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Possibilidade 
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“Mr. Bree” recebe prêmio 

nacional em Brasília

Confi ra os 
trabalhos 
da Câmara 
Municipal 

Páginas 6 e 7

Informativo 
Legislativo

Superliga de vôlei começa no sábado

Cabaret Stravaganza encerra 35º Feste
No domingo (25), a peça “Cabaret Stravaganza” encerra as apresentações do Feste, que esta semana deu espaço para as produções infantis como o “Menino que mordeu Picasso”

A 35ª edição do Feste - Fes-
tival Nacional de Teatro apre-
senta seus últimos espetáculos 

neste final de semana. O evento, 
realizado pela Prefeitura de Pin-
damonhangaba, teve início dia 

11 de novembro e contou com 
grande público em todos os dias 
de espetáculos. Este ano, pela 

primeira vez, o Feste reservou 
uma semana inteira para as 
produções dos grupos da cida-

de. Realizado no Parque da Ci-
dade, para ocupar um dos 300 
lugares da platéia basta chegar 

uma hora antes do  início dos 
espetáculos e retirar o ingresso 
de graça.

A equipe da Funvic/Mídia 
Fone está na preparação final 
para sua estreia na Superliga 
Masculina de Voleibol encaran-
do, no Ginásio Juca Moreira, 
com a apresença de sua torcida, 
a equipe do Volta Redonda.

Apesar de não ter feito boa 
campanha nos Jogos Abertos 
de Bauru, onde representou 
Pindamonhangaba, e acabou 
perdendo todas as partidas que 
disputou, o time da Funvic está 
confiante, já que novos jogado-
res chegaram para reforçar o 
elenco.

Jogadores de Pinda treinam forte para fazer boa campanha na Superliga, que reúne os principais times do país

Escolas se 
preparam para 
participar do 
Saresp 2012
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Divulgação

A comunidade católica do Jar-
dim Imperial convida para o encer-
ramento da festa da sua padroeira, 
Nossa Senhora das Graças. A nove-
na prossegue nesta sexta-feira (23), 
às 19 horas, com missa celebrada pelo 
padre Sebastião César Moreira. No 
sábado (24), a missa será às 19 horas, 

presidida pelo padre Vitor Hugo. Após 
a celebração haverá o bingo especial 
da festa com vários prêmios.

No domingo (25), dia da fes-
ta, acontece, às 6 horas, alvo-
rada festiva; 10 horas – passeio 
ciclístico. Após o passeio, ha-
verá uma gincana com vários 

prêmios, entre eles será sor-
teada uma bicicleta para os 
participantes. A inscrição vai 
até o domingo, até as 9 horas, 
a taxa é um quilo de alimento 
não perecível. A realização é do 
grupo de jovens Maranatha. Às 
18 horas sai a procissão com a 

imagem de Nossa Senhora das 
Graças pelas ruas do bairro. Na 
chegada à igreja será celebrada 
a missa de encerramento pelo 
padre Antonio Carlos.

Após a missa haverá quermes-
se com venda de salgados e refrige-
rante no salão da igreja. 

Incorporadora faz lançamento 
do Loteamento Flamboyant

Próximo ao centro, o loteamento vai 
oferecer lotes residenciais e comerciais com 

fi nanciamento direto com a Incorporadora

A Incorporadora Pinus lança neste sábado (24), o Loteamento 
Flamboyant, no bairro do Mombaça. O atendimento será feito das 
9  às 13 horas, com consultores no local, na rua Eduardo da Silva 
Neto, 900. Durante o lançamento a Incorporadora oferecerá café da 
manhã aos convidados.

O Loteamento Flamboyant traz a facilidade do fi nanciamento dire-
to com a Incorporadora em até 120 meses. Com obras avançadas e 
excelente localização, o loteamento tem como pano de fundo a serra 
da Mantiqueira, fi cando próximo também ao Anel Viário, uma exce-
lente oportunidade para realizar o sonho da casa própria ou ainda, 
de comprar o próprio estabelecimento comercial, saindo do aluguel.

Sobre a Incorporadora Pinus
A Incorporadora Pinus foi fundada em agosto de 1992 e há 20 

anos atua no mercado em Pindamonhangaba. Além do lançamento 
Loteamento Flamboyant, a Incorporadora Pinus já realizou empre-
endimentos como o Mombaça I, Jardim Mariana, Parque das Pal-
meiras, Vila São Paulo e em breve lançará o Village Santa Rita. 

Informações: (12) 3642-3066/ (12) 3642-3824
Evento: Lançamento Loteamento Flamboyant

Dia: 24 de novembro
Horário: Das 9  às 13 horas

Local:  Rua Eduardo da Silva Neto, 900 - Mombaça

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, através do Conselho Muni-
cipal de Participação e Desenvol-
vimento da Comunidade Negra 
e do Departamento de Cultura, 
está realizando a 5ª Semana da 
Consciência Negra de Pindamo-
nhangaba, com atividades que vão 
até o sábado (24). Todos os eventos 
têm entrada franca e a população 
está convidada a participar.

As comemorações, que tive-
ram início dia 18, estão sendo um 
sucesso. Na sexta-feira (23), tem a 
apresentação Grupo de Maracatu 
Baque do Vale, às 19h30, na praça 
Monsenhor Marcondes. No sábado 
(24), quando encerra a programa-
ção das festividades, haverá  even-
to na praça Monsenhor Marcondes 
das 8 às 13 horas, com palestras, 
músicas, dança entre outras atra-
ções. Participe!

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio do Departamento 
de Arrecadação, Setor de Fiscali-
zação e Posturas realiza até sexta-
-feira (23), às 17 horas, o cadastro 
dos ambulantes que desejam tra-
balhar nas festividades de natal.

As inscrições podem ser rea-
lizadas no setor de atendimento da 
Prefeitura e só podem participar am-
bulantes que sejam moradores de 
Pinda. Para realizar o cadastro, o inte-
ressado precisa levar um documento 
com foto e comprovante de endereço.

Segundo o gerente de Fisca-
lização, Vicente Correa da Silva, 
o prazo para inscrições não será 
prorrogado. “Os moradores que não 
possuem comprovante de endereço 
com o seu nome, precisam de uma 
declaração, comprovando sua esta-
da na residência”, fi nalizou.   

As licenças começarão a ser 
entregues a partir de segunda-feira 
(26). Para mais informações entrar 
em contato nos telefones 3644-
5700 ou 3644-5694.

Geografando
 Criação: Professor Souza Leite 

Nova apresentação: Professor Leonardo Martuscelli

Para se determinar se um 
país é populoso deve-se ave-
riguar o número total de habi-
tantes; quanto ao conceito de 
povoamento, deve-se atentar 
quanto a densidade demográ-
fi ca do país ou região estudada.

Tomemos como exemplo o 
Brasil, que é o quinto país mais 
populoso do planeta com apro-
ximadamente 190 milhões de 
habitantes, porém, é conside-
rado um país despovoado pois 
sua densidade demográfi ca 
é de cerca de 22,5 hab/Km2. 
Esse quadro se apresenta em 
nosso país em razão da distri-
buição irregular da população 
brasileira no território nacional, 
onde a grande maioria está 
concentrada nas regiões pró-

ximas à costa, especialmente 
no Sudeste e na Zona da Mata 
Nordestina, além da região 
Sul que também corresponde 
a um importante núcleo. So-
madas, essas três regiões re-
únem 82% da população, que 
se distribui em apenas 36% do 
território brasileiro.

Ocorre o contrário quando 
analisamos a densidade de-
mográfi ca das regiões Norte e 
Centro-Oeste: ela pode chegar 
a ser inferior a 2 habitantes/
km2, sendo que a área des-
sas duas regiões corresponde 
a 64% do território nacional, 
confi gurando um grande vazio 
demográfi co a medida que se 
avança em direção ao interior 
do Brasil.

Conceito de país populoso e povoado

Semana da Consciência Negra tem programação até sábado 

Prefeitura abre inscrições para ambulantes trabalharem no Natal

Festa de Nossa Senhora das Graças no Jardim Imperial

Desde 2005, entre as maiores preocupações da atual 
administração municipal estavam as crianças e os jovens.

Foram muitos os projetos e as ações voltadas para 
levar segurança, lazer, educação, saúde e a possibilida-
de de um futuro melhor para essa importante camada da 
sociedade de Pindamonhangaba. 

Entre muitas outras frentes iniciadas, multiplicaram-se 
as ações de esporte, seja ampliando o número de praças 
esportivas sempre com a necessária modernização das 
instalações, inclusive com a construção de cinco novas 
piscinas públicas; ou ainda, oferecendo a possibilidade 
de todos praticarem esportes, em todas as regiões da ci-
dade. Sempre sob a supervisão de profi ssionais do setor. 
Hoje, Pindamonhangaba é uma potência nos esportes, 
reconhecida nacionalmente, e tanto sucesso passa sim, 
por esse grande trabalho de base que vem sendo reali-
zado.

Mas foi na educação que aconteceram os importantes 
avanços que merecem destaque hoje.

A preocupação com a infraestrutura das escolas e 
creches, com o material didático, a merenda e com o 
transporte dos alunos; com a preparação técnica de ges-
tores e professores; e com a aproximação da família na 
comunidade escolar, fi zeram da educação de Pindamo-
nhangaba destaque e ganhadora de muitos prêmios. A 
atração dos cursos profi ssionalizantes, técnicos e univer-
sitários para a cidade, completam o quadro que garante a 
possibilidade desse futuro melhor para crianças e jovens.

Um projeto educacional em especial, que tem carac-
terísticas de inclusão social e de mercado de trabalho, 
vem sendo destacado nas últimas edições da Tribuna do 
Norte, sempre com a manchete: Telecentro forma mais 3 
mil alunos.

O Projeto Telecentro nasceu com o intuito de oferecer 
oportunidade às crianças, jovens e adultos de deixarem 
de lado o analfabetismo digital, ou seja, oferecer oportu-
nidade à população que ainda não tem condição de ter 
computador e internet em casa, de aprender a utilizar tan-
to as máquinas como a famosa rede mundial.

E dos primeiros micros usados, recebidos em doação 
por empresas, às modernas máquinas disponibilizadas 
hoje nos vários telecentros da cidade, são milhares e 
milhares de pessoas que aprenderam a utilizar o com-
putador e hoje estão inseridas no mundo digital, abrindo 
portas no mercado de trabalho e na própria vida das pes-
soas, que com o acesso à internet passaram a desfrutar 
de todas as possibilidades que ela disponibiliza.

Hoje, o projeto funciona em parceria com as escolas 
municipais e torna o uso do computador algo natural a 
todas as crianças da rede. Outra grande vitória.

Viva o Projeto Telecentro, que leva conhecimento, la-
zer, utilidade pública às comunidades onde está inserido, 
e que tem possibilitado a inclusão digital de milhares de 
pessoas. 

Trata-se de mais um projeto vitorioso, simples e muito 
efi ciente!

Viva os telecentros

Audiência pública sobre Plano 
Diretor será nesta sexta-feira

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Planejamento, realiza nesta sexta-
-feira (23), às 10 horas, no auditó-
rio da Prefeitura, audiência pública 
com proposta para alteração no 
zoneamento municipal.

O objetivo da reunião é fazer 
uma apresentação de propos-
tas para alterar o Plano Diretor  
Participativo do município, onde 
serão discutidos três temas: as 
mudanças nas zonas urbanas, 
readequação nas zonas mistas 
e nas industriais onde será feita 
uma adequação no quadro para 
corrigir algumas imperfeições no 

PD; o acréscimo de duas áre-
as para exploração de areia na 
zona minerária; e na zona rural 
será feita uma adequação nos 
polígonos dos núcleos urbanos 
destacados.

 “As adequações fazem parte 
de uma revisão que está den-
tro do prazo de modificações 
do zoneamento municipal. Esta 
reunião será técnica, mas é de 
extrema importância que os mu-
nícipes participem e fiquem in-
teirados sobre o assunto do Plano 
Diretor, que é fundamental para a 
cidade”, destacou o secretário de 
Planejamento, Paulo Amadei.

Batizado de capoeira 
Neste sábado (24), a Prefeitura 

de Pindamonhangaba, por meio da 
Secretaria de Juventude, Esporte e 
Lazer, realiza o batizado de capoei-
ra do projeto “Na Roda Viva da Ca-

poeira”. O evento será realizado às 
14 horas, no ginásio do Alto Tabaú, 
que fi ca na rua Cônego Tobias, s/nº. 
Toda a comunidade está convidada 
a prestigiar os atletas.
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Na última segunda-feira 
(19), o prefeito João Ribeiro, 
o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico Álvaro 
Staut Neto e o responsável 
pela implantação da Incuba-
dora Tecnológica Gutemberg 
Ramos, estiveram reunidos 
com o reitor da Unitau, Dr. 
José Rui Camargo, para fe-
char o termo de compromis-
so da instalação de pólo da 
universidade em Pindamo-
nhangaba. Na ocasião, foram 
discutidos o tamanho da área, 
os cursos que vão ser implan-
tados e os cursos gratuitos 
para a sociedade.

A Prefeitura tem convênio 
(tipo guarda chuva) firmado 
com a Unitau, o que permite 
a inclusão de mais esta ativi-
dade.

“Quero parabenizar a Pre-
feitura de Pinda pela iniciati-
va. Para nós, da universidade, 
é uma satisfação estar com 
Pinda nesse projeto. O Pólo 
Tecnológico no Distrito Em-
presarial Jataí é uma oportu-
nidade para a Unitau oferecer 
pesquisas e cursos, e inserir 
projetos sociais no município 
em parceria com a Prefeitura. 
Para nossos alunos, vamos 
ter mais vagas de estágios. 
O projeto é de grande valia e 

Bruna Pires
Com as obras de duplica-

ção da avenida Nossa Senho-
ra do Bom Sucesso, as árvo-
res das margens da via estão 
sendo retiradas pela Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento de 
Meio Ambiente. Pensando na 
preservação do meio ambien-
te, estas árvores retiradas es-
tão sendo transplantadas para 
diversos pontos da cidade.

Esse foi o caso da sibipi-
runa, que há dois meses foi 
retirada da avenida e trans-
plantada para o Bosque da 
Princesa. A operação foi rea-
lizada no dia 21 de setembro, 
Dia da Árvore. “A sibipiruna 
foi retirada da avenida em 
função da duplicação e foi 
replantada no Bosque. Com 
um mês ela já apresentava 
brotos e hoje está com a sua 
copa praticamente formada”, 
contou a diretora do Depar-
tamento de Meio Ambiente, 
engenheira  agrônoma Julia-
na Andrade Monteiro.

