluminense
Estádio João Antonio Galvão (Paturi – Azeredo)
União dos Ipês x Ponte Nova
Estádio Raul Correa de Macedo (Macedão)
Andrada x Areião
Estádio Nelson Duque Avelar (Santa Cecilia)
100 Nome x Araretama
Estádio Tio Nê (Feital)

Sênior 50 inicia as
quartas de final

Depois de vencer o Andrada por 4 x 1, a equipe do Ipê II joga com o Pindense

O Campeonato Sênior 35
da Liga Pindamonhangabense
de Futebol, em parceria com
a Secretaria de Esportes da
Prefeitura de Pindamonhangaba, teve a maior goleada da
competição até aqui, quando
já foram disputadas 5 rodadas.
No domingo (11), o Bela Vista não tomou conhecimento
do Bandeirante e fez 12 a 0,
chegando à vice liderança com
13 pontos. Já o líder, Unidos
do Jardim Rezende, venceu o
Pindense por apenas 1 a 0 e
manteve dois pontos à frente
do segundo colocado.
O Sênior 35 tem nove equipes em apenas um grupo, com
jogos entre si em um único turno. Os quatro melhores se clas-

sificam, e a briga para entrar no
G4 continua a cada rodada. O
Ipê II está no grupo dos classificados, na terceira colocação,
com 9 pontos, após a vitória
por 4 a 1 sobre o Andrada. O
Taipas, que folgou na rodada,
se manteve no G4 após a derrota do Pindense para o Unidos
do Jardim Rezende. A três rodadas do término da primeira
fase, os jogos têm disputas
diretas entre as equipes que
querem estar entre as quatro
melhores para a segunda fase.
Aproveitando o feriado da
Proclamação da República, a
Liga Pindamonhangabense de
Futebol coloca a 6ª rodada nesta quinta-feira (15), a partir das
10 horas, com quatro jogos.

Confira as partidas
desta quinta-feira:
Andrada x Imperial
Estádio Nelson Duque Av
ela

r (Santa Cecília)

A última rodada, no domingo (11), pela primeira
fase do Campeonato Sênior
50 da Liga Pindamonhangabense de Futebol, em
parceria com a Secretaria
de Esportes da Prefeitura
de Pindamonhangaba, definiu os oito classificados
para as quartas de final.
No grupo A, o Estrela
e o Imperial já tinham as
vagas garantidas após uma
primeira fase espetacular,
onde o Estrela somou 18
pontos e o Imperial 15 em
sete jogos. As últimas vagas do primeiro grupo ficaram para o Maricá - que
folgou na competição, mas
garantiu a classificação com

os resultados das outras
equipes -, e para o Campo
Alegre – que venceu ao Terra dos Ipês por 2 a 1.
No grupo B, a disputa
foi acirrada até o último
momento. Com 15 pontos,
Santa Luzia, Vila São José
e Independente dividiram
a primeira colocação, com
o diferencial no saldo de
gols, que deu a liderança
para o Santa Luzia. A última vaga ficou para a Afizp,
que venceu o Flamengo
fora de casa por 2 a 1.
Nas quartas de final serão dois jogos e a primeira partida acontece neste
domingo (18), a partir das
08h45.

Confira os confrontos:

Pindense x Ipê II/Vila Sã
o José
Estádio Pedro Alves Apoli
nário (Bonsucesso)

Estrela x Campo Alegre
Estádio Vito Ardito Lerário (Bosque)

Bandeirante x Unidos do
Jardim Rezende
Estádio Tio Nê (Feital)

Imperial x Maricá
Local: Campo da ADC Novelis (Feital)
Santa Luzia x Afizp
Local: Estádio João Demetrio Salgado (Mancrezão)

Taipas x Bela Vista
Estádio Laerte Alves da
Si

lva (Ramos)

Vila São José x Independente
Local: Estádio Vicente de Oliveira (Vila S. Benedito)
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Pinda conquista título inédito
de Campeão Paulista de Malha
O time do Água Preta/VWM Transportes de
Pindamonhangaba conquistou, no domingo
(11), o inédito e histórico
título de Campeão Paulista de Malha, em decisão realizada em campo
neutro, na raia do Baeta
Neves, em São Bernardo
do Campo.
O adversário foi o
Clube de Malha Caucaia,
da cidade de Cotia. No
dia 28 de setembro, jogando em casa, o Água
Preta ganhou as duas partidas (184 x 70 e 186 x
106) e no dia 4 foi a Cotia
e perdeu (204 x 194 e 160
x 146), por isso, a decisão
foi para campo neutro.
Na decisão em São
Bernardo, o Água Preta venceu o primeiro jogo atuando com Lucas
Ouverney, Sérgio Soares
Carlos Antonio Barros
“Bill” e o pequeno Luiz
Eduardo Soares “Du”,
de apenas 11 anos. O adversário começou vencendo, mas os pindenses
viraram o jogo numa re-

ação espetacular e ganharam pelo placar de 132 x
44. Na segunda partida,
o Água Preta foi superior em campo derrotando o Caucaia pelo placar
de 56 x 26, jogando com
Odair Ramalho da Silva,
Renato Moreira dos Santos, Ramires Juan e Toni Francisco de melo (depois Tite). Também fazem
parte da equipe campeã os
atletas Bruninho, Dirceu,
Adalmir. O time conta
também com uma atleta
mulher, Walquiria.
O presidente e técnico do Água Preta, Dirceu Moreira dos Santos,
se emocionou com a conquista. “Dedico-o a toda
minha família, Moreira
dos Santos, em especial
ao grande José Monteiro, fundadores do Clube
de Malha Água Preta há
40 anos”.
Agora, os atletas Lucas, Sergio, Bill, Odair,
Du e Emerson partem nesta quarta-feira (14), para
os Jogos Abertos do Interior na cidade de Bauru.