Segundo Juliana, nesta se-
mana outras árvores foram re-
tiradas da avenida e replanta-
das em locais como a rotatória 
dos bairros Cidade Jardim e 
Lago Azul, rotatória do Mom-
baça, e a que faz a ligação en-
tre os bairros Araretama e Ci-
dade Jardim. “A adubação do 
local já foi feita e as covas já 
foram abertas para receber as 
árvores de espécies diversas 
da avenida”, explicou.

Prefeitura fecha parceria 
garantindo presença da 
Unitau no Pólo Tecnológico

• Prédio em área de 4.747 m2

• Área reservada as 
Universidades -  9.694 m2

• Arruamento - 35.700 m2

• Área verde - 16.778 m2

• Áreas para doação - 97.845 
m2 (preferencialmente para 
empresa que estão instaladas 
em zonas não contempladas 
no Plano Diretor Participativo)

Incubadora

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, em 2010, através 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, entrou 
junto à Secretaria de Desen-
volvimento Econômico do 
Estado de São Paulo, através 
da Rpitec – Rede Paulista de 
Incubadoras Tecnológicas - 
com projeto para implanta-
ção, em Pindamonhangaba, 
da Incubadora Tecnológica. 
Em área total de 164.764 m2, 
localizada em Moreira César, 
pertencente à Prefeitura de 
Pindamonhangaba, foi for-
matada a seguinte proposta 
ao Executivo:

Área preservada 
para a Incubadora

vai incorporar  a ciência e o 
conhecimento aos estudantes 
nos cursos rápidos de quali-
ficação, graduação, pós gra-
duação e pesquisa”, enfatiza 
o reitor da Universidade de 

Taubaté, José Rui Camargo.
O secretário de Desen-

volvimento Econômico, Ál-
varo Staut Neto, agradece à 
Unitau pela oportunidade e 
ressalta que convênios seme-

lhantes já estão em andamen-
to com a Fatec, Fapi Funvic 
e USP, o que trará maior de-
senvolvimento para a cidade, 
qualificação de mão de obra e 
geração de emprego e renda. 

Segundo o prefeito João 
Ribeiro, o projeto é uma gran-
de conquista para a cidade. 
“Vamos ter aqui em Pinda 
várias universidades e cursos, 
trazendo mais qualificação 

técnica e pesquisa aos nossos 
munícipes. As empresas que 
estão instaladas e as que estão 
chegando terão mão de obra 
qualificada para as suas neces-
sidades”, conclui o prefeito.

Lydia Simões

prefeito João ribeiro, Álvaro staut neto e Gutemberg ramos com o reitor da unitau, dr. José rui camargo

Prefeitura realiza transplante 
de árvores da avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso

Telecentro fecha ano com 
mais de 3 mil formandos

A diretora também afir-
mou que outras 50 mudas que 
estavam plantadas próximas 
à avenida foram retiradas e 
enviadas para o Viveiro Mu-
nicipal. “Retiramos aproxi-
madamente 50 mudas de re-
sedá da avenida e que agora 
estão no Viveiro aguardando 
o término da obra, pois elas 
serão replantadas na própria 
avenida”, disse.

A iniciativa da Prefeitura 
é inédita e também foram fei-
tos transplantes das palmei-
ras. “Foram feitas também 
transplantes de palmeiras da 
avenida e foram replanta-
das próximo ao trevo que dá 
acesso ao bairro Mantiqueira, 

em Moreira César”.
Para dar continuidade ao 

trabalho de preservação das 
árvores, o Departamento de 
Meio Ambiente está aguar-
dando a obra da duplicação 
entrar na próxima fase, para 
recolherem as árvores que 
estejam em condições saudá-
veis para o processo de trans-
plante. “Quando as obras 
chegarem nas proximidades 
da rotatória do João do Pulo, 
entraremos em uma segunda 
fase do procedimento de pre-
servação das árvores, onde 
as que estiverem saudáveis 
serão também transplantadas 
para outros pontos da cida-
de”, pontuou Juliana.

Árvore sibipiruna transplantada há dois meses da 
avenida para o bosque da princesa

Divulgação

Os telecentros de Pinda-
monhangaba realizaram, de 6 
a 21 de novembro, a formatu-
ra de mais de 3 mil alunos da 
Remefi - Rede Municipal de 
Ensino Fundamental e Infan-
til. Os eventos contaram com 
a participação de pais e comu-
nidade e fecharam com suces-
so o ano de 2012 do projeto.

A formatura aconteceu 
em diversos pontos da cida-
de e contou com a participa-
ção de professores e gestores 

da Remefi. O projeto é uma 
parceria da Prefeitura de Pin-
damonhangaba com o Fundo 
Social de Solidariedade.

Segundo a coordenadora 
do projeto, Raquel Dias, to-
das as expectativas de 2012 
foram atingidas. “O nosso 
objetivo foi realizado, e es-
peramos que o projeto tenha 
continuidade e forme mais 
alunos em 2013”, disse.

O projeto tem o objetivo 
de levar inclusão digital para 

os munícipes. Atualmente, 
Pinda conta com nove po-
los do telecentro atendendo 
crianças, adolescentes e adul-
tos com cursos de informáti-
ca básica.

“Estamos muitos orgu-
lhosos de ver tantos alunos se 
formando, parabéns a todos. 
Agradeço aos professores 
que fizeram parte dessa reali-
zação”, disse a presidente do 
Fundo Social, Maria Angéli-
ca Salgado Ribeiro.

são nove polos do Telecentro atendendo crianças, adolescentes e adultos

Akim/Agora Vale
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Em Pindamonhangaba, esco-
las municipais, estaduais e algumas 
particulares que aderiram ao siste-
ma, estão se preparando para a pro-
va do Saresp - Sistema de Avaliação 
do Rendimento Escolar do Estado de 
São Paulo.  Durante esta semana, 30 
pessoas participaram de um treina-
mento para aplicadores de provas.

A intenção do treinamento foi 
esclarecer e alinhar os procedimen-
tos, como reforçar a importância da 
avaliação e o papel de cada um e do 
grupo na busca constante de mais 
qualidade em educação.

Um dos objetivos do Saresp é 
saber como anda o ensino no Esta-
do de São Paulo. Os pais também 
são inseridos no processo avaliati-
vo, sendo que na última semana de 
outubro os pais que têm fi lhos nos 
anos de aplicação do Saresp, res-
ponderão um questionário de ava-
liação das escolas.

O projeto que visa ensinar a 
arte circense, como o equilibrismo 
(monociclo, e perna de pau), ma-
labarismo (argolas, claves, bolas, 
pratos giratórios), mágica, e técnica 
de clown (palhaço), para os jovens 
continua na cidade.

“O curso está sendo um suces-
so, estamos com as turmas cheias e 
as crianças estão adorando”, conta 
a diretora de Cultura, Nilza Mayer.

O curso, que começou no dia 13 
de novembro, está acontecendo às 
terças e quintas-feiras, no Centro 
Comunitário “Maria José Ardito 
Lerário”, no bairro Araretama. As 
aulas vão até o dia 20 de dezembro.

“O principal objetivo desse 
projeto é aproximar o jovem des-
se mundo mágico, que é o circo; é 
uma tentativa de resgate dessa cul-

A Acip - Associação Co-
mercial e Industrial de Pinda-
monhangaba, em parceria com 
a Polícia Militar e o Coalizão 
Antidrogas de Pindamonhan-
gaba, promoverá um encontro 
no dia 28 de novembro, que vi-
sa orientar os comerciantes da 
região de Moreira César sobre 
a segurança no comércio.

Preocupada com a crescente 
onda de violência, a ação será 
planejada e realizada em todas 
as regiões administrativas da ci-
dade de Pindamonhangaba.

O evento contará com a 
presença do Promotor de Jus-
tiça, Carlos Eduardo Paciello; 
do capitão Policial Militar, Ca-
valheiro; do diretor da Acip, 
Thiago Alves Derrico, e da 
presidente do Coalizão Pinda, 
Eliane Prado Marcondes.

O encontro será às 8h30, na 
sede do Sindicato dos Trabalha-
dores do Papel, que fi ca na rua 
Guilherme Nicoletti, nº 590, Vi-
la São Benedito. Para mais in-
formações, entrar em contato 
pelo telefone 3641-1928.

Acip e 
Coalizão 
realizam 
ação em 
Pinda

Escolas de Pinda se preparam 
para o Saresp 2012

Projeto “Circo para Todos” continua na cidade

A escola municipal Ayrton 
Senna da Silva encerrou, nesta 
quarta-feira (21), o projeto que 
trabalhou a Consciência Negra 
junto com os alunos, com a rea-
lização de um evento aberto para 

a comunidade. Foram discutidos 
e trabalhados durante o ano, con-
ceitos e preconceitos para que as 
crianças adquirissem uma melhor 
consciência da realidade mundial.
No encerramento do projeto, pais e 

moradores da região prestigiaram 
as apresentações e saíram satisfei-
tos com a refl exão que foi feita. Os 
alunos se envolveram bastante para 
conclusão do projeto.

“Foi trabalhada a revisão de certas 

posições, para que a partir disso, os 
alunos aprendessem a não olhar mais 
para a cor da pele das pessoas, mas 
sim para sua real idoneidade e inte-
ligência”, ressaltou a gestora da uni-
dade escolar, Vivian Zaccaro Perroni.

Escola municipal realiza projeto de Consciência Negra

As disciplinas a serem avaliadas 
são: língua portuguesa, matemática e 
ciências humanas (história e geogra-
fi a). Haverá aplicação de prova de re-
dação numa amostra representativa 
de 10% do conjunto dos alunos.

A prova será realizada nos dias 
27 e 28 de novembro. Mais de 2 mil 
alunos do 3º, 5º, 7º e 9º anos do En-
sino Fundamental e 3ª série do En-
sino Médio, realizarão a prova. A 
duração das provas será de 3 horas, 
sendo que as salas que realizarem 
a avaliação com os alunos com ne-
cessidades educativas especiais, te-
rão 1 hora a mais.

tura milenar. Quem sabe se a partir 
desse incentivo  não tenhamos, no 
futuro, um circo em Pinda, com ato-
res do próprio município?”, ressalta 
a diretora.

Ainda há vagas e as inscrições 
estão sendo realizadas nos dias das 
aulas, no próprio centro comunitá-
rio. O grupo se apresentará no dia 
20, quando os alunos mostrarão as 
técnicas aprendidas.  

O projeto é uma realização da 
Prefeitura de Pindamonhangaba 
através da Secretaria de Educação 
e Cultura.

Akim/Agoravale

Reunião tratou dos 
procedimentos que serão 
adotados no dia da prova

Divulgação

Akim/Agoravale

A mágica é uma das várias 
artes que o projeto visa a 
ensinar 

No encerramento do projeto, pais e moradores da região prestigiaram as apresentações e saíram satisfeitos com a refl exão que foi feita
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Hesitei bastante em tocar neste as-
sunto, principalmente por questões 
pessoais. Mas é impossível não 

comentar um fenômeno mundial de vendas 
deste porte. E eu que achava que o mundo 
andava careta demais, eis que surge a série 
“50 tons de cinza”, de E.L. James, que per-
manece na lista de mais vendidos desde seu 
lançamento. Para se ter uma ideia dos núme-
ros, somente na semana passada o livro ven-
deu mais de 35 mil exemplares no Brasil. No 
ano em que muito se discutiu sobre o livro 
digital, os números de vendas fazem o mer-
cado editorial brasileiro crescer e se destacar.

Fica claro que a moda do momento é o 
romance erótico, estilo aqueles famosos li-
vros de banca, como Sabrina, Julia, Jessica e 
outras tantas sádicas. Se você tem mais de 25 
anos certamente sabe do que estou falando. 

“50 tons de cinza” se destaca por abordar o 
sadomasoquismo e mexer com o imaginário 
de quem lê. A trilogia já vendeu mais de 40 
milhões de livros e foi traduzido para 37 paí-
ses. Na história, Anastasia entrevista o jovem 
empresário Christian Grey e descobre nele 
um homem sexy e envolvente. Ingênua, ela 
se sente extremamente atraída por ele. Grey 
também admite que se sente atraído por ela, 
mas a sua maneira. Por trás da fachada de 
homem de sucesso, ele esconde seus demô-
nios e a necessidade de controlar tudo e to-
dos. Quando eles se envolvem, Anastacia se 
vê presa numa trama que mistura bondage, 
sadismo e masoquismo (BDSM). O sucesso 
do livro é tanto que Hollywood já prepara um 
filme baseado na história e a autora foi consi-
derada pela revista Times como uma das 100 
pessoas mais influentes do mundo em 2012.

É difícil entender este fenômeno, espe-
cialistas tentam em vão buscar razões para 
que este assunto venda tanto. Outros au-
tores, em diferentes décadas já abordaram 
o tema com bastante propriedade e não ti-
veram tamanho resultado. O que será que 
Marquês de Sade diria sobre os 50 tons se 
estivesse entre nós?

Lúxuria (Leya), Bem profundo (Pla-
neta), Toda sua (Paralela), Falsa submis-
são (Record), Belo desastre (Verus), são 
alguns títulos que fazem parte desta nova 
safra da literatura brasileira. E é melhor 
se acostumar, pois segundo informações 
do mercado, muitos livros eróticos foram 
vendidos para o Brasil na recente feira 
de Frankfurt, ou seja, teremos, em 2013, 
mais títulos mommy porn desembarcando 
por aqui. Haja fôlego! 

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

blogueiro e leitor compulsivo.

FELIPE BRANDÃO

Cooperativas da Rede 
Cata Vale participaram, na 
quinta-feira (22), de um mi-
nisseminário de logística. O 
encontro aconteceu no centro 
comunitário do Cícero Prado, 
com o apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
da Subprefeitura de Moreira 
César.

O seminário foi ministra-
do pelo palestrante Roberval 
Prates Reis, mobilizador do 
Movimento Nacional de Ca-
tadores, e técnicos de logís-
tica, contratados pela Funda-
ção Banco do Brasil. O tema 
abordado foi a utilização dos 
caminhões novos que as coo-
perativas receberam recente-
mente por meio do convênio 
Cata Forte.

“Foi um momento muito 
importante de fortalecimento 
do trabalho das cooperativas 
e da rede”, disse a presidente 
da rede Cata Vale, Maria Ân-
gela Gonzaga.

Participaram do encontro, 
membros das seguintes coope-
rativas: Jacareí Recicla, Futu-
ra (de São José dos Campos), 
São Vicente, Amigos do Lixo 
(de Guaratinguetá), Anjos da 
Limpeza (de Aparecida), Eco 
Vida (de Potim), Recicla Vida 
e Moreira César Recicla (de 
Pindamonhangaba).

Entre as autoridades pre-
sentes estiveram o diretor de 
Assistência Social da Sub-
prefeitura, José Carlos Pinto; 
a diretora de Meio Ambien-
te da Prefeitura, engenheira 
agrônoma Juliana Monteiro 
(representando o secretário de 
Governo, eng. Arthur Ferreira 
dos Santos); o assessor de Ga-
binete da Prefeitura, Fernando 
Prado Rezende; o assessor da 
Subprefeitura Eduardo Ko-
gempa, e o vereador Dr. Isael 
Domingues. Também estive-
ram presentes representantes 
da Gerdau Aços Especiais e 
da Aliança Empreendedora. 

Terapeutas comunitárias 
participam de curso em Fortaleza

Pinda faz campanha contra Aids
“Fique Sabendo” teve início quinta-feira (22)

Minisseminário reúne cooperativas 
de reciclagem do Vale do Paraíba

O encontro aconteceu no Centro Comunitário do Cícero Prado, com o apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba

Divulgação

Terapeutas comunitárias de 
Pindamonhangaba participa-
ram, de 10 a 16 de novembro, 
em Fortaleza, do curso “Deco-
dificando a Linguagem Cor-
poral”, com o Dr. Adalberto 
Barreto, professor do Depar-
tamento de Saúde Comunitá-
ria da Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal do Cea-
rá e criador da Terapia Comu-
nitária Integrativa.

O curso teve o objetivo de 
propor chaves de leitura dos 
sintomas físicos inconscien-
tes. Decodificar estas men-
sagens permite evacuar ten-
sões, sem que a pessoa tenha 
que passar pela doença. A do-
ença é um sinal de alerta que 
fala do que está acontecendo 
no mais profundo de cada um 
de nós e dá dicas importantes 
sobre o futuro.

As terapeutas que partici-
param do curso foram: Car-
men Sílvia Ferreira Martins, 
Célia Regina Ascenço, Évo-
dia Souza e Silva, Luciana de 
Oliveira Ferreira (Secretaria 
de Educação) e Sílvia Helena 
(Secretaria da Saúde – Cras).

“O curso direcionou nosso 
olhar ao interior do ser huma-

no, aguçando nossos sentidos 
na busca pela compreensão de 
que, por trás das consequên-
cias físicas de cada doença, é 
necessário dispender atenção 
aos fatores emocionais que a 
desencadeia. É preciso conhe-
cer a história de nossa vida e 
dos nossos antepassados para 
lutar contra os males do corpo 
físico”, ressaltou a gestora e 
terapeuta Célia Ascenço.

Segundo a gestora regional 
de Educação Básica, Luciana 
de Oliveira Ferreira, participar 
dessa formação permitiu a am-
pliação e a lapidação do olhar 
perante a vida. “Aprender a 

ouvir a linguagem que nosso 
corpo possibilita o trabalho a 
favor da promoção da saúde, 
conferindo novos significados 
na forma de nos posicionar-
mos perante a vida”, finalizou.

“O curso me proporcio-
nou momentos de reflexão, 
de atenção necessária para 
tentar entender os sinais da-
dos pelo meu próprio corpo, 
onde a pergunta: o que minha 
dor está querendo me dizer? 
Mostrou que devo buscar ex-
plicação dentro da minha his-
tória sobre suas causas e so-
luções”, indagou a terapeuta 
Carmen Sílvia.

Curso aconteceu entre 10 e 16 novembro

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Saúde e Assistên-
cia Social, está realizando a 
campanha  contra a Aids de-
nominada “Fique Sabendo”. 
O principal objetivo da cam-
panha é conscientizar a popu-
lação sobre a importância da 
realização do exame,  fazer 
com que os munícipes saibam 
se estão infectados e, a partir 
disso, iniciar o tratamento. 
Em Pindamonhangaba,  as 
pessoas também poderão se 
informar sobre a tuberculose.

A campanha acontece de 
22 a 24 de novembro e 26 a 
1o de dezembro, das 8 às 17 
horas, na praça Monsenhor 
Marcondes e em todas as 
unidades de saúde do muni-
cípio, no horário normal de 
funcionamento.  Na praça 
vai funcionar o ônibus para 
coleta de exame, barraca de 
orientação, preservativos e 
panfletos informativos.

“Quem nunca fez o exa-
me precisa fazer, para saber 
se é portador da doença, e 
se informar sobre a Aids. O 
diagnóstico precoce é o nos-
so principal objetivo na cam-

panha, já que, com isso, a 
pessoa pode ter um vida me-
lhor e com mais qualidade”, 
ressalta a responsável pela 
campanha, Cida Barbosa.

Durante a campanha “Fi-
que Sabendo”, os munícipes 
também vão poder tirar dú-
vidas e se informar sobre a 
tuberculose. As pessoas com 
tosse há mais de duas sema-
nas receberão o pote para fa-
zer a coleta do escarro. Além 
disso, o paciente receberá o 
encaminhamento e orienta-
ções sobre a doença.

Fique sabendo
O “Fique Sabendo” é uma 

mobilização de incentivo ao 
teste de Aids e tem como 
objetivo conscientizar a po-
pulação sobre a importância 
da realização do exame. Ar-
tistas e formadores de opi-
nião já estão se envolvendo 
para incentivar a população a 
fazer o teste e diminuir cada 
vez mais o preconceito em 
relação ao HIV/Aids. Fazer 
o teste de Aids é uma atitu-
de que mostra como você se 
preocupa com a sua saúde.

Campanha pretende conscientizar a população

Divulgação

Akim/Agora Vale
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Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

O Vice-Presidente da Câmara, 
vereador Abdala Salomão (PSDB), 
em sessão plenária, apresentou 
o requerimento de nº 1440/2012 
solicitando urgência na adequação 
do PSF existente no bairro Castolira 
para permitir acessibilidade aos 
cadeirantes. Em resposta a solici-
tação do vereador, o Departamento 
de Obras e Viação informou que o 
prédio atual foi adaptado a partir 
de uma residência popular e que 
já foram realizadas algumas ben-
feitorias mais urgentes. “Dando 
continuidade a solicitação, entrei 
em contato com a Secretaria de 
Saúde e Assistência Social, que 
informou sobre o projeto que esta 
sendo providenciado, visando a 
construção de uma nova unidade 
de saúde para o bairro. Vamos 
aguardar, pois em breve o Castolira 
receberá um PSF mais adequado 
que contemplará a plena acessibi-
lidade para cadeirantes” explicou 
o vereador.

SOS – Serviço 
de Obras Sociais
No mês de outubro passado, 

o vereador Abdala conseguiu 
junto ao Deputado Vaz de Lima, 
recursos financeiros para o SOS - 
Serviço de Obras Sociais aplicar 

Saúde Pública

Vereador Abdala 
pede adequação do PSF 
Castolira para cadeirantes

Vereador abdala Salomão

Vereador abdala e integranteS da diretoria do SoS de Pindamonhangaba

em benefícios para as pessoas mais 
carentes de nosso município. Em 
agradecimento, a entidade publi-
cou uma matéria falando sobre a 
verba recebida e parabenizou o 
vereador Abdala pelos relevantes 
trabalhos prestados à comunidade. 
“ Sou muito grato ao Deputado Vaz 
de Lima por ter proporcionado tão 
grande benefício a esta entidade 
que há mais de 40 anos presta 
serviços a nossa população com 
muita seriedade, promovendo a 
inclusão social e também a capa-
citação profissional”, explicou o 
vereador. 

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

Acesse, acompanhe e conheça o trabalho do vereador Abdala.
www.facebook.com/vereadorabdala  -  www.twitter.com/abdalasalomao
vereadorabdala.blogspot.com  -  e-mail: abdala@camarapinda.sp.gov.br 

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

ORDEM DO DIA

41ª Sessão Ordinária do ano de 2012, a realizar-se 
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues 
Alckmin”, no próximo dia 26 de novembro de 2012, 

segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 171/2012, do Poder Executivo, que “Estima a 
Receita e fixa a Despesa do Município de Pindamonhangaba para o 
exercício de 2013”.

Emenda n° Assunto e Autor(es)
01  Altera o inciso III, do art. 4°.
  “III- Abrir créditos adicionais suplementares
  até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento;”
  Autores: Vereador Janio Ardito Lerario 
  e Vereador Martim Cesar

 Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2012.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

OBSERVAÇÃO:
De acordo com o art. 256 do Regimento Interno, o Expediente 

ficará reduzido a trinta minutos, contados do final da votação da Ata, 
devido a  apreciação do Projeto de Lei Orçamentária referente a 2013.

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR) para-
beniza o prefeito João Ri-
beiro, a Secretária de Saúde 
e Assistência Social, Dra. 
Ana Emília Gaspar e toda a 
Prefeitura Municipal, pela 
inauguração, ocorrida no 
dia 08 de novembro, da nova 
unidade do Programa Saúde 
da Família (PSF) do bairro 
Araretama.

Anter iormente ,  duas 
equipes do PSF trabalha-
vam num mesmo prédio e, 
com a construção desta nova 
unidade, haverá melhores 
condições para o trabalho 

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) solicita urgente a reforma 
da ponte que dá acesso a comunidade da chacrinha, Zona Rural do 
Bosque, que esta muito ruim dificultando a entrada dos moradores 
e também a entrada do caminhão pipa que leva água aos moradores 
desta referida localidade.

O vereador Martim Cesar 
(DEM) enviou indicações à 
Prefeitura solicitando melho-
rias para o município. Uma 
delas pede providências no 
sentido de reformar a cobertura 
do ponto de ônibus localizado 
na rua Suíça, em frente à antiga 
Alcoa, e colocação de cobertu-
ra no ponto do sentido oposto. 
“Os usuários dos referidos 
pontos têm reclamado da atual 
estrutura”, explica.

Outra solicitação de Mar-
tim Cesar na última Sessão 
Ordinária é em relação à 
construção de uma calçada na 
pista sentido centro-bairro, na 
avenida Alferes Manuel R. do 
Amaral, no bairro Mombaça I, 
paralelo à linha da EFCJ. “Os 
moradores da região necessi-
tam dessa calçada para facilitar 

Saúde

Dr. Marcos Aurélio
parabeniza Administração 
por novo  PSF do Araretama

dos funcionários e o atendi-
mento à população. Através 
desta unidade, os moradores 
do bairro serão beneficiados 
com uma equipe de profis-
sionais que trabalhará para 
a promoção da saúde e para 
a prevenção de doenças.

“O Araretama é um grande 
bairro e esta unidade do PSF 
ajudará a todas as famílias 
que nele residem, que terão 
mais um local de atendimen-
to médico nas proximidades. 
Parabéns a todos os envolvi-
dos e a toda a população do 
Araretama”, ressaltou o Dr. 
Marcos Aurélio.

Vereador dr. marcoS aurélio e o Prefeito João ribeiro

Diretoria De ComuniCação/CVP

ReivindicaçõeS

Martim Cesar indica 
melhorias e agradece 
solicitação atendida

o caminho para os pedestres”, 
afirma o vereador.

Revitalização da Praça 
do Imigrante Japonês
Martim Cesar agradece 

ao Executivo por, finalmente, 
começarem as obras de revita-
lização da Praça do Imigrante 
Japonês, no bairro Alto do 
Cardoso, próximo à Justiça 
do Trabalho. “Apresentei a 
Indicação nº 753/2012, na Ses-
são de 18 de junho deste ano, 
salientando a necessidade de 
conclusão da ponte inacabada, 
além de instalação de ilumi-
nação pública e construção 
do lago de pedras”, afirma 
Martim. “O local merecia 
esses benefícios e não podia 
continuar abandonado como 
estava. Agradecemos à Prefei-
tura pelo feito”, conclui.

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador martim ceSar

Reivindicação

Toninho da Farmácia 
solicita reforma da 
Ponte do Chacrinha

O vereador Toninho da Farmácia cobra com urgência a limpeza 
da área verde que fica situada na rua Pedro Henrique Gonçalves, no 
bairro do Bosque, próximo ao Centro Comunitário. O vereador solicita 
ainda que seja colocado alguns bancos na área verde, a pedido dos 
moradores e frequentadores do local.

O vereador Toninho da Farmácia solicita a retirada de um monte 
de terra que está no meio da rua Maria Benedita Cabral San Martin, 
no Andrade, próximo as residências n° 115, 112 e 125. “Solicito 
também a construção de uma boca de lobo em frente ao n° 125, pois 
nesta rua não tem vazão de águas pluviais e sempre inunda a rua com 
as fortes chuvas que ocorrem nesta época do ano, prejudicando todos 
os moradores desta rua”, destaca Toninho da Farmácia.

O Presidente da Câmara de 
Vereadores de Pindamonhan-
gaba, Ricardo Piorino (PDT), 
durante Sessão de Câmara, 
oficiou um requerimento à em-
presa de ônibus Viva Pinda, no 
qual solicita a cópia da nova 
tabela do tráfego do transporte 
público, que sofreu alterações 
nas linhas e horários. Segundo 
informações que chegaram até 
este parlamentar, essa mudança 
foi realizada sem um acordo 
entre os envolvidos (Viva Pin-
da, Transporte Complementar 
e Deptran).

“Essa alteração das linhas 
foi feita de forma arbitrária 
e apressada. É preciso que o 
Prefeito, o Diretor do Deptran, 
bem como os operadores do 
Transporte Complementar e da 
Empresa de ônibus Viva Pinda, 
discutam com responsabilidade 
o assunto”, enfatizou o vereador. 

Outra preocupação do ve-
reador é que com essa atitude, 
alguns bairros poderão ser 
prejudicados. “Pelo pouco que 

TRanSPoRTe Público

Ricardo Piorino 
aguarda resposta
de requerimento

“EncaminhEi um documEnto a EmprEsa dE ônibus 
ViVa pinda, solicitando informaçõEs sobrE a noVa 

tabEla dE linhas E horários”

conversei com as pessoas envol-
vidas na questão, me parece que 
alguns bairros vão ficar bastante 
afetados, inclusive, com a falta 
do transporte público”, declarou 
Piorino.