Campeonatos de
Futsal Sub 15 e 17
têm ﬁnais deﬁnidas
As categorias sub 15 e
sub 17 de Futsal conheceram
os ﬁnalistas da competição
da LPMFS - Liga Pindamonhangabense de Futebol de
Salão com os jogos dos dias
7 e 8 últimos. Ferroviária
e Secretaria de Esportes de
Pinda fazem a ﬁnal do sub 17
no dia 29 de novembro; no
sub 15 (mesma data), Bayer e
Pinda. Ambos os jogos serão
no ginásio da Ferroviária.
A disputa do terceiro lugar
será nesta quarta-feira (14)
entre Andróid e Projeto Viva

João Paulo Ouverney

Time do Água Preta/VWM Transportes de Pindamonhangaba, Campeão Paulista de Malha

Ginasta é ouro no pré-infantil em Guarulhos
A equipe da categoria
pré-infantil de ginástica
artística da Secretaria de
Esportes de Pindamonhangaba participou, no sábado
(10), do Campeonato Estadual, em Guarulhos, com
a atleta Analuz Araújo trazendo o ouro para a cidade.
A competição reuniu

136 ginastas, sendo 94 meninas e 42 meninos de 8 a
10 anos de idade, todos
do Estado de São Paulo.
Pinda competiu com São
Caetano do Sul, Barueri, Guarulhos, Osasco,
Campinas,
Americana,
São Bernardo do Campo,
Praia Grande, Ribeirão

Preto, Esporte Clube Pinheiros, Academia Yashi
e Centro Olímpico. Os técnicos: Marcelo Ronconi,
Paula Fernandes, Elisangela Oliveira e Douglas de
Almeida, comandaram a
equipe formada pelas ginastas: Analuz Araújo, Maria Beatriz Barbosa, Lívia

Louzada, Roberta de Jesus,
Vitoria Prado, Milena Xavier e Rodrigo Bordão.
As atletas de Pindamonhangaba
fizeram
boas apresentações nos
aparelhos e a ginasta
Analuz voltou pra cidade
como Campeã Geral do
individual.
Divulgação

Lorena pelo sub 15; e Araretama e Malvados no sub 17.
As semiﬁnais do sub 17
tiveram o Pinda goleando os
Malvados por 8 a 1 e a disputa acirrada entre Bayern e
Araretama, dando a vaga da
ﬁnal para o Bayern após o
êxito nos pênaltis, por 4 a 2.
No sub 15, a Ferroviária
aplicou também uma goleada sobre o Andróid por 8 a 2.
A Secretaria de Esportes de
Pinda venceu o Projeto Viva
Lorena nos pênaltis, após 0 a
0 placar normal.
Divulgação

Paixão por Esporte
Talita Leite

www.talitaleitte.blogspot.com

Talento de Pindamonhangaba faz testes no Corinthians
Mateus Augusto Silva Victorino: esse é o
nome de mais uma promessa do futebol
brasileiro.
O jovem atleta de Pindamonhangaba,
defende o sub 13 do Projeto Social Grêmio
União, e desde já, vem se destacando
dentro das quatro linhas.
Ainda em fase de crescimento, Mateus
possui todas as características físicas do
chamado “futebol moderno”. É alto, rápido
e forte.
Além disso, com a bola nos pés, a jovem
promessa esbanja habilidade, e tem, pelo
menos, outras três qualidades essenciais:
disciplina, foco e responsabilidade.
Com todos esses “ingredientes”, a receita
só poderia ser bem sucedida.
Mateus Victorino foi observado enquanto
vestia a camisa do Grêmio União, no
Campeonato Estadual das Categorias
Menores, e graças ao seu talento, recebeu
uma excelente oportunidade.
Hoje, sempre acompanhado pela mãe,
dona Claudia, e pelo presidente do Projeto
Social Grêmio União, Admauro Nunes,
viaja todas as terças e quintas-feiras
para São Paulo, mais especiﬁcamente em
direção ao Parque São Jorge, onde faz
testes nas categorias de base do Sport
Club Corinthians Paulista.

PS Grêmio União

Mateus Victorino viaja a São Paulo sempre acompanhado de sua
ﬁel escudeira, dona Claudia
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Sinopses
• DIA 15
FOLIA DO HOMEM DIABO

• DIA 16
HOJE TEM ESPETÁCULO

• DIA 17
QUEIJO & GOIABA

Cia Controvérsias
Pindamonhangaba-SP

Cia Teatro da Estrutura
Rio de Janeiro-RJ

Balakkobacco
Taubaté-SP

1º Quadro: O Hospital - Uma
sátira clownesca ao cotidiano
dos hospitais. 2º Quadro: Os
Cavaleiros - Uma sátira clownesca que explora o universo
dos cavaleiros medievais e os
duelos travados por estes na
Idade Média em busca de:
riqueza, fama e poder.

• DIA 18
OS CAVALOS REFUGAM
PERANTE O ABISMO

• DIA 19
A CASA DE
DENTRO DA GENTE

• DIA 20
O MENINO QUE
MORDEU PICASSO

Coletivo Artes Cênicos
Jacareí-SP

Grupo Caixa de História
São José dos Campos-SP

Charles Produções
São Paulo-SP

Os acontecimentos da rebelião de 1981 na cadeia de
Jacareí que vitimou Franz de
Castro Holzwarth serviram
como base para a encenação
da ficção original sobre o
sistema carcerário.

Num espaço atemporal, uma paixão é
interditada!Conheçam essas
duas famílias, que não se
bicam! Os Queijo Mineiro e
os Goiabada Cascão!Uma
história recheada de música
e celebração, onde o dinheiro
tem muitos valores e o sabor
é um só, Queijo e Goiabada!