Consciência Negra
Na última terça-feira, dia 

20, quando é comemorado o 
Dia da Consciência Negra, a 
Câmara de Vereadores realizou 
uma Sessão Solene para cele-
brar a data. Na oportunidade, 
o vereador Ricardo Piorino 
homenageou com Diploma de 
Honra ao Mérito o Sr. Rafael 
Simplício Ramos de Sousa Lima, 
que presta relevantes serviços à 
comunidade, sobretudo, com as 
crianças. “Estou muito orgulhoso 
de passar esse diploma às mãos 
de alguém tão especial, pois o 
trabalho que o Rafael faz é re-
almente encantador. Tenho uma 
admiração muito grande por ele, 
pelo seu trabalho, e pela forma 
como trata as pessoas, se preo-
cupando, principalmente, com 
as crianças”, enalteceu Piorino.

o homenageado da noite, Sr. rafael e o 
Vereador ricardo Piorino

Vereador ricardo Piorino

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP
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A vereadora Geni Dias 
Ramos – Dona Geni (PPS) , 
durante a última Sessão Ordi-
nária, dia 19 de novembro, pe-
diu informação ao Executivo 
sobre quais providências estão 
sendo tomadas em relação à 
interdição da piscina do Centro 
Esportivo do Cidade Nova e se 
existe uma data prevista para 
a liberação da mesma. 

“Considerando que este 
pedido é uma revindicação dos 
alunos da natação e hidrogi-
nástica que estão preocupados 
com a situação precária da 
piscina do Centro Esportivo 
que foi interditada logo após 
alguns meses de uso. É impor-
tante que estas pessoas possam 
ter maiores esclarecimentos 
sobre quais providências serão 

Preocupado com o transtor-
no causado à população nesta 
semana devido às mudanças 
em itinerários de ônibus do 
Distrito de Moreira César, o 
vereador Dr. Isael (PV), du-
rante a 40ª Sessão Ordinária, 
reiterou apoio aos demais 
vereadores e pediu providên-
cias urgentes ao Executivo 
Municipal para que fiscalize 
os serviços prestados pela 
Empresa de Ônibus Viva 
Pinda.  “A situação está caus-
ando inúmeros transtornos aos 
usuários do transporte público. 
A última segunda-feira foi de 
total caos, lentidão, caminhos 
alterados, superlotação nos 
ônibus, enfim, muita compli-
cação para os passageiros. É 
preciso que o Departamento 
de Trânsito fiscalize essas mu-
danças para que a população de 

O vereador José Carlos Gomes – 
Cal (PTB) está solicitando à empresa 
de ônibus Viva Pinda que refaça um 
estudo sobre a circulação das novas 
linhas de ônibus que foram implan-
tadas na cidade.

Segundo o vereador, só com 
o remanejamento dos veículos às 
novas linhas não é possível atender 
à população, que está descontente 
com as novas rotas. “A solução para 
beneficiar os munícipes é manter as 
linhas antigas e acrescentar novos 
ônibus para atuar nesses novos iti-
nerários. O aumento da população é 
visível. Não há como manter somente 
o número de ônibus já existentes. 
Somente em bairros da Zona Leste 
e Moreira, como Feital, Vista Alegre, 
Jardim Regina, Liberdade e CDHU 
receberam muitos moradores nos 
últimos anos. É preciso oferecer uma 
infraestrutura compatível com a ne-
cessidade das pessoas”, justifica Cal.

O vereador ainda comenta que 
muitas pessoas estão perdendo o 
horário de entrada no trabalho e os 
estudantes, o horário de entrada na 
escola. Com a chegada do final do 
ano, essa situação deve piorar, pois, 
além do comércio do centro ficar 
aberto até mais tarde, é época de 
prova final nas escolas. 

“A partir do momento que alguém 
está sendo prejudicado, a atitude 
precisa ser repensada. Muitas são as 
reclamações sobre os novos trajetos 
e, também,  sobre a demora dos ôni-
bus e  alguns veículos que não estão 
pegando passageiros. A situação está 
gerando inúmeros questionamentos 
e quem está sofrendo com isso são 
os motoristas, que estão apenas cum-
prindo ordens e, por vezes, chegam 
a ser ofendidos”, relata.

Algumas mudanças beneficia-
ram a população, principalmente os 
ônibus atendendo aos loteamentos 

EsportEs

Dona Geni solicita 
providências para liberação 
da piscina do Cidade Nova

tomadas e se existe uma pre-
visão para a piscina voltar a  
funcionar com as atividades 
semanais desenvolvidas, sem 
que isto implique em prejuízo 
aos alunos”, enfatizou Dona 
Geni.

Dentre as reclamações 
dos alunos estão os seguin-
tes problemas: Infiltração 
no vestiário; falta do banco 
para trocar de roupa; dos 
quatros aquecedores somen-
te dois podem ser ligados, 
devido a problemas na rede 
elétrica o que ocasiona o 
não aquecimento da água; 
limpeza periódica da piscina 
e a construção de um muro 
ao redor da piscina, devido 
a exposição dos alunos aos 
inteperies do tempo.

transportE

Dr. Isael solicita 
fiscalização aos serviços 
de transporte coletivo

Moreira César não tenha mais 
problemas com os serviços de 
transporte coletivo”, ressaltou 
o vereador. 

Lombadas
No dia 24 de setembro 

de 2012, o vereador Dr. 
Isael apresentou Indicação 
nº 1067/2012, solicitando 
construção de dois redutores 
de velocidade (lombadas) na 
rua Alcides Ramos Nogueira. 
“Até agora nenhuma providên-
cia foi tomada, pois o local 
registra diariamente intenso 
fluxo de veículos, que trafegam 
pela via, muitas vezes em alta 
velocidade e, por isso, são 
necessárias duas lombadas na 
via, sendo que uma próxima à 
faixa de pedestre e a outra um 
pouco antes da rotatória que dá 
acesso ao Araretama”, explicou 
o vereador Dr. Isael.

Vereador dr. Isael (PV)

Acompanhe os trabalhos do vereador Dr. Isael pelas redes sociais: 
www.facebook.com.br e twitter.com/IsaelDomingues. 

Encaminhe reivindicações para o e-mail: vereadorisaeldomingues@gmail.com. 
Fale também com o gabinete pelos telefones: (012) 3644-2253 ou 2254.

Diretoria De ComuniCação/CVP

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

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

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.

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

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

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

Vereadora 
dona GenI
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transportE público

Cal pede providências 
para solucionar problema 
das novas linhas de ônibus

de todos ao transporte público – que 
é um direito da população. Uma das 
alternativas propostas pelo vereador 
é implantar micro-ônibus ou vans do 
transporte alternativo pelas avenidas 
principais a fim de desafogar os ôni-
bus da linha Moreira César/Feital, 
deixando o veículo que faz a linha 
Santa Cruz atendendo o Vista Alegre 
e Jardim Regina. “Esperamos que a 
Prefeitura faça uma parceria com a 
Viva Pinda buscando estudar uma 
solução para esse problema. Já que 
estamos no final do ano e um novo 
contrato provavelmente não será acer-
tado com a empresa, que, ao menos, 
as novas rotas sejam regularizadas e 
atendidas com novos ônibus, a fim de 
encerrar o mandato oferecendo um 
serviço de qualidade à população”, 
reivindica Cal.

Vereador Cal

Diretoria De ComuniCação/CVP

Karina e Ramos, no Distrito e, tam-
bém, o Loteamento Mantiqueira, que 
são pedidos antigos do vereador em 
nome dos moradores dessas locali-
dades. Por isso, Cal solicita que as 
linhas novas e antigas fiquem em 
funcionamento, garantindo o acesso 

O vereador Dr. Jair Roma 
(PPS), através de reivindica-
ções de munícipes, reforça seu 
pedido ao Executivo, quanto 
algumas benfeitorias no Resi-
dencial Vista Alegre, no Feital. 
Dentre destas melhorias, está 
a construção de uma praça, 
juntamente com a instalação 
de uma Academia da Melhor 
Idade (AMI) e Playground. A 

O vereador Alexandre Faria recebeu das mãos do Coman-
dante do 2° Batalhão de Engenharia de Combate “Batalhão 
Borba Gato”, Coronel Paulo Alípio Branco Valença, a 
concessão do diploma de “Amigo do Batalhão”, dentro das 
Comemorações do “Dia da Bandeira”, realizadas no dia 19 
de novembro. A homenagem ocorreu em reconhecimento ao 
apreço e constante demonstração de amizade ao Batalhão 
e contribuição para a unidade militar. “Estou honrado em 
receber este título, que é fruto desta Legislatura em conjunto 
com os pares da Câmara Municipal. Quero ressaltar a impor-
tância dos trabalhos do Batalhão Borba Gato, principalmente 
no que diz respeito a parceria com os poderes públicos e aos 
serviços à comunidade. Agradeço ao Coronel Paulo Valença 
e o parabenizo pelo evento”, afirmou o parlamentar.

Dr. Jair Roma 
solicita melhorias 
para o Vista Alegre

obras

medida, segundo o vereador, 
é necessária tendo em vista o 
alto crescimento demográfico 
do bairro, visando à harmonia 
e bem estar das pessoas. “Es-
tes investimentos contribuem 
para a saúde da população, 
promovem o bem estar e 
proporcionam a integração 
da família na comunidade. A 
criação de espaços públicos 

oferece atividades de lazer às 
crianças e aos adultos, visando 
a melhoria na qualidade de 
vida dos moradores da região”, 
finaliza o parlamentar.

Abrigo de ônibus
Dr. Jair Roma solicita 

providências quanto a insta-
lação de um abrigo de ônibus  
na Avenida Dr. Francisco Les-

sa Junior, nas proximidades do 
nº 490, no bairro da Galega. “O 
local solicitado é bem movi-
mentado e os munícipes que 
utilizam este ponto de ônibus 
ficam expostos ao relento. 
Portanto, o abrigo irá mel-
horar suas condições, dando 
mais conforto e segurança aos 
usuários”,  ressalta o vereador 
Dr. Jair.

Vereador dr. JaIr roma

Diretoria De ComuniCação/CVP

HomEnagEm

Alexandre Faria 
recebe honraria do 
Batalhão Borba Gato

Coronel Paulo alíPIo BranCo Valença e o Vereador alexandre FarIa

Moção de Congratulações 
Alexandre Faria, juntamente como o vereador José Car-

los Gomes - Cal, apresentaram em Plenário, uma Moção 
de Cumprimentos e Congratulações ao Comandante do 2° 
Batalhão de Engenharia de Combate, Coronel Paulo Alípio 
Branco Valença, pela passagem das comemorações do Dia 
da Bandeira em Pindamonhangaba.

Foto: agoraVale.Com.br 

O verador Janio Ardito Lerário 
(PSDB) enviou às advogadas Dras. 
Maria Rosemeire  Govea de Almei-
da e  Maura Salgado Valentini, 
Moção de Congratulações pelo 
grande empenho, organização e 
realização do II  Curso de “Pro-
motoras Legais Populares”, que 
teve seu início em abril de 2012 
e o encerramento no último dia 
06 de novembro. Janio diz que “é  
importante que as pessoas tomem 
conhecimento destes cursos para 
Pindamonhangaba, levando em 
consideração o grande número 
de mulheres que por falta de con-
hecimento e informação sofrem 
com o preconceito, a indiferença 
ou algum outro tipo de abuso, por 
parte de seus companheiros ou não, 
e se calam por não conhecer seus 
direitos”.  

O curso teve  duração de apro-
ximadamente sete meses sendo 
ministrado uma vez por semana, 
nas quartas-feiras.

Janio  aproveita a oportunidade 
para parabenizar todas as mulheres 
que independente da idade e grau 
de escolaridade, se inscreveram e 
deixaram por algumas horas sema-
nais suas casas e seus afazeres para 
se capacitarem, assistindo as aulas 

cidadania

Janio Lerario 
parabeniza “Promotoras 
Legais Populares”

destas  excelentes palestristas, 
que carinhosamente vieram  para 
enriquecer a qualidade deste curso. 
Durante quase um ano  elas recebem 
noções gerais sobre Legislação, 
Direitos Humanos, Liderança e 
Gênero.

O Curso de Capacitação para 
Promotoras Legais Populares é 
uma experiência consolidada em 
diversos países como: Argenti-
na, Peru e Chile. No Brasil foi 
implantado primeiramente na 
cidade de Porto Alegre e depois 
em algumas cidades do Estado 
de São Paulo: Taubaté, São José 
dos Campos, Capital e agora em 
Pindamonhangaba.

A função básica de uma PLP 
é orientar, apoiar e encaminhar 
as mulheres vítimas de violência 
doméstica, sexual e urbana aos 
Serviços Públicos. Outra ação 
das Promotoras Legais Populares 
é atuar em suas comunidades, 
estimulando as pessoas a observar 
deveres e a exercer seus direitos de 
cidadania. Janio conclui dizendo 
que “seria muito bom se pelo menos 
em cada bairro de nossa cidade 
tivesse uma representante das 
Promotoras Legais Populares para 
atuar junto às suas comunidades”.

Vereador JanIo 
ardIto lerarIo
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H I S T Ó R I A8
Altair Fernandes

Pesquisa realizada nos ar-
quivos do jornal Tribuna do 
Norte, edição de 23/4/1972, 
nos dão conta que em 1971, 
na administração municipal 
do Dr. Caio Gomes Figuei-
redo, foi colocada em práti-
ca um programa de ação que 
suprimia o ensino primário, 
que era mantido pela Prefei-
tura, e destinava os respec-
tivos recursos para a melho-
ria da alimentação escolar e 
construção de prédios de En-
sino  na zona rural. Com is-
so, colocava fi m à situação 
vexatória, na qual professo-
res e alunos compartilhavam 
de locais precários, antipe-
dagógicos e anti-higiênicos. 
“Dentro dessa política, o Mu-
nicípio passaria a garantir o 
prédio escolar e o Estado  da-
ria as professoras.” 

Foi com plataforma nesse 
plano de governo municipal,  
preocupado com a educação, 
principalmente na zona rural 
de Pindamonhangaba, que, 
em 1972, originada de um 
antigo grupo escolar da Fa-
zenda Santa Helena, no bair-
ro Cruz Grande, surgiu a es-
cola Gabriella Monteiro de 
Athayde Marcondes.

As obras de construção 
foram concluídas em 1971 
e a inauguração do prédio, 
se deu no dia 22 de abril de 
1972 em solenidade na qual 
estiveram presentes, além do 
prefeito Dr. Caio:  vereado-
res – doutores Túlio Carva-
lho Campello de Souza e Ân-
gelo Paz da Silva; delegado 
de Ensino, professor Erna-
ni Gianico;  inspetor escolar, 
professor Ari Barreira; mon-
senhor João José de Azeve-
do, o padre João; represen-
tantes da família Athayde 
Marcondes; representante 
do comando do 2º Batalhão 
de Engenharia de Combate; 
fazendeiros daquele bairro e 
demais cidadãos.