A peça é uma tentativa de
recontar, de forma sincrética, alegórica e grotesca, a
jornada do homem, desde a
criação do mundo. Em sua
trajetória o homem se depara com as figuras dos sete
pecados capitais, se transforma em diabo e regressa para
enfrentar seu próprio criador.

O encontro de Pablo Picasso com uma criança que
frequenta seu atelier. A
essência da peça pode ser
resumida com a citação do
próprio Picasso: passei a
vida tentando aprender a
pintar como uma criança.

O espetáculo é um convite ao
mundo particular das nossas
próprias casas e lembranças.
Da busca de sensações de
um mundo atemporal, músicas, textos foram costurados
cena a cena como uma antiga colcha de retalhos.

35º Feste tem início com peças de Pinda

Evento vai até o dia 25 no Parque da Cidade. Espetáculos adultos são às 21 horas e infantis às 15 horas

“Além da Palavra” emociona e leva à reflexão
Akim/Agora Vale

Maria Fernanda Munhoz
O Feste foi aberto em
grande estilo, com o espetáculo “Além da Palavra”,
encenado pelos jovens atores
da Cia TEP – Teatro Experimental de Pindamonhangaba. O espetáculo emocionou
o público de cerca de 170
pessoas. Sem levantar bandeira religiosa, falou sobre a
bondade e o fazer o bem, que
está ao alcance de qualquer
pessoa, em qualquer época.
Em 60 minutos de espetáculo, os jovens em cena,
caracterizados como jovens
mesmo, usaram de parábolas bíblicas, textos de 2 mil
anos atrás, num contexto totalmente atual, ampliando a

Jovens atores da
Cia TEP - Teatro
Experimental de
Pindamonhangaba

visão da platéia sobre essas
passagens. O grupo não é religioso e, repito, em nenhum
momento o espetáculo teve
conotação gospel ou de qualquer filosofia religiosa que
não o “fazer o bem”. Todas
as religiões e nenhuma delas,

ao mesmo tempo.
O público foi cativado
pelos textos e canções e, ao
final, aplaudiu o grupo em
pé, por cerca de dois minutos, coroando o trabalho dos
artistas.
O depoimento da jornalis-

ta Fernanda Rocha, que estava na platéia, resume bem o
sentimento do público. Ela
confessou que foi ao espetáculo “com o pé atrás”, devido ao tema e à sinopse apresentada, mas foi conquistada
logo nos primeiros minutos.
“A peça foi fantástica. Adorei
mesmo. No final das contas,
a peça nos mostra que, independentemente de nossa religião, vamos pregar o bem.
Gostei demais da cena em
que os atores citam frases de
pessoas que, para mim, são
como santos, como Gandhi,
por exemplo, que tiveram
uma atitude de paz e amor
universal”, declarou ao final
da apresentação.

Maria Fernanda Munhoz
O 35º Feste - Festival Nacional de Teatro de Pindamonhangaba teve início no domingo (11) e, nesta primeira
semana, terá apresentação
especial dos espetáculos de
Pindamonhangaba. Cia TEP
- Teatro Experimental de
Pindamonhangaba, Coletivo
das Tormentas e Cia Anti-Horário de Teatro se apresentaram nos três primeiros
dias. Nesta quarta-feira (14),
será a vez da Cia Cênica de
Dança-Teatro Mônica Alvarenga. Na quinta-feira (15), a
Cia Controvérsias encerra as
apresentações dos grupos da
cidade.
A partir de sexta-feira
(16), serão encenadas as peças selecionadas pelo júri, de
companhias do Rio de Janeiro, São Paulo e cidades da
região, nas categorias Adul-

to e Infantil. Este ano, pela
primeira vez, o festival não é
competitivo.
A entrada para o Feste é
gratuita, mas quem quiser assegurar seu assento deve chegar ao Parque da Cidade com
uma hora de antecedência e
retirar seu ingresso. O estacionamento no local também
é gratuito.
Os espetáculos da categoria Infantil começam na
segunda-feira (19), e seguem
até quarta-feira (21). As escolas que quiserem reservar
lugar para essas peças devem
entrar em contato com o Departamento de Cultura, pelo
telefone 3642-1080.
Todas as informações sobre o Feste podem ser obtidas
acessando o site oficial www.
pindamonhangaba.sp.gov.br,
clicando no banner do Feste
no alto da página.

“Medeia em Faces” paralisa público com atuação alternativa
segunda-feira (12), no 35º
Feste. Atuando entre o público, com a participação direta
da plateia, o espetáculo “Me-

lo foi a atração do dia 12
Quarenta pessoas foram
cúmplices de uma encenação inusitada na noite dessa

Maria Fernanda Munhoz
Com a platéia montada
no palco, para um público de
apenas 40 pessoas, espetácu-
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deia em Faces”, do Coletivo
das Tormentas de Pindamonhangaba, foi apresentado na
cidade pela primeira vez.