Coube ao então diretor 
da escola, professor Anto-
nio Calixto Rodrigues dizer 
sobre a importância daque-
la obra para o ensino e con-
gratular-se com o prefeito 
pelo apoio que estava dando 
à causa da educação em sua 
gestão. Em seguida, o inspe-
tor Ari Barreira destacou o 
especial carinho da adminis-
tração do Dr. Caio por todas 
as escolas rurais.
Discursos e inauguração do 

retrato da patrona
Em seu pronunciamento o 

prefeito revelou que no exer-
cício daquela gestão esta-
va aplicando pelo menos três 
vezes mais em educação do 
que a lei lhe impunha. Preo-
cupado com o ensino da zo-
na rural adiantou que já havia 
mandado por em concorrên-
cia as obras das escolas do 
Piracuama, dos Oliveiras e 
da Fazenda Tamborindegui. 

O prédio da escola, na 

 Nesta sexta-feira (23), às 13h30, em comemora-
ção ao aniversário de 140 anos de nascimento da pro-
fessora Gabriella, seu neto José Luiz Gândara, o qual 
revela que a data correta do natalício seria dia 25 de 
novembro, estará na escola que leva o nome de sua 
avó, onde fará a palestra denominada: Linha do Tem-
po – Vida e Obra da Professora Gabriella Monteiro de 
Athayde Marcondes. 

Gândara foi convidado pela direção daquele esta-
belecimento de ensino, que também comemora qua-
tro décadas de existência.

época denominada Grupo 
Escolar Professora Gabriella 
de  Athayde Marcondes, pos-
suía quatro salas de aula, di-
retoria, secretaria, gabinete 
dentário, biblioteca, cozinha, 
sanitários e amplo galpão pa-
ra recreio. (atualmente possui 
prédio anexo).

Após os pronunciamentos, 
na sala da diretoria  foi inau-
gurado um retrato da patrona, 
cabendo à fi lha da homena-
geada, Maria Beatriz Athay-
de Marcondes Bottiglieri, fa-
lar sobre a emoção de todos 
da família pelo carinho dedi-
cado à memória de sua mãe. 

(Fonte: jornal Tribuna do  
Norte, edição de 23/4/1972)

A escola Professora Gabriella

Foto atual da escola(estrada municipal Capitão Avelino Alves Pereira, s/n, bairro Cruz 
Grande) e o antigo retrato de sua patrona (detalhe). Atualmente denominada Escola 

Estadual Professora Gabriella de Athayde Marcondes, tem em sua direção a professora 
Silmar Monteiro Pereira. A coordenadora é a Maria Terezinha de Souza Ribeiro e a 

professora mediadora a Mônica Aparecida Jacob Fernandes Rodrigues. O corpo docente 
é formado por 16 professores e nove  funcionários cuidam do bom funcionamento do 

estabelecimento.  A escola atende, pelo menos, 160 alunos do Ensino Fundamental, 
ciclos I e II, distribuídos em oito salas (períodos manhã e tarde), e dispõe de duas 

salas destinadas ao Apoio Pedagógico.

No dia 25 de novembro de 1872 nascia Ga-
briella Monteiro de Athayde Marcondes, uma 
pindamonhangabense que se consagraria pela 
vida dedicada ao magistério e ao companheiro, 
poeta, músico, professor, jornalista e historia-
dor José Athayde Marcondes. São do próprio 
Athayde (Pindamonhangaba Através de Dois 
e Meio Séculos, 1922) os dados biográfi cos re-
ferentes a esta mestra, citados a seguir:

Eram seus pais Benedicto Marcondes 
Monteiro e dona Ignacia Benedicta de Castro 
Monteiro. Athayde conta que ela fez seus es-
tudos no Colégio Andrade, dirigido pela edu-
cadora dona Brasília Marcondes. Esta escola 
teria se transferido de Pindamonhangaba pa-
ra São Paulo, onde passou  a ser denomina-
da  Colégio Dona Brasília Buarque. A transfe-
rência para a capital não impediu que a aluna  
Gabriella Monteiro deixasse de frequentar o 
referido colégio. Ela acompanhou dona Bra-
sília, dando continuidade aos seus estudos, 
vindo depois a ser também professora daque-
le colégio (de 1889 a 1891), só o deixando pa-
ra assumir, de 1892 a 1894, uma cadeira no 
Colégio Stafford, dirigido por Anna Stafford.

Retornando a Pindamonhangaba, inaugu-
rou, no dia 15 de janeiro de 1894, o Externato 
Monteiro. Estabelecimento de ensino que ela 
mesmo dirigiu até o ano de 1900, lecionan-
do a pindamonhangabenses que ocupariam 
– conforme cita Athayde -  “lugar de desta-
que na política, nas letras, nas artes e na ma-
gistratura, dentre os quais os doutores: Os-
car Varella Homem de Mello, José Oscar M. 
Romeiro, Octavio Gavião Gonzaga, Fran-
cisco Romeiro Sobrinho, Tertuliano Gavião 
Gonzaga, Vasco Pestana Franco; farmacêu-
tico Raul M. Marcondes; professores Ante-
nor Bar-reto, Josephina Bulcão, Emygdia de 
Souza, Maria Antonietta Moreira, Mercedes 
Moreira, Maria Custódia Villela, Dur-valina 
Homem de Mello, Maria Juvenal Homem de 
Mello, Maria Antonieta Homem de Mello e 
Risoleta de Freitas Roque”.

Em 1898 foi professora de inglês no Colé-
gio Paulista; em 1904 fundou o Colégio São 
José, em São Bento do Sapucaí; em 1906, re-
gressando a Pindamonhangaba, fundou  o 
Colégio Gabriella Athayde.

Em 1915, foi aprovada no exame de ad-
missão na Escola Normal de Guaratinguetá 

e ali matriculou-se em 1916 (durante o curso 
lecionou francês, português e inglês a diver-
sos companheiros de estudos). Sua formatura 
naquele estabelecimento foi assim noticiada 
pelo jornal Tribuna do Norte:

“Formatura honrosa. A distinta senhora 
Gabriella M. de Athayde Marcondes, virtuosa 
esposa do nosso companheiro de trabalho, sr. 
José Athayde Marcondes, foi aprovada com 
distinção nas matérias do 4º ano da Escola 
Normal de Guaratinguetá , tendo concluído o 
seu curso. Às muitas felicitações que a dis-
tinta senhora tem recebido juntamos as nos-
sas com os votos de felicidades no magisté-
rio público.”

Formada, regressou a Pindamonhangaba 
e, em julho de 1920, após ter sido classifi ca-
da em 1º lugar em concurso, foi nomeada pro-
fessora no bairro do Una.

Seu casamento com Athayde Marcondes 
ocorreu em 15 de fevereiro de 1900 e o casal 
teve os seguintes fi lhos: Maria Laura, Hamil-
ton, Beatriz, Lincoln, João, Maria Aurora, Ma-
ria Madalena, Ulysses Paulo e José Ricardo.

Gabriella morreu no dia 20 de fevereiro 
de 1936, quase 12 anos depois de  seu ama-
do Athayde Marcondes. Sua morte foi di-
vulgada pelo jornal Tribuna do Norte. O 
adeus da professora foi sentido não só em 
sua Pindamonhangaba, também na capital 
paulista onde contava com importantes 
amizades.

Em um dos artigos referentes a sua parti-
da, publicados na Tribuna, um Cronista anô-
nimo assim relembra as virtudes da saudosa 
mestra: “Com um tirocínio que lhe conferia 
a para de sua cultura, lugar de relevo excep-
cional na classe dos professores de São Paulo, 
contava generosas amizades, fi guras de real-
ce na política, no comércio, na administração, 
nas letras, na magistratura, todos os seus alu-
nos de primeiras letras, amigos e admiradores 
sempre reconhecidos aos benefícios salutares 
de suas luzes e de seus conselhos.” 

Agradecemos aos descendentes do casal 
Gabriella e Athayde: José Luiz Gândara (ne-
to); Maria Helena Botigliére Prado Rangel 
(neta) e Beatriz Cunha Perez (sobrinha-neta 
de dona Gabriella) pela colaboração no senti-
do de resgatar a memória daqueles que muito 
fi zeram pelo mu nicípio de Pindamonhangaba.  

Gabriella Monteiro de Athayde Marcondes

Momento em que o prefeito Dr. Caio Gomes Figueiredo 
pronuncia seu discurso na inauguração da escola
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Maria Beatriz Athayde Marcondes Bottiglieri inaugura 
o retrato de sua mãe na sala da diretoria

PALESTRA

Akim/Agoravale



SEGUNDO CADERNO
Pindamonhangaba, sexta-feira, 23 de novembro de 2012 (Fonte: md saúde)

Pinda é referência em 
tratamento de tuberculose

A tuberculose é uma doença infec-
ciosa e contagiosa causada por uma 
bactéria, que pode acometer vários ór-

gãos diferentes. A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio da Se-

cretaria de Saúde, disponibiliza 
o tratamento para a tuberculose. 
O trabalho realizado pelo sis-
tema de saúde da Prefeitura é 
constantemente premiado pelo 
índice de cura e excelência no 
tratamento. Esses prêmios são 
resultados do excelente trabalho 
que a rede de saúde tem feito.

O tratamento é totalmente 
gratuito. O paciente que estiver 
com os sintomas da doença 

deve procurar uma unidade de saúde 
para ser diagnosticado  e   encaminha-
do para a referência no Centro de Es-
pecialidades Médicas, para o tratamen-
to. “O paciente que faz o tratamento 
corretamente,  não falta nas sessões e 
toma o remédio periodicamente, tem 
um resultado efi caz e positivo, levan-
do à cura, além de ter vários benefícios 
como: direito à cesta básica durante o 
tratamento”, ressalta a coordenadora 
do programa, Cida Barbosa.

A tuberculose é uma doença gra-
ve que pode levar à morte e pode ser 
transmitida.

“As pessoas que estão com tosse há 
mais de uma semana precisam procu-

rar uma unidade de saúde mais próxi-
ma, para fazer o exame e, em estando 
com a doença, fazer o tratamento. Para 
quem trabalha ou não tem condição de 
ir todos os dias ao Centro de Especia-
lidades Médicas, nós fazemos um tra-
tamento especial domiciliar ou, ainda, 
essas pessoas podem ir uma vez por 
semana na unidade mais próxima a sua 
residência”, explica coordenadora.

“Pinda é referência em tratamento 
de tuberculose. Nós temos profi ssio-
nais qualifi cados e aptos a atender os 
pacientes, a população precisa fi car 
atenta aos sintomas e procurar as uni-
dades de saúde do município”, fi naliza 
o prefeito João Ribeiro.

Campanhas contra a tuberculose 
têm sido realizadas pela 

Secretaria de Saúde

Transmissão da 
tuberculose
A tuberculose se transmite 
pelo ar, por contato com 
secreções respiratórias 
contaminadas, habitual-
mente através da tosse. Os 
pacientes contagiosos são 
aqueles que apresentam 
tuberculose pulmonar ou na 
laringe. Além da tosse, o 
bacilo da tuberculose pode 
ser transmitido pelo espir-
ro, pelo cuspe ou até por 
conversas próximas onde 
há trocas de perdigotos. 
Pacientes com tuberculo-
se extrapulmonar não são 
capazes de transmitir a 
bactéria.

Os indivíduos com as 
características abaixo são 
aqueles com maior risco 
de desenvolver tuberculose 
após contato com alguém 
contaminado:
 

• Idosos

• Diabéticos

• População de rua

• Alcoólatras

• Insufi cientes renais 
   crônicos

• Doentes com neoplasias 
   ou sob quimioterapia.

• Transplantados

• Portadores do vírus HIV
 
A população prisional 
também é uma das mais 
susceptíveis à infecção, 
devido à contínua ex-
posição à bactéria em 
ambientes fechados.

Fatores de 
risco para o 
desenvolvimento 
da tuberculose

Trabalho realizado vem recebendo diversos prêmios

Sintomas da 
tuberculose 
pulmonar
A tuberculose pulmonar é a 
manifestação mais comum 
da doença. O quadro típico 
de tuberculose pulmonar é 
de febre com suores e cala-
frios noturnos, dor no peito, 
tosse com expectoração, 
por vezes com raias de san-
gue, perda de apetite, pros-
tração e emagrecimento 
que chega a 10 ou 15 quilos 
em algumas semanas.

Sintomas da 
tuberculose 
extrapulmonar
A tuberculose em outros 
órgãos também costuma 
causar emagrecimento, 
febre, suores noturnos, 
prostração, perda do ape-
tite, etc. A diferença é que 
não há sintomas respira-
tórios, como a tosse, mas 
sim sintomas específi cos 
do acometimento de cada 
órgão. 

Tuberculose na 
coluna vertebral

A tuberculose óssea costuma 
envolver a coluna vertebral, cau-
sando destruição das vértebras. 
A tuberculose da coluna também 
é chamada de “Mal de Pott”. A 
doença progride lentamente com 
sintomas de dor leve/moderada 
nas costas, que piora progressi-
vamente. Conforme a vértebra 
vai sendo destruída, a medula 
pode ser acometida causando 
intensa dor e alterações neuroló-
gicas, incluindo até paralisia dos 
membros.

Diagnóstico da 
tuberculose
O diagnóstico da tuber-
culose pulmonar é feito 
através da história clínica, 
da radiografi a de tórax e do 
exame de escarro (catarro). 
Este último é o exame que 
identifi ca a presença do ba-
cilo de Koch. A presença do 
bacilo no exame de escarro 
é o que torna o paciente 
contagioso. Uma vez que 
o tratamento tenha sido 
iniciado, o paciente deixará 
de ter a bactéria no escarro 
após 15 dias, em média.

Tuberculose urinária
A tuberculose urinária cursa com 
sintomas semelhantes à infec-
ção urinária, porém sem resposta 
aos antibióticos e com urocultura 
negativa. Se não tratada a tempo, 
pode levar a deformidades do sis-
tema urinário e insufi ciência renal 
terminal. É a forma mais grave de 
tuberculose, podendo evoluir como 
uma meningite tuberculosa ou 
com a formação de tuberculomas 
cerebrais, espécies de tumores 
no sistema nervoso central. Ainda 
existem a tuberculose dos olhos, 
dos intestinos, da pele, do coração, 
do peritônio, etc.