O

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

14
15

Giselle				
Cia Cênica de Dança-Teatro Mônica Alvarenga		
Pindamonhangaba
Folia do Homem Diabo		Cia Controvérsias					Pindamonhangaba

SP
SP

Medeia é mito grego, uma
personagem cheia de personalidades, dotada de características peculiares; horas
inconsequentes, horas sentimental. Interpretada pelo ator
de Pindamonhangaba, Mauro
Moraes – que paralisou o público com sua interpretação
convincente -, a peça trabalha com a personificação
do ser humano; expondo as
imprudências adotadas pela
paixão e a infidelidade. É um

espetáculo que faz a junção
do mito grego com a realidade exposta pelos telejornais, cuja ação do amor cego
e traição impulsionam o ser
humano a atos trágicos.
Ao término da apresentação, os atores agradeceram
ao público pela participação
e frisaram o reconhecimento
dos trabalhos culturais feitos
pelos artistas de Pindamonhangaba.
Colaborou: Rubens Filho
Akim/Agora Vale

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

Cabaret Stravaganza		Cia Os Satyros						São Paulo		SP

Medeia foi encenada pelo grupo Coletivo de Tormentas
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Drª Alexandra Manfredini, biomédica e coordenadora do Núcleo de Diabete do Laboratório Cedlab
Sugestões de temas e dúvidas - alexandra@laboratiocedlab

SEXO NA 3ª IDADE

EU CANTO PORQUE O
INSTANTE EXISTE!
(emprestei o título de Cecília Meirelles)

Será que eu sou um poeta/esportista ou um esportista/poeta?
Bem, quem me conhece, sabe que adoro futebol. Devoro os programas de debates, tipo “Jogo Aberto”, “Bate-Bola” e outros. E
tenho minhas preferências clubísticas, logicamente. Ocorre que
os amigos começaram a reparar que algo inusitado me comanda
quando algum time do Rio de Janeiro sagra-se campeão, mesmo
eu sendo paulista e reconhecidamente integrante do “bando de
loucos”!
O Flamengo sagrou-se campeão brasileiro em 2009 e eu fiquei radiante. O Botafogo foi campeão carioca em 2010 e eu,
idem. O Vasco da Gama abocanhou a Copa do Brasil de 2011
e eu vibrei. Agora o Fluminense levanta o caneco do “Brasileirão/2012” e, eis-me aqui, novamente eufórico. Os amigos, então,
querem a explicação para tamanha volubilidade.
NOTA = (aqui faço uma pausa para me vangloriar: Cá entre
nós, “volubilidade” é um termo chique ou não é?)
Continuemos então. Você já reparou que quando um clube
é campeão, todos os canais de TV e programações esportivas de
rádio tocam exaustivamente o hino do vencedor?
Agora, por exemplo, só fica na minha cabeça:
“Sou tricolor de coração; Sou do clube tantas vezes campeão...”
Ano passado, na Copa do Brasil, era:
“Vamos todos cantar de coração, Vasco da Gama é o meu pendão, Glorioso Almirante português...”
Também reporto a 2010:
“Botafogo, Botafogo, Campeão desde 1910...”
E em 2009, ao final do ano, só se ouvia:
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo; Flamengo sempre eu
hei de ser...”
Que coisa linda, Deus meu! Não só este, mas os quatro hinos. Meu coração de poeta, nessas horas, sobrepõe-se categoricamente, dizimando a porção esportista. Eu aqui, por acaso, quero
saber de Mengão, Fluzão, Vascão ou Fogão? Nada disso! Eu
quero é ouvir essas maravilhas de hinos compostos por um dos
maiores poetas/compositores que o Brasil já produziu: LAMARTINE BABO! E olha que ele nem era torcedor de nenhum deles.
Seu clube era o modesto América, carinhosamente chamado de
“Ameriquinha”, que tem andado fora da pauta já há décadas.
Rendo-me completamente ao talento de Lamartine Babo,
esse gênio da música. Que, nos momentos vagos ainda conseguia
compor trovas. Duvida? Então veja:
A morte é o triste momento
de uma dívida assumida.
É o dia do vencimento
das quatro letras da VIDA!
Homens puros!... Sempre os via...
E sei que não sou dos tais,
porque a gente desconfia
quando a pureza é demais.
Quase não tive noivado,
não tinha tempo, sequer...
Hoje namoro atrasado
a minha própria mulher...

Salve, Lamartine Babo! Quanta gente entoa esses hinos,
sem seque imaginar quem os concebeu. Por fim, há quem queira saber por que, sendo ele “americano”, compôs hinos para
todos os clubes do Rio de Janeiro. Para sobreviver. Poeta também come, bebe, veste-se. Mas um poeta que cria obras-primas
assim, sua família deveria agraciada com rendimentos mensais
pagos pelos clubes, por tempo indeterminado. Não há o que
pague maravilhas desse naipe. Lamartine Babo representa o
elo de união entre nações diversas, na “Cidade Maravilhosa”
abençoada por Deus e pelo futebol!

(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!)

É preciso saber o que é mais prazeroso
para o seu parceiro nessa fase da vida.
Muitas vezes o que agradava pode não fazer mais efeito.
Por isso, é importante que o casal não tenha medo de conversar sobre o assunto e
faça esforço para descobrir como adaptar a
relação às mudanças de sensibilidade

FAÇA SUA PERGUNTA E FIQUE CONOSCO - 3642-5673

PLENOMED Sistema de Benefícios
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº. 4.909, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2012.
Homologa o Regimento Interno Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Pindamonhangaba.
JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei n.º 4.905, de 10.11.009, alterado pela
Lei nº 5.224, de 13.07.2011,
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica HOMOLOGADO o Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher de Pindamonhangaba, conselho constituído através da Lei n.º 4.985, de 10.11.2009,
alterado pela Lei nº 5.224, de 13.07.2011, e Portaria Geral nº 3.811 de 29 de fevereiro de
2012.
Parágrafo único. O Regimento Interno de que trata o “caput” passa a integrar este decreto.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 06 de novembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Ana Emília Gaspar - Secretária de Saúde e Assistência Social
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 23536/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 4.908, DE 31 DE OUTUBRO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e nos termos da Lei nº 5.466, de 31 de outubro de 2012,
DECRETA
Artigo 1º. Fica aberto, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito
adicional suplementar no valor de R$ 1.861.000,00 (um milhão, oitocentos e sessenta e um
mil reais), na Secretaria de Obras e Serviços, em função do superávit financeiro apurado em
2011 e de adequações de investimentos neste exercício, a saber:
08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
08.20 Departamento de Obras e Viação		
1028		
Pavimentação de Vias Urbanas		
15.451.0007.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (177) R$ 1.861.000,00
			
Art. 2º. O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte
do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011, de acordo
com o artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial:
1.01, encerrou 2011 com o valor de R$ 100.808.109,15 e o Passivo Financeiro, conta
patrimonial: 5.01, com o valor de R$ 34.901.992,11, resultando o Superávit no valor de R$
65.906.117,04.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 31 de outubro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro- refeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 31 de outubro de 2012.
Rodolfo Brockhof - ecretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba// Projeto de Lei nº 154/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.466, DE 31 DE OUTUBRO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42
da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.861.000,00 (um milhão,
oitocentos e sessenta e um mil reais), na Secretaria de Obras e Serviços, em função do
superávit financeiro apurado em 2011 e de adequações de investimentos neste exercício, a
saber:
08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
08.20 Departamento de Obras e Viação		
1028		
Pavimentação de Vias Urbanas		
15.451.0007.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (177) R$
1.861.000,00
			
Art. 2º. O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte
do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011, de acordo
com o artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial:
1.01, encerrou 2011 com o valor de R$ 100.808.109,15 e o Passivo Financeiro, conta
patrimonial: 5.01, com o valor de R$ 34.901.992,11, resultando o Superávit no valor de R$
65.906.117,04.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 31 de outubro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 31 de outubro de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba// Projeto de Lei nº 154/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 4.910, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais e nos termos da Lei nº. 5.467, de 12 de novembro de 2012.

Dengue, a prevenção é um dever de todos nós!
A dengue é uma doença infecciosa que tem como causa qualquer
uma das quatro variedades (sorotipos) do vírus da dengue. Os sorotipos são identificados pelas siglas DEN1, DEN-2, DEN-3, DEN-4. Trata-se de um arbovírus (vírus da família da febre amarela) que só pode
ser transmitido ao homem por um vetor (transmissor), um artrópodo
hematófago (animal que tem os membros articulados e alimenta-se
com sangue, o mosquito Aedes aegypti). Não há transmissão homem
a homem, sem a ação do vetor.
Existem quatro maneiras de manifestação da dengue:
1.Febre indiferenciada; 2. Febre de dengue (dengue clássica);
3.Dengue hemorrágica; 4.Síndrome do choque da dengue.
A febre indiferenciada é a manifestação mais comum e freqüente da
dengue, não difere das viroses habituais.
A febre da dengue é uma enfermidade viral aguda e pode ser diferenciada por:
1.Febre de início súbito; 2.Dor atrás dos olhos e dor de cabeça às
vezes, muito intensa; 3. Dores nos músculos e nas juntas; 4. Vômitos
de difícil controle e náuseas; 5.Erupção cutânea, que podem surgir
em diferentes momentos da doença.
A dengue hemorrágica e a síndrome do choque da dengue são complicações mais graves que afetam um número menor de pessoas.
Como podemos evitar que a Dengue chegue até nós e nossos familiares?
Através do conhecimento e da prevenção evitando a reprodução do
mosquito Aedes aegypti, não permitindo o nascimento de novos mosquitos. Não existe vacina ou medicamento que proteja individualmente contra a dengue. É necessário acabar com os criadouros. Não deixe a água, mesmo limpa, ficar parada em qualquer tipo de recipiente
como: garrafas, pneus, pratos de vasos de plantas ou xaxim, bacias,
copinhos descartáveis e tampe caixas d’água, poços, cisternas e outros depósitos de água.
Lave bem os pratos das plantas para eliminar completamente os ovos
dos mosquitos. Uma alternativa é colocar areia nesses pratos. Limpe
as calhas e as lajes das casas. Lave bebedouros de aves e animais
com uma bucha e troque a água pelo menos uma vez por semana.
Guarde as garrafas vazias de cabeça para baixo. Mantenha os ralos
fechados e fure as folhas das bromélias para não acumular água.
Essas são recomendações simples que podem ajudar a prevenir uma
doença muito desagradável para todos nós e assim mantermos a
nossa cidade longe do mosquito da dengue!! Pense nisso!! Um grande abraço e um excelente final de semana!!

Criado: Lei Municipal nº 4.682, de 12/09/2007
Nos Termos da Lei Federal nº 7.853, de 24/10/1989 e
Decreto Lei Federal nº 3.298, de 20/12/1999

CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
PINDAMONHANGABA-SP
CONVOCAÇÃO PARA A 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2012
Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras do CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com
Deficiência de Pindamonhangaba, convocados a comparecerem à 10ª Reunião Ordinária de
2012, a realizar-se em dia, local e horário abaixo:
Dia:
14/11/2012
Horário: 9h
Local: CIAS – Centro Integrado de Assistência Social
RUA EUCLIDES DE FIGUEIREDO, 94 - CENTRO
Pauta da Reunião:
1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior
2. Eleição dos representantes da sociedade civil
3. Plano de Ação 2013
4. Informes e avaliação dos fóruns de educação especial
Carlos Alberto Gonzaga - Presidente
Rua Euclides Figueiredo, nº 94, Centro, Pindamonhangaba - SP
Cep: 12420-060 – Fones: (12) 3643-1607 e 3643-1609
E-mail: cmpd@pindamonhangaba.sp.gov.br e conselhospinda@gmail.com