Tuberculose 
pleural

A tuberculose extra-
pulmonar mais comum 
é tuberculose pleural, 
que como diz o nome, 
acomete a pleura, mem-
brana que recobre os 
pulmões. Os sintomas 
mais comuns (além dos 
descritos acima) são: dor 
torácica unilateral e falta 
de ar, causado pelo apa-
recimento de derrame 
pleural, mais conhecido 
com água na pleura.

Tuberculose 
ganglionar
A tuberculose ganglionar 
é uma manifestação co-
mum nos pacientes soro-
positivos infectados pelo 
bacilo de Koch. O quadro 
típico é de aumento dos 
linfonodos na região do 
pescoço. No início, os 
gânglios têm crescimen-
to lento e são indolores; 
posteriormente, aumen-
tam de volume e tendem 
a se agrupar, podendo 
criar fístulas para a pele.

ciosa e contagiosa causada por uma 
bactéria, que pode acometer vários ór-

gãos diferentes. A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio da Se-

O que é 
tuberculose?
A tuberculose é uma doen-
ça infecciosa causada por 
uma bactéria chamada de 
Mycobacterium tubercu-
losis, também conhecida 
como bacilo de Koch, em 
homenagem a Robert Koch, 
médico alemão que identi-
fi cou a bactéria. A doença 
é muito famosa pelo seu 
acometimento pulmonar, 
mas poucos sabem que vá-
rios outros órgãos do corpo 
também podem ser infecta-
dos pela tuberculose  como: 
pele, rins, linfonodos, 
ossos, cérebro etc. O Brasil 
é o 16º país com maior inci-
dência de tuberculose no 
mundo, porém, ao contrá-
rio do que muitas vezes é 
divulgado, esta incidência 
tem caído substancialmente 
nos últimos anos. Em 1999, 
a incidência era de 51 casos 
para cada 100.000 habi-
tantes. Em 2007,  já havia 
caído para 38 por 100.000.

Existe vacina 
contra 
tuberculose?
 Existe uma vacina chama-
da de BCG, que faz parte 
do calendário nacional. É 
administrada quando crian-
ça e serve para prevenir 
as formas mais graves da 
doença, como a tuberculose 
disseminada e a meningite 
tuberculosa. A vacina apesar 
de diminuir a incidência da 
tuberculose pulmonar não 
a evita por completo. Como 
é feita a partir de bactérias 
vivas, não deve ser adminis-
trada em imunossuprimidos.

Tratamento da 
tuberculose
Os doentes que apresen-
tam sintomas de tubercu-
lose são tratados com um 
esquema de antibióticos por 
no mínimo 6 meses. O co-
quetel é distribuído gratui-
tamente pelo governo brasi-
leiro. O grande problema do 
controle da tuberculose é o 
abandono antes do fi nal dos 
6 meses. Como os sintomas 
melhoram em pouco tempo 
e os efeitos colaterais são 
comuns, muitos pacientes 
não completam o tempo 
total de tratamento, favo-
recendo o surgimento de 
cepas multirresistentes do 
bacilo de Koch. A tuber-
culose não tratada leva à 
morte.

Teste de tuberculose
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Tribuna do Norte 10 Pindamonhangaba, sexta-feira, 23 de novembro de 2012

Arquivo pessoal

Aniversário

Adriana Sales comemorou mais um 
aniversário no  dia 20 de novembro. 
Ela recebeu os cumprimentos dos filhos 
Ghuthierry, Guilherme e Thalita, dos 
amigos e dos familiares.

Feliz aniversário

Para Maria de Lourdes Marques, 
que assoprou velinhas no dia 20 de 
novembro. Os familiares, amigos do vôlei, 
e da academia da Ferroviária desejam 
muita felicidade e tudo de bom.

Aniversariante

Parabéns para Paulo Sérgio 
de Freitas Santos, que 
comemorou aniversário no 
dia 15 de novembro. Ele 
recebeu os parabéns de sua  
mãe Vera Lúcia, do pai Paulo 
Donizetti (guarda municipal 
na Subprefeitura)  e de toda 
a família. “Desejamos  que 
todos os seus dias sejam 
repletos de felicidade, paz, 
saúde,amor e muita luz, que 
Deus o ilumine e proteja 
sempre. Parabéns”.

Feliz aniversário

Muita felicidade para o gatinho Luiz Eduardo Moura Rezende 
dos Santos, que comemora seus 4 aninhos no dia 24 de 
novembro, recebendo os cumprimentos dos familiares. 
Parabéns!

Felicidade em dobro

Parabéns ao Osmar e a Neide, que comemoram aniversário no 
mesmo dia: 1º de novembro. O casal recebe os cumprimentos 
dos familiares e amigos. 

Felicidade

Tudo de ótimo para 
o diretor teatral da 
Cia Controvérsias, 
Adbailson Cuba, 
que comemora 
aniversário no dia 
25 de novembro. 
Recebe o abraço 
dos familiares e 
amigos. 

Muita felicidade

Toda a felicidade para 
nosso amigo estagiário 

de Publicidade da 
Secretaria de Governo/ 

Departamento de 
Comunicação da 

Prefeitura, Diogo 
Diniz, que comemora 
aniversário no dia 25 

de novembro. Seus 
familiares e amigos lhe 

desejam tudo de ótimo. 

Parabéns

Felicidade para a 
gatinha Elena Gomes, 
que comemora 
aniversário no dia 25 de 
novembro, recebendo 
o carinho da mamãe 
“coruja” Sabrina, demais 
familiares e amigos. Tudo 
de bom!

Assoprando 
velinhas

Quem assopra 
velinhas no dia 24 
de novembro é o 

gatinho Hugo, que 
comemora seus 5 

aninhos recebendo o 
carinho dos pais, Ana 

Paula e Guinho, da 
vovó Abigail, demais 
familiares e amigos. 

Muita felicidade!

Tudo de bom

Muita felicidade para João Vitor Munhoz, que 
comemora aniversário no dia 24 de novembro. 
Seus familiares e amigos lhe desejam tudo de bom. 
Os padrinhos Silvia e Renato lhe mandam beijos e 
felicitações pela data. 

Sábado nobre

O conjunto musical Charles Anjo 45 realiza mais um grande evento. Atendendo aos pedidos dos 
fãs, neste mês o tradicional baile Quinta Nobre será realizado no sábado (24), recebendo o nome 
agora de “Sábado Nobre”. Mais uma vez, o evento contará com a participação especial de 
Fernando Zamith e Adilson Loberto, numa parceria de sucesso, apresentando todos os ritmos para 
dançar a dois. A pista de dança do Paineiras Country Club começará a vibrar boas energias a partir 
das 21 horas e os convites, ao preço de R$10 cada, podem ser adquiridos no Dinho Som (próximo à 
rodoviária). Traje esporte fino. Amplo estacionamento. Serviço de bar, com rodízio de pizza. 

Comemorando 
aniversário

Quem comemora 
aniversário no dia 26 de 
novembro é o diretor 
de Administração da 
Prefeitura, Valno Herculano 
Coutinho. Ele recebe os 
cumprimentos de seus 
familiares, amigos, sua 
equipe de trabalho e 
colegas de serviço da 
Prefeitura. Muita saúde, 
felicidade e sucesso!

Marcos Ivan / www.canal39.com.br
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SERVIÇOS
PRECISAM-SE

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

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

DIVERSOS
Aluguel de mesas e 
cadeiras para festa e 
evento em geral. Tel 
9155-9317 / 8879-7135 
/ 3645-2571
Antena Celular Ru-
ral, semi-nova, com 
Cabo Descida 7 mts + 
Adaptador, R$200. Tel. 
3022-0553
Ar condicionado Sprin-
ger 12500, controle. Tel 
9600-3200
Barraca feira, 1.00 x 
1.20 mt, tampo madei-
ra, toldo azul, comple-
ta, sem uso, R$500. 
Tel. 3022-0553

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:  maisem-
prego.mte.gov.br  ou comparecer ao PAT: av. 
Albuquerque Lins, 138 - São Benedito, Pin-
damonhangaba ou av. José Augusto Mesqui-
ta, 170 - Subprefeitura de Moreira César, se-
gunda a sexta das 8 às 16h30 horas, munido 
de carteira de trabalho, RG e CPF. As vagas 
podem sofrer alteração ou encerramento até 
o final do expediente.

ClassificadosT   NVENDER - ALUGAR - COMPRAR - TROCAR  - EMPREGOS

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 blo-
cos de vidro, 20 x 20, 
novos. Tel 9115-9942
Cama de solteiro, por-
ta de madeira 80 cm, 
pia de cozinha grande. 
Tel 8213-5392
Cama de solteiro, tubu-
lar, 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 3522-
9582 ou 9114-3566
Colchão de mola 
de casal, R$ 100. Tel 
9105-0366
Conjunto de máquinas 
e ferramentas para re-
tíficas, broqueadora de 
cilindro, mandriladora de 
carcaças do motor VW, 
com bolacha completa e 
cavalete. Tel 3642-2524 
ou 8179-6967
Computador, tela led, 
mesinha e cadeira esto-
fada, cam, microfone, R$ 
500. Tel 9105-0366
Computador, Proces-
sador AMD Phenom 
X4, placa mãe Asus, 2 

Gb memória, HD 500 
Gb. Tel 9104-4537
Data-show, aluga-se  e te-
lão p/ festas e eventos. Tel 
3522-5171 / 9753-5171.
Doa-se filhotes, pastor 
branco com vira lata. Tel 
3648-8395 ou 9790-7954
Excursão para Arraial 
do Cabo/RJ, praias, sai-
da 22/11, retorno 25/11. 
Tel 3522-0589 
Fornos a gás de 0,66 x 
0,52, R$ 400 e de  0,90 
x 0,90, R$ 700, ambos 
com pedra; Salamandra-
-forno elétrico para grati-
nar - 0,45 x 0,45,R$ 450; 
Freezer horizontal, R$ 
400; Freezer Vertical, R$ 
300; fritaderia água e óleo 
industrial, R$ 300. Motivo: 
fechamento de restauran-
te. Tel. 8158-7448 
Fogão, novo, inox, 4 bocas, 
electolux, Tel 8839-7211 
Guarda-roupa  mog-
no,  solteiro ; rack, R$ 
250. Tel 3522-4589
Guarda-roupas, R$ 300. 
Tel 8814-6514
Hidráulico de Mecâni-
co, 500 Kg, sem uso, 
para guincho. Tel 3648-
8395 ou 9790-7954
Jogos de sofá  e 3 luga-
res, usado, R$ 250 e ge-
ladeira Eletrolux, usada, 
R$ 250. Tel 8143-7798
Máquina de costura 
industrial Yamata, zi-
que-zaque, seminova, 
R$ 1 mil. Tel 3645-3119  
Máquina de datilogra-
fia, Olivetti. Tel 3637-
3591 ou 9760-9908
Máquina fotografica di-
gital, Sony Cyber Shoty, 
completa, nova, R$ 220; 
Notebook Samsung, hd 
500Gb, 3G Ram, um ano 
de uso, R$ 730. Tel 3642-
6240 ou 9610-8362
Máquina de lavar rou-
pas Brastemp, R$ 270. 
Tel 3522-5824 
Mesa para computa-
dor, R$ 80. Tel 9176-
4886 
Mobiliário para salão 
de beleza, alugo ou 
vendo. Tel 9610-2288
Pia de 2m; cama de 
solteiro; folha de porta , 
80cm. Tem 8213-5392
Porta de aço de 3 x 
3m, bom estado de 
conservação, R$ 600. 
Tel 9115-9942
Refrigerador, Consul, 
degelo seco,  branco, 
R$ 400; pia + gabinete, 
R$150; mesa + 4 luga-
res, R$120; impressora 
fiscal térmica, Daruma 
FS700 c/ serrilha preta, 
R$ 1.100. Tel 8877-4220 
ou 9110-6706
Smartphone HTC, câ-
mera 5 Mg, novo, an-
drad 2.2. Tel 3645-7567
Tablet Bak, c/ teclado, 
17”, manual de instru-
ções, verde, R$ 290. 
Tel 8201-5175 
Teclado Mod PSR 510, 
Yamaha, efeito Ecohotro-
nic Staner. Tel 3642-2427
Tela plana de com-

putador, R$ 150. Tel 
9156-4167
Topia, desempenadei-
ra, furadeira de banca-
da, lixadeira de banca-
da. Tel 9710-9774 
Televisor 14”, CCE, 
valor a combinar. Tel. 
3648-4890.
Trailler para lanches, 
completo, medida 4 
x 2 x 2,5m de altu-
ra,   2 jogos de mesas, 
toldo,baleiro, geladeira 
e tv. Tel 3648-3858 / 
8828-7924 / 9795-3566

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

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

VEÍCULOS
VENDEM-SE

Brasília 79, R$ 3 mil. 
Tel. 3642-2481
Celta Energy 1.4, 2004, 
preto, completo, alarme 
e som DVD. Tel  9799-
6565 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 3637-
5918 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 carroce-
ria de madeira, tabela. 
Tel 3522-7900
Eco Sport XLS 2006, 
completa, único dono, 
R$1.000 abaixo da ta-
bela. Tel 3648-8238 ou 
9163-1205
Escort Hobby 1.0, 94, 
prata. Tel 9110-1180
Fiesta 97, vermelho, 
Tel 8202-0035
Fiorino 1.6, 1990, pi-
ckup, preta, R$ 6,5 mil. 
Tel 9134-4771 
Fiorino 2001, pneus 
novos. Tel 8207-6468
Ford KA, 2009, com-
pleto, prata,  R$ 18 mil. 
Tel 3642-3740
Fox 2008, 4 portas, cin-
za, 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 conser-
ção, doc em dia. Tel.  
8807-9597
Gol 1000i plus, Ano 
1995, Branco, comple-
to, rodas liga leve.  Acei-
to troca por carro mais 
novo. Tel 9148-9926
Gol 90, álcool, branco. 
Tel 3643-1745
Gol 96, trava elétri-
ca, alerme e som. Tel 
3642-1165
Gol CL/MI 1.8, mod. 97,  
Branco, rodas de liga 
leve, limpador traseiro,  
R$ 11.300. Tel 9171-8055
Gol 1.0, 2003, pra-
ta, R$ 13.500,00. Tel 
3642-9027 
Gol G III 1.0 flex, 2005, 4 
portas, preto, abaixo da 
tabela. Tel 8818-8757 
Honda Civic, ano 2007, 
completo, automático + 
couro. Tel 8146-4313
Logus CL 1.8, 95, vi-
nho, R$ 6.200 + R$ 
1.200 de documenta-
ção. Tel 3648-8395 ou 
9790-7954
Monza SL/E, comple-
to, 91, vinho, c/ kit gás. 
Tel 9136-1500 
Palio Fire 2007, bran-
co, R$ 18.000. Tel 
3648-3000 / 9191-6767
Pálio Fire 1.0, em bom 
estado de conservação 
ou troca-se por veícu-
lo mais novo 2008 em 
diante. Tel 9115-9942
Pálio Weekend Tre-
eking 2010, cinza, 
completissima. Tel 
9782-1158 / 9191-3300