CONVOCAÇÃO PARA A 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2012
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS –
Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem na 11ª reunião
Ordinária de 2012, a realizar - se:
Dia:
14/11/2012
Horário: 17h00
Local: CRAS Centro
PAUTA:
•
APRESENTAÇAO DVD – CONTROLE SOCIAL
•
INFORMES E LEITURA DE ATA
•
DEFINICIÇÃO DE CRITÉRIOS LOCAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA
VIDA
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público)
que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: cmaspinda@
gmail.com ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br
“A PARTICIPAÇÃO DE TODOS É IMPRENSCINDÍVEL PARA
A EFETIVAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL”

D E C R E T A:
Artigo 1º. Fica aberto, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), na Secretaria
de Juventude, Esporte e Lazer, para adequação orçamentária. A classificação orçamentária
será:
13.00 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
13.10 Gabinete do Secretário		
2004 Manut. da Administração de Órgãos Afins		
27.812.0004.1
3.3.90.14 – Diárias - Civil (533)
R$
10.000,00
27.812.0004.1
3.3.90.30 – Material de Consumo (534)
R$
50.000,00
27.812.0004.1
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros –P. Jurídica (536) R$ 310.000,00
Artigo 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a anulação de parte
da seguinte dotação, a saber:
13.00 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
13.20 Departamento de Esportes		
1006 		
Prédios Esportivos e Áreas de Lazer		
27.812.0024.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (553)
R$ 370.000,00
Artigo 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 12 de novembro de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba/ Projeto de Lei nº 183/2012

Edital de Convocação

A Sra. Andreia Lopes Cathalá convoca os moradores do bairro Mombaça para a assembleia
geral a realizar-se, aos 08 de dezembro de 2012 as 16hs, na Escola Remefi Prof. Maria
Aparecida Arantes Vasques. Assuntos a serem decididos:
- Eleição da nova diretoria (aclamação);
- Adaptação do Estatuto de acordo com o Código Civil;
- Alteração da Denominação.
Andreia Lopes Cathalá

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 250/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o SR.ANDRÉ LUIS PIRES DE
OLIVEIRA, responsável pelo veiculo Fiat Premio CSL IE Placa BHR 7633 abandonado na Rua Comendador Augusto Marcondes Salgado, Galega, para que efetue a
retirada do mesmo no prazo 48 horas a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 26 item IV º da Lei 1.411 de 10/10/1974
Maria Perpétua Soares - Diretora do Departamento de Arrecadação.

LICENÇA DA CETESB
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.467, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Artigo 1º.
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos
do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 370.000,00
(trezentos e setenta mil reais), na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, para adequação orçamentária. A classificação orçamentária será:
13.00 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
13.10 Gabinete do Secretário		
2004 Manut. da Administração de Órgãos Afins		
27.812.0004.1
3.3.90.14 – Diárias - Civil (533)
R$
27.812.0004.1
3.3.90.30 – Material de Consumo (534)
R$
27.812.0004.1
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros –P. Jurídica (536)

10.000,00
50.000,00
R$ 310.000,00

Artigo 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a anulação de parte
da seguinte dotação, a saber:
13.00 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
13.20 Departamento de Esportes		
1006 		
Prédios Esportivos e Áreas de Lazer		
27.812.0024.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (553)
R$
370.000,00
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 12 de novembro de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba/ Projeto de Lei nº 183/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA – ETE RIBEIRÃO GRANDE
torna público que recebeu da CETESB a Licença de Operação Nº 3003910, válida
até 22/10/2017, para Tratamento de esgotos; estação de à ESTR DO SERTÃO, S/
Nº, RIBEIRÃO GRANDE, PINDAMONHANGABA.

LICENÇA DA CETESB
A VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA, torna público que recebeu da CETESB à
Licença de Intalação nº 03000472 e requereu a Licença de Operação para a atividade de Posto de Abastecimento de Combustível para Veículos Automotores, a qual
esta situada a Avenida Dr. José Adhemar César
Ribeiro, nº 220, Moreira César, CEP: 12440-020 - Pindamonhangaba.
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, quarta-feira, 14 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.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CRISTOVAM AUGUSTO RAMOS PUPIO, de nacionalidade brasileira, profissão micro empresário, estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, no dia 20 de setembro de 1977, residente e domiciliado Avenida Dr.
Antonio Pinheiro Junior nº 1905, casa 3, Jardim Cristina, nesta cidade, filho de PAULO
SERGIO PUPIO e ELIZABETH DE ATAIDE RAMOS PUPIO.
ALINE DOS SANTOS SIRCILLI, de nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo,
no dia 10 de julho de 1983, residente e domiciliada Avenida Dr. Antonio Pinheiro nº 1905,
casa 3, Jardim Cristina, nesta cidade, filha de PEDRO LUIZ SIRCILLI e ROSÂNGELA
NAVARRO DOS SANTOS SIRCILLI. 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, 9 de novembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EDISON PONCE AMIEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão militar aposentado, estado civil viúvo, de 73 anos de idade, nascido em Santos, Estado de São Paulo, no
dia 8 de outubro de 1939, residente e domiciliado na Rua Capitão Vitório Basso, nº
520, `Parque São Domingos, nesta cidade, filho de ALFREDO AMIEIRO e PHILOMENA
PONCE AMIEIRO.
ROSANA APARECIDA PEREIRA DERRICO, de nacionalidade brasileira, profissão assistente administrativo, estado civil solteira, de 50 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 17 de fevereiro de 1962, residente e
domiciliada na Rua Capitão Vitorio Basso, nº 520, Parque São Domingos, nesta cidade,
filha de IRMO PEREIRA DERRICO e DURVALINA CESARIO DERRICO. 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, 9 de novembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRUNO ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado
civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, no
dia 25 de outubro de 1991, residente e domiciliado na Rua Celeste nº 305, Campo Alegre,
nesta cidade, filho de PEDRO ALVES DOS SANTOS e MARLENE MARIA DOS SANTOS.
GISELY GONÇALVES CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profissão estudante,
estado civil solteira, de 17 anos de idade, nascida em Taubaté, Estado de São Paulo, no
dia 20 de junho de 1995, residente e domiciliada na Avenida Nicanor Ramos Nogueira nº
2075, Araretama, nesta cidade, filha de RUBENS CAMPOS e ZILDA GALVÃO GONÇALVES. 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, 9 de novembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
NELSON SALLES DE MORAES JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão
encarregado de obras, estado civil divorciado, de 39 anos de idade, nascido em Taubaté,
Estado de São Paulo, no dia 14 de abril de 1973, residente e domiciliado na Rua Amador
Bueno, nº 84, Bloco A, apto 4, Boa Vista, nesta cidade, filho de NELSON SALLES DE
MORAES e MARIA JOSÉ DAS GRAÇAS TEIXEIRA.
MICHELE FABIANA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista,
estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia
22 de março de 1980, residente e domiciliada na Rua Professor Homero de Mello Oliveira,
nº 399, Cidade Jardim, nesta cidade, filha de JOÃO CARLOS DOS SANTOS e FANI HENRIQUE DOS SANTOS. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 10 de novembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOABIA MACHADO MOTA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado civil
divorciado, de 56 anos de idade, nascido em Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro,
no dia 14 de setembro de 1956, residente e domiciliado na Rua Coronel Frederico
Antonio Teixeira Souto nº 136, Mombaça, nesta cidade, filho de GERALDO FERREIRA
MOTA e NERCINA MACHADO MOTA.
LUZIA ÂNGELA BENTO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 45 anos de idade, nascida em Roseira, Estado de São Paulo, no dia 13 de
dezembro de 1966, residente e domiciliada na Rua Coronel Frederico Antonio Teixeira
Souto nº 136, Mombaça, nesta cidade, filha de ANTERO BENTO e INÊS DOMINGOS.
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, 10 de novembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEX MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico, estado civil solteiro,
de 34 anos de idade, nascido em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 28 de julho
de 1978, residente e domiciliado na Avenida Teodorico Cavalcante de Souza nº 149,
Boa Vista, nesta cidade, filho de JOÃO BATISTA MARTINS e FATIMA HELENA DOS REIS
MARTINS.
GISELE REIS CYRNE NOVAES, de nacionalidade brasileira, profissão açougueira,
estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, no dia 22 de junho de 1991, residente e domiciliada na Avenida Teodorico
Cavalcante de Souza nº 149, Boa Vista, nesta cidade, filha de ROGÉRIO CYRNE NOVAES e VILMA DOS SANTOS REIS NOVAES. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do

Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 10 de novembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO BENEDITO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico,
estado civil divorciado, de 54 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, no dia 29 de agosto de 1958, residente e domiciliado na Rua Elpidio Salles
Duarte, nº 111, Jardim Imperial, nesta cidade, filho de FRANCISCO DOS SANTOS e
TEREZINHA MARIA DE JESUS SANTOS.
SANDRA VICENTINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão faxineira, estado civil solteira, de 46 anos de idade, nascida em Lagoinha, Estado de São Paulo,
no dia 2 de julho de 1966, residente e domiciliada na Rua José Carneiro Salgado, nº
340, Jardim Imperial, nesta cidade, filha de SEBASTIÃO CEZAR DA SILVA e ANA DE
JESUS DA COSTA E SILVA. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 10 de novembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DREYFERSON LUIZ MACRES, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
máquinas, estado civil divorciado, de 37 anos de idade, nascido em Curitiba, Estado do
Paraná, no dia 26 de janeiro de 1975, residente e domiciliado na Rua Andira Kira nº
45, Maricá, nesta cidade, filho de JOÃO LUIZ MACRES e NOÊMIA DA SILVA MACRES.
CLAUDIA MARA DE MACEDO, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil divorciada, de 38 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, no dia 24 de setembro de 1974, residente e domiciliada na Rua José Avila nº
35, Santana, nesta cidade, filha de OZIAS PINTO DE MACEDO e EURIDICE OLIVEIRA
DE MACEDO. 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, 10 de novembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GILSON MISSAO HONDA, de nacionalidade brasileira, profissão supervisor de logística, estado civil divorciado, de 45 anos de idade, nascido em Taubaté, Estado de São
Paulo, no dia 2 de setembro de 1967, residente e domiciliado na Rua Caçapava nº 549,
Cidade Nova, nesta cidade, filho de NORIHISA HONDA e YOSHIKO HONDA.
JULIANA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão balconista, estado
civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 3
de novembro de 1977, residente e domiciliada na Rua Caçapava nº 549, Cidade Nova,
nesta cidade, filha de LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA e ABIGAIL LUZERINA DE SOUZA. 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, 10 de novembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS EDUARDO BOSSO, de nacionalidade brasileira, profissão funcionário público,
estado civil solteiro, de 40 anos de idade, nascido em Adamantina, Estado de São Paulo,
no dia 28 de agosto de 1972, residente e domiciliado na Rua José Luiz Imediato, nº
91, Cidade Jardim, nesta cidade, filho de ANTONIO BOSSO e NATALINA RAVAZI BOSSO.
MAGALI APARECIDA CAMARGO, de nacionalidade brasileira, profissão funcionária
pública, estado civil divorciada, de 49 anos de idade, nascida em Adamantina, Estado de
São Paulo, no dia 20 de junho de 1963, residente e domiciliada na Rua José Luiz Imediato, nº 91, Cidade Jardim, nesta cidade, filha de CRAUDELEI CAMARGO e MARIA
APARECIDA MAIA CAMARGO. 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, 12 de novembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Código Civil Brasileiro:
ADILSON RUBENS PEREIRA JÚNIOR, natural de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, solteiro, nascido a 8 de março de 1993, de profissão técnico mecânico, residente
na Rua José Moreira Leite César nº 329, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filho de
ADILSON RUBENS PEREIRA e de LEOCI BAPTISTA PEREIRA.
JAYNE DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA, natural de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, solteira, nascida a 1 de junho de 1994, profissão do lar, residente na Rua
Um nº 39, CDHU fase I, no distrito de Moreira César - Pindamonhangaba SP, filha de
JOSMAR MENDES DE SOUZA e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS SOUZA. 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, 13 de novembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EVERALDO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral, estado civil solteiro, de 50 anos de idade, nascido em Campina Grande, Estado da Paraíba, no
dia 2 de junho de 1962, residente e domiciliado Rua Ademir Honorio nº 165, Jardim Eloyna, nesta cidade, filho de BENEDITO PEREIRA DA SILVA e ALZIRA PEREIRA DA SILVA.
CLAUDINÉIA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 8 de agosto
de 1982, residente e domiciliada Rua Ademir Honorio nº 165, Jardim Eloyna, nesta cidade,
filha de ELIZABETE SILVA 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, 13 de novembro de 2012.