/ 8803-4573
Centro, kitnete, mobi-
liada, R$ 650. Tel  3522-
5227 ou 8881-5240
Centro, apartamento de 
cobertura,Edifício Monte 
Verde, largo do Quartel,  
2 suites + 1 dorm, aque-
cimento solar e moveis 
planejados, 2 vagas gar. 
Tel 7850-8810
Centro, apartamento, 
2 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro gar. R$ 
160 mil. Tel 9746-6193
Cidade Nova, com sa-
lão comercial, esquina, 
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 esco-
la, mercadinho e posto 
de saúde. Tel 3522-
9834 ou 9707-7974
Jardim Aurora, divisa 
com o Campo Belo, 
nova, 2 dorm. (1 suíte), 
dem. dep., gar, Acei-
ta financiamento. Tel 
3643-1770 / 9123-4503
Jardim Imperial, apar-
tamento, 2 dorm. e de-
mais  dependências, 
garagem coberta. Tel 
9174-0951 /82 16-6194
Jardim Mariana, 3 
dorm, e dem dep., gar 
para 3 carros, R$ 260 
mil. Tel 3642-9454 ou 
9629-5480
Jardim Regina, 2 dorm, 
e dem. dep, 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 / 9127-
5485
Maria Aurea, a/t150m²,   
a/c 80m², 2 dorm, e 
dem. dep, gar 2 carros, 
Tel 9221-2431 
Mombaça, apartamento, 
2 dorm. e dem. dep, R$ 
106 mil. Tel 3642-9454 ou 
9175-6913
Mombaça, 3 cômodos, 
R$ 78 mil. Tel 9774-4108
Mombaça, apartamen-
to, 2 dorm e dem dep, 
R$150 mil. Tel 3643-
1783 / 9119-1656
Mombaça, seminova,2 
dorm e dem. dep, R$ 
130 mil. Tel 3643-1783 
/ 9119-1656
Moreira César, Terra 
dos Ipes, 2 dorm, dem 
dep, com ponto co-
mercial inacabado, R$ 
80.000 . Tel 3642-3027 
Moreira César, CDHU 
Ipê II, 1 dorm, dem 
dep, gar, R$ 38.000. 
Tel 9110-1180
Moreira César, CDHU 
Ipê II, 3 dorm, dem dep, 
gar, Tel 9173-0682
Moreira César, próxi-
mo à praça São João, 
sobrado, 2 dorm., sen-
do 1 suite, e dem dep., 
com ponto comercial, 
R$ 140 mil. Tel 9153-
7933
Morumbi, 2 dorm, dem 
dep, a/t 250m², R$ 120 
mil. Tel 3643-3138
Ouro Verde, c/ 2 lotes, 
2 dorm, dem dep, pon-
to comercial. aceita-se 
troca. Tel 3527-9498
Parque das Palmei-
ras, 3 dorm, sendo 1 
suite, dem dep, jardim 
de inverno, coz ame-
ricana, gar  2 carros, 
quintal e cerca elétri-
ca, A/T 200 m² -  A/C 
100m². Tel 9107-4318
Pq. São Domingos, 
sobrado, 3 dorm e dem 
dep, 4 banh, ár/ser, quar-
tinho no fundo e gar, rua 
Cap Vitório Basso, R$ 
250.000. Tel 3522-4589
Pq. São Domingos,  4 
dorm e dem dep, Edicu-
la, R$ 280 mil ou troca-
-se casa de menor valor. 
Tel 3643-4242

Próximo ao Pão de  
Açúcar, Ed. Juliana, 
apartamento (72 m²) 
2 quartos, sala, coz, 
ban, uma vaga, c/ mó-
veis plan Italinea, R$ 
135.000, condomínio 
R$ 75,00. Tel 9184-7669  
Real Ville, ou aluga-se, 
3 dorm.,2 suites, com 
hidromassagem,pla-car 
solar, banheiro social, la-
vabo, sala de estar, sala 
de TV, cozinha, despen-
sa, área de lazer, 2 saca-
das, var, qun, canil, gar 
coberta para 2 carros. 
Tel 3642-3740
Santa Luzia, 2 dorm, 
1 suite, e dem. dep, R$ 
180 mil. Tel 3643-4242 
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 pagn-
to. 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 ca-
sas construídas no mes-
mo terreno, toda de laje 
piso frio, área de serviço 
e garagem, bem localiza-
das, totalmente indepen-
dentes, inclusive água e 
luz.  Cel. 9154-0918
Vila São João,  suite, 
quarto, banheiro social, 
coz, sala, R$150 mil.  
Tel 9114-0847

ALUGAM-SE 
Apartamento, 3 dorm, 
1 suite, garagem cober-
ta. Tel 8146-4313
Centro, aluga-se 4 
salas comerciais; 2 
pontos  comerciais 230 
metros quadrados. Tel. 
9746-6193  
Centro, kitinet mobi-
liada, R$650.Tel 8881-
5240
Rua João Gama, cen-
tro, apartamento com 
68m². Tel 8186-0868
Ubatuba, 1 dorm, a 
30m da Praia Maran-
duba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada,  
mobiliada, a 100 metros 
da praia, reservas com 
antecedência. Tel. 3642-
3740 ou 9736-7019

TROCA-SE
São José dos Campos, 
casa, centro por casa 
em Pinda, na região 
central  ou vendo R$ 170 
mil.Tel 8141-3359

COMERCIAL
KITNETES, centro, 
mobiliadas ou sem mo-
bílias (rua Gustavo de 
Godoy, 141 e 147). Tel 
3642-1538 ou 9782-
3639 - Darci
TENDAS para casamen-
tos, aniversários e festas. 
Tel 7898-7828 -  Marcelo 
Bar/Restaurante, ven-
de-se, montado a 50 m 
do portão de entrada da 
Basílica Nova - Apareci-
da. Tel (12)8140-9890.
Kitnete, nova, gar. Tel 
9600-3200
kitnetes, 2 dorms, 1 
vaga na garagem. Tel 
9746-6193
Loja de roupas, arti-
gos de couros e aces-

sórios. Tel 3527-1203 
ou 9229-9787
Padaria e confeitaria, 
ótima localização, com 
moradia. Tel 9141-1700 
Ponto comercial, no 
centro, passo parcela-
do e aceito carro. Tel 
9196-7993 / 8838-8225
Ponto comercial, 
Bonsucesso,  R$ 60 
mil. Tel. 9771-2414
Quartos para moças, 
individual, com banhei-
ro em São José dos 
Campos, R$ 200. Tel 
8141-3359
Sala comercial, Trav.
Rui Barbosa, 34, centro, 
44m². Tel 9707-1591
Salão de beleza, ven-
do, na praça Santa Lu-
zia, funcionando há 2 
anos, lugar para 4 pro-
fissionais. Tel 9104-
8071 ou 8207-5158
Salas comerciais,  Bos-
que.  Tel 9765-9995
Salas comerciais, ban 
e sacada, na Vila São 
Benedito. Tel 8112-
5697 ou 9220-1831

CHÁCARA  
VENDEM-SE

Goiabal, 2.200m², de 
esquina. R$ 52 mil. Tel 
3642-3027.
Goiabal, 1.100m², com 
alambrado, R$ 43 mil. 
Aceito troca.Tel 3648-
8395 / 9790-7954
Lagoinha, Santa Rita, 
6 alqueires, formado 
por branquearia, R$ 
120 mil. Tel 9724-4154 
ou 9719-9362
Lagoinha, sítio c/ ca-
sas, 7 alqueires, 7 km 
da cidade R$190.000 
Tel 3645-5896
Macuco, 5 alqueires, (27 
km do centro), casa sede 
e casa de caseiro, nas-
cente, R$300 mil. Aceita 
casa ou carro de menor 
valor. Tel8111-9118
Mandú, 6 alqueires, 
casas, R$ 300 mil. 
Aceita carro ou casa 
menor valor. Estrada 
Pinda/Piracuama. Tel 
8141-5899
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
Shangri-lá, 2 .100m² . 
Tel 3643-1745

TERRENOS
Bom Sucesso, ótima lo-
calização. Tel 9734-2869
Centro, Próximo ao 
INSS,  386m²,  R$ 450 
mil reformada recente-
mente. Aceita propos-
ta. 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 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 Palmei-
ras, plano, R$50 mil. 
Tel 3642-3027
Santa Cecília, 312m², 
R$ 75 mil. Tel 8111-
9118
Shangrí-lá, 700m². R$ 
25mil, aceita caminho-
nete ou pik-up como 
parte de pagamento. 
8119-4264 ou 3643-
4173
Ubatuba, Praia Uba-
tumirim, 1440m², R$ 
55 mil. Tel 3643-4242
Yassuda,  250m² todo 
murado. Tel 9111-3609

Parati, 1.8 CL, ano 95, 
R$ 8.300 mil + R$ 3 mil 
de doc. Tel 3648-8395 
ou 9795-7954
Perua Kombi 97, 
bege. Tel 9768-5533
Peugeot 307, 2007, 
flex 1.6, completo, pre-
to, R$ 26 mil. Tel 8818-
8757 ou 9181-1286
Peugeot 206, 1.4, 
2008,  4 portas, trava 
elétrica. Tel 3642-8165
Peugeot 307, Feline 
2003, abaixo da tabela. 
Tel 9781-0235
Prisma Joy, 1.4 Fex, 
vermelho, vidro e tra-
va eletricos, ar cond. 
alarme e som. R$ 18 
mil. Tel 3522-5171 ou 
9753-5171 
Renault Clio 2003/ 
2004, prata, 4 portas, 2 
airbag, por R$ 13.900.  
Tel 3642-8311
Renault Clio Hatch, 
4ª geração,  vid. trava 
elét., fim, cd-mp3, cale-
fação, abaixo da tabe-
la ou troco por veículo 
chevrolet (maior valor). 
Tel 9771-1544
Siena 2005, vidros elé-
tricos, dir hidr, alarme,  
tabela. Tel 9179-0817
Siena ELX 1.0, 16V, 
2001, trav vidr elétr., 
dir hidr, R$ 13.800. Tel 
9137-3792
Trator ford 74, 65 CV, 
diesel, com carreta 
basculante, R$ 15 mil. 
Tel 3642-2268
Uno Mille 1997, 4 portas, 
verde, vidro e travas elé-
tricas, som e alarme. R$ 
9.500 mil. Tel 3645-7335 
Uno Mille 1.0, 2000, 
todo original, prata. Tel 
9173-0682 / 9709-1715
Uno Mille, ano 95/4 
portas, vinho, R$ 5 mil. 
Tel 9212-2263 

TROCA-SE
Apollo 1.8, motor AP, 
92, por Uno 98/99, de 
R$ 8.000. Tel 3645-8776

MOTOS
CG Titan 150 KS,2005, 
preta, R$ 3.200,00. Tel 
9125-9793
CBR 450 SR, 92, azul, 
abaixo da tabela 
8818-8757 / 9181-1286
Fan 125, 2008 preta, 
R$ 3.100. Tel 8164-
7238 ou 9731-6395
Green Safari 150 (Ga-
rini), ano 2008.  TEl 
8182-8506 / 3642-3679
Honda Biz 100, 2005, 
azul. Tel 9162-1170
Honda Biz, 2012, pre-
ta, alarme, completa. 
Tel 9173-0682
Kansas, 98/99, preta, 
abaixo da tabela, moto. 
Tel 9120-8138
Shaara 350, 1999. Tel 
9786-7488
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, com-
pleta, vermelha, R$ 
3.000 ou troca-se. Tel  
9226-9424

IMÓVEIS 
VENDEM-SE

CASAS
Bela Vista, 2 dorm, e 
dem. dep, 300m², R$ 
128 mil. Tel 9707-1591
Boa Vista, sobrado, 
a/c 209m², 4 dorm, na 
rua José Alves Paloma, 
67. Tel 8112-4379 ou 
3642-4379
Bosque, 2 casas inde-
pendentes, R$ 130 mil,  
Tel (13) 9115-8107
Campo  Belo, aparta-
mentos, novo, 2 dorm, 
sendo 1 suite, dem 
dep, gar, R$ 170 mil. 
Tel 3642-3740
Campo Alegre, 2 
dorm., e dem. dep., gar 
coberta ou troco por ter-
reno, aceito financ. Tel 
3643-1770  /  9123-4503
Campo Belo, 2 dorm, 
1 suite, edícula, R$ 
250 mil Tel 8839-7465 

TABELA DE PREÇOS PRODUTOS VILLAGE 2012
PANETONES

FRUTAS        908g 18,00
FRUTAS        500g 12,00
MEGA CHOCOLATE       500g 12,00
VILLAGE TRUFADO C/ GOTAS      500g 13,00
MINI PANETTONE GALINHA PINTADINHA      80g 3,50
PANETTONE MILANO FRUTAS      400g  8,00

LIGHT/SEM AÇÚCAR
LIGHT FRUTAS     500g         13,00

LINHA ANUAL
BOMBOM CEREJA AO LICOR      180g 8,00
BOMBOM CEREJA AO LICOR LATA     180g 11,00
KRESPITO POTE       240g 8,00
KRESPITO LATA       180g 11,00
PÃO DE MEL POTE       220g 7,50
PÃO MEL LATA        220g 11,00
PALITO DE CHOCOLATE POTE     240g 8,00
BISCOITO AMANTEIGADO LATA     340g 13,00

Pedidos de 17 outubro a 30 de novembro de 2012
ENTREGA A PARTIR DE 17 A 22 DE DEZEMBRO DE 2012
DESCONTO EM 4X - 31/12, 31/01, 28/02/12 E 31/03/2012

   
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PINDAMONHANGABA
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Especial

Empresa de games de Pinda ganha 
prêmios nacionais em Brasília

BRUNA PIRES
Cinco rapazes de Pinda-

monhangaba levaram o nome 
da cidade para um segmento 
que está cada vez mais cres-
cente no país, que é o de de-
senvolvimento independente 
de games e entretenimento 
digital. Mercado ainda pouco 
explorado no Brasil, os cinco 
jovens empresários pinden-
ses receberam, no início des-
te mês, três prêmios nacio-
nais em dois jogos lançados 
por eles.