P O R T A R I A Nº 111/ 2012
Nomeia Assessor Parlamentar III
P O R T A R I A Nº 110 / 2012
Exonera Assessora Parlamentar III
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por
esta Portaria RESOLVE:

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por
esta Portaria RESOLVE:

Art 1º- Exonerar BERENICE MIGUEL do emprego de ASSESSORA PARLAMENTAR NÍVEL III, do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de
Pindamonhangaba, criado pela Lei nº 5.183 de 18 de abril de 2011, em 06 de novembro de 2012.

Art 1º – Nomear EDMILSON MIGUEL GEIA para o emprego de ASSESSOR PARLAMENTAR NIVEL III, do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de
Pindamonhangaba, nos termos da Lei nº 5.183, de 18 de abril de 2011, a partir de 07
de novembro de 2012, com salário de R$ 2.889,39 (dois mil e oitocentos e oitenta e
nove reais e trinta e nove centavos), devendo cumprir oito horas diárias de trabalho
de segunda a sexta-feira.

Art 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 06 de novembro de 2012.

Pindamonhangaba, 06 de novembro de 2012.

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

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

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

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

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

Vereador Isael Domingues
2° Secretário

Publicada no DRH.

Dra. CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
Juíza – 1º Ofício.

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba através da Secretaria de Planejamento
e Departamento de Planejamento, vem por meio deste, convidar as Autoridades,
Entidades Representativas e os Munícipes em geral para a Audiência Pública de
apresentação da proposta de alterações no Zoneamento Municipal, Lei Complementar nº 03 de 10 de outubro de 2006, que se realizará no dia 23/11/2012, às 10:00 h,
no Auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, sito à Av. Nossa Senhora
do Bom Sucesso nº 1400 – bairro Centro.
Pindamonhangaba, 14 de novembro de 2012.

Vereador Martim César
2º Vice-Presidente
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ClassificadosTN
Pindamonhangaba, quarta-feira, 14 de novembro de 2012

VENDER - ALUGAR - COMPRAR - TROCAR - EMPREGOS

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

AJUDANTE DE
OBRAS
ALINHADOR DE
PNEUS
ALMOXARIFE
ARMADOR DE
FERRAGENS NA
CONSTRUÇÃO
CIVIL
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE
ENFERMAGEM
BABÁ
BALCONISTA DE
LANCHONETE
CARPINTEIRO DE
OBRAS
CONSULTOR DE
VENDAS (com
experiência em
venda corporativa e
veiculo próprio)
CORTADOR DE
ROUPAS
COSTUREIRA

(com experiência
em maquina
reta, overloque e
galoneira)
COZINHEIRA DE
RESTAURANTE
DEDETIZADOR
MANICURE
MECANICO DE
AUTOMÓVEL
MECANICO DE
EMPILHADEIRA
MONTADOR
DE MÓVEIS
PLANEJADOS C/
VEÍCULO PRÓPRIO
OPERADOR
DE CAIXA DE
SUPERMERCADOS
PROFESSOR DE
INGLÊS
TÉCNICO EM
SEGURANÇA NO
TRABALHO
VENDEDOR
INTERNO

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 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 de caldo de
cana. Tel 3637-6210
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 9790-7954
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
Del Rey 1.6 , 86, álcool,
vinho. Tel 3637-6210
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, cozinha, banheiro gar. R$
160 mil. Tel 9746-6193
Cidade Nova, com salão comercial, esquina,
R$ 220 mil. 3642-3027
Crispim, 240 m², 2
quartos, dem dep, gar,
lav, quarto e banh nos
fundos.Tel 3642-2470
Crispim, 3 quartos,
edícula e dem. dep, R$
190 mil. Tel 8839-7211
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, antiga rua 12
nº 14 A, terreno 10 x 30m.
Tel 3637-6210
Jardim
Rezende,
sobrado, 93m², novo,
2 dorm, e dem dep, 2
banh, gar, R$ 135.000.
Tel 3648-5776 / 91275485
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 91537933
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 central. R$ 420 mil, aceita
carro do ano 2011. Tel
3643-4242
Quartos para moças,
individual, com banheiro em São José dos
Campos, R$ 200. Tel
8141-3359
Sala comercial, Trav.
Rui Barbosa, 34, centro,
44m². Tel 9707-1591
Salão de beleza, vendo, na praça Santa Luzia, funcionando há 2
anos, lugar para 4 profissionais. Tel 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