Marcelo Lopes, Lucas Jock, Gregório Toth, Matheus Lopes e Gabriel Alves 
são os desenvolvedores dos games Mr. Bree e Jelly Escape

A premiação aconteceu 
nos dias 2, 3 e 4 de novem-
bro, no Centro de Conven-
ções Ulysses Guimarães, em 
Brasília, na 11ª edição do SB-
Games (Simpósio Brasileiro 
de Games e Entretenimento 
Digital),  maior e mais impor-
tante evento da América Lati-
na na área de games e entre-
tenimento digital, que reúne 
diversos empresários, profi s-
sionais e estudantes do ramo.

A TawStudio, empresa 
dos jovens Marcelo Lopes, 

Gabriel Alves, Lucas Jock, 
Gregório Toth e Matheus Lo-
pes, recebeu os prêmios de 
melhor aspecto sonoro, me-
lhor arte e melhor jogo para 
PC pelo game “Mr. Bree” e 
melhor jogo para Web pelo 
“Jelly Escape”. “Não era 
algo esperado e estes prê-
mios representam muito para 
nós”, contou Marcelo.

O simpático jogo de pla-
taforma Mr. Bree, conta a 
história de um porquinho que 
perdeu a memória e passa por 

diversos cenários voltando 
para casa e relembrando suas 
habilidades. O Jelly Escape, 
que é um jogo mais dinâmi-
co, tem como protagonista 
uma pequena geléia que pro-
cura encontrar a liberdade e, 
ao mesmo tempo, ajuda ou-
tras geléias ao longo do ca-
minho. 

“O Mr. Bree era para ser 
apenas um teste, fomos acres-
centando vários elementos 
no jogo e vimos que tinha 
potencial. Mesmo com a nos-
sa limitação técnica, o jogo 
tomou forma e conseguimos 
lançá-lo. Com o Jelly, como 
já tínhamos mais experiência, 
conseguimos fazer um jogo 
tecnicamente melhor, e evolu-
ímos. Portanto, estes prêmios 
são resultados positivos do 
nosso empenho e dedicação”, 
comemora Marcelo.

Este segmento do merca-
do é emergente no país, e traz 
mão-de-obra qualifi cada com 
potencial para suprir expecta-
tivas, inclusive, do mercado 
exterior. Porém, o mercado 
de produção nacional ainda 
é pouco explorado. O Brasil 
é o quarto mercado consu-
midor de jogos eletrônicos 
no mundo, fi cando atrás so-
mente dos Estados Unidos, 
Alemanha e Rússia. Um es-
tudo da consultora PwC (Pri-
cewaterhouseCoopers) apon-
ta que o mercado brasileiro 
de games movimentou, em 
2011, R$ 840 milhões e que 
crescerá em média 7,1% por 
ano até 2016.

“O mercado de games é 
novo e está começando a ser 
explorado no país, pois tem 
muito potencial. Outro ponto 
que também está em expansão 

é a venda digital de jogos, em 
que o custo é mais baixo tanto 
para o empresário quanto para 
o consumidor, e não há custo 
com a produção física e dis-
tribuição dos jogos, pois ele é 
feito por meio de download”, 
explicou Lucas. 

O próximo passo dos jo-
vens empresários é lançar 
os jogos em 2013 para ven-
da digital para PC. Os jogos 
Mr. Bree: Returning Home 
e Jelly Escape podem ser 
jogados online e gratuita-
mente nos endereços: bit.ly/
jelly_escape e http://bit.ly/
mr_bree.

A TawStudio está locali-
zada na rua Dr. Rodrigo Ro-
meiro, 180, Crispim, Pinda-
monhangaba. Para contato o 
e-mail écontato@tawstudio.
com ou pelo site www.taws-
tudio.com.

Bruna Pires

Divulgação
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O que rola no cinema

Cinemark São José dos Campos

23 a 29/11

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

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

Divulgação

AIANDRA ALVES MARIANO

Sucesso na Rede

A Origem dos Guardiões 3D 
15h10 - 17h40

Amanhecer Parte 2 Legendado
11h - 12h10 - 12h40 - 13h10 - 13h40 - 14h50 - 
15h20 - 15h50 - 16h20 - 17h30 - 18h -18h30 - 
19h - 20h10 - 20h40 - 21h10

Amanhecer Parte 2 Dublado
21h40

Até Que A Sorte Nos Separe 
15h00 - 20h30

Diário de Um Banana 3 
12h20 - 14h40 - 17h10 - 19h30

Gonzaga de Pai para Filho 
12h - 17h20

Possessão 
21h50

- Televisão - 

- Games - 

Divulgação

Divulgação

O galã Brad Pitt está de volta às te-
las de cinema no dia 30 de novembro, 
quando estreia seu novo fi lme. Adapta-
do do romance de George V. Higgins, 
“O Homem da Máfi a” tem como cená-
rio principal a cidade de New Orleans. 

No fi lme, acompanhamos a história 
do matador profi ssional, Jackie Cogan 
(Brad Pitt), que investiga um assalto 
que ocorreu durante uma aposta alta em 
um jogo de poker protegido pela máfi a. 

O astro volta a trabalhar com o dire-
tor neozelandês Andrew Dominik. 

Com passagem pelo Festival de Can-
nes deste ano, O Homem da Máfi a con-
ta também com os atores James Gan-
dolfi ni (Os Sopranos), Richard Jenkins 
(Amizade Colorida) e Ray Liotta (Anti-
-Heróis) em um trhiller policial que usa 
a política como pano de fundo. 

A Microsoft divulgou a capa de “Gears 
of War: Judgement”, novo game da série 
de tiro do Xbox 360. A capa do game foi 
divulgada na página do Xbox no Facebook.

O novo título da série de tiro será lança-
do mundialmente, inclusive no Brasil, no 
dia 19 de março de 2013.

No país, a Microsoft confi rmou que 
o game será legendado em português. O 
game foi revelado na feira Electronic En-
tertainment Expo (E3), realizada no início 
de junho. A história focará no esquadrão 
Kilo, liderado por Baird e Cole. 

Ao contrário de todos os episódios an-
teriores, Gears of War: Judgment não está 
sendo produzido pela Epic Games. O de-
senvolvimento está nas mãos da People 
Can Fly, que também foi responsável pela 
adaptação da versão para PC do primeiro 
jogo da série.

Depois de um time inteiro de beisebol, do Barack Obama, da 
Katy Perry e do elenco inteiro da série “The Big Bang Theory” te-
rem cantado o hit “Call Me Maybe”, de Carly Rae Jepsen, chegou 
a vez de idosos da Waverley Mansion, uma casa de repouso no 
Canadá, brilharem. Vinte moradores do local dublam a música em 
um vídeo visto mais de 120 mil vezes em uma semana.

O vídeo, muito divertido, pode ser visto no Youtube, sob o título 
“Call Me Maybe Final”.

A série The Walking Dead 
já tem data de estreia na TV 
aberta brasileira. A Band 
anunciou que começará a 
exibir a primeira temporada 
da série em 9 de janeiro, às 
22h30.

Atualmente, o terceiro 
ano da série vai ao ar no ca-
nal pago Fox, às terças-feiras, 
apenas dois dias após sua exi-
bição nos EUA - que trans-

mite The Walking Dead na 
AMC aos domingos.

Desenvolvida por Frank 
Darabont, a série narra a 
saga do policial Rick Gri-
mes (Andrew Lincoln), 
que vive em uma pequena 
cidade e acorda sozinho 
após passar muito tempo 
em coma no hospital de-
pois de ser baleado em um 
tiroteio. Ele então se depa-

ra com um mundo caótico, 
invadido por zumbis em 
pleno apocalipse, onde a 
civilização não existe mais 
e ele parece ser a única 
pessoa viva no lugar.

Ao tentar retornar para 
casa, Grimes não encontra 
sua mulher, Lori (Sarah Way-
ne Callies), e seu fi lho, Carl 
(Chandler Riggs). Ele passa 
então a procurar sua família 

em meio à realidade atípica e 
sai pelo mundo em busca de 
respostas, mas sua situação 
vai fi cando cada vez mais pe-
rigosa. No caminho, ele trom-
ba com um bando de zumbis 
famintos, tendo que usar de 
força para sobreviver.

A Band exibirá os seis 
episódios do ano de estreia 
da série de zumbis todas as 
quartas-feiras.

Brad Pitt volta 
às telonas em “O 
Homem da Máfi a”

The Walking Dead será exibida na TV aberta

Microsoft divulga capa de “Gears of War: Judgement”

Idosos dançam 
“Call Me Maybe”

Divulgação
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 A Secretaria de Esportes 
e Lazer de Pindamonhangaba 
anuncia a abertura do “Au-
lão de Hidroginástica” para 
alunos acima de 18 anos. O 
evento teve início quarta-
-feira (21), prossegue nesta 
sexta-feira (23) e retorna nos 
dias  28, 29 e 30, sempre com 
uma aula de hidroginástica 
diferente, recheada de muita 
diversão.

Nessa quarta-feira, a aula 
foi realizada no Centro Es-
portivo José Ely Miranda, em 
Moreira César, às 17 horas, 
para os alunos da Terceira 
Idade; às 19 horas, para os 
demais alunos. Nesta sexta-
-feira, será na piscina do Ara-
retama, também às 17  e 19 
horas. Dia 28, os alunos po-
derão participar das aulas na 

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Esportes e Lazer, realizará o 
Festival de Natação para as crianças e adoles-
centes demonstrarem aprendizado na moda-
lidade, além de integrar e motivar a prática da 
natação. O evento acontece no sábado (24), no 
Centro Esportivo José Ely Miranda (Zito), às 
9h30 e às 14 horas; e no domingo (25), na pisci-
na do Araretama, no mesmo horário.

O Festival de Natação é destinado a crianças 
de 7 a 17 anos. O Setor de Atividades Aquáticas 
da Secretaria de Esportes atende cerca de 3.100 
alunos. 

O Festival de Natação será realizado em duas 
etapas, sendo no período da manhã para alunos 
que nadarão 14m; no período da tarde para alu-
nos que nadarão 25m.

No dia 1º de dezembro, os alunos poderão 
participar do Festival no Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira, às 8 e 14 horas.

Os Jomi - Jogos Munici-
pais do Idoso acontecem em 
Pindamonhangaba desde a 
segunda-feira (19), com as 16 
modalidades em andamento. 
No tênis de mesa, a Secre-
taria de Esportes e Lazer já 
premiou os campeões das ca-
tegorias A e B masculino e fe-
minino. Na malha, os atletas 
também receberam as meda-
lhas divididas por categorias.

Na categoria A feminino 
do Tênis de Mesa, faixa etária 
de 59 a 69 anos, a atleta Elie-
nai Ramos Ajala ficou com a 
medalha de ouro, seguida da 
Teresa Otakeno, com a prata. 
Na categoria B feminina, aci-
ma de 70 anos, a primeira po-
sição ficou para Maria Alice 
de Oliveira Santos.

No masculino, ainda no 
Tênis de Mesa, só tiveram 
jogadores da categoria A, que 
premiou o atleta Wilson Sam-
paio Santana.

Na malha, realizada na 
terça-feira (20), a dupla Mau-
ricio Claro Cortez e Antônio 
Silva de Souza ficou com a 
medalha de ouro na categoria 
A, de 50 a 59 anos. Pela ca-

 A troca de ingressos para 
o jogo de segunda-feira (26), 
às 19 horas, no ginásio da 
Ferroviária, entre Pinda e 
Corinthians pelo Campeo-
nato Estadual já começou na 
quinta-feira (22). As entradas 
podem ser adquiridas me-
diante a doação de 1 quilo de 
alimento não perecível. São 
dois mil ingressos para a tor-
cida de Pinda e a Prefeitura 
informa que no dia do jogo a 
troca só poderá ser efetuada 
até às 16 horas.

A torcida pode compare-
cer ao ginásio da Ferroviária 

nesta sexta-feira (23), até às 
17 horas e no sábado (24), 
até o meio-dia. O jogo é vá-
lido pela primeira partida da 
semifinal do Campeonato Es-
tadual.

Nas quartas de finais, 
Pindamonhangaba eliminou 
Suzano, num jogo em que a 
vitória veio na prorrogação, 
por 2 a 0.

O segundo jogo das semi-
finais do Campeonato Esta-
dual será na capital paulista, 
no ginásio do Corinthians, no 
Parque São Jorge, dia 30 de 
novembro, às 19 horas.

Malha e tênis de mesa têm os 
primeiros ouros nos Jomi

Data   Modalidade   Horário  Local

23/nov   Truco    18h30     CCI Vila Rica
24/nov   Atletismo   7h30   CE João Carlos de Oliveira
25/nov   Bola ao Cesto   8h   Ginásio do Tabaú
25/nov   Chute a Gol   10h   Ginásio do Tabaú
26/nov   Bocha    18h30   CCI Vila Rica
27/nov   Tênis    14h30   Paineiras Country Club
28/nov   Damas    18h30   CCI Vila Rica
29/nov   Dominó   18h30   CCI Vila Rica
30/nov   Coreografia   19h   Academia Performance
30/nov   Xadrex    19h   CCI Vila Rica
01/dez   Natação   10h   CE João Carlos de Oliveira
01/dez   Dança de Salão  19h30   AA Ferroviária

Jogos

tegoria B, acima de 59 anos, 
a dupla Anésio Bertolino e 
Antônio Pires ficou com o 
ouro, seguida da outra dupla, 
a vice-campeã, formada por  
Wilson Dias da Silva e José 
Eugenio da Costa.

Os Jomi prosseguem até 

o dia 1º de dezembro com as 
seguintes modalidades: truco, 
atletismo, bola ao cesto, chute a 
gol, bocha, tênis, damas, domi-
nó, coreografia, xadrez, natação 
e dança de salão. As inscrições 
podem ser feitas até uma hora 
antes de cada partida.

Aulão de hidroginástica 
movimenta piscinas da cidade

Ingresso para 
assistir Pinda x 
Corinthians é 1 
quilo de alimento

Festival de Natação neste fim de semana

piscina da Apae, às 18 horas. 
No penúltimo dia do “aulão”, 
29, o local escolhido é a pis-
cina do bairro Cidade Nova, 
sendo às 17h30, para a Ter-
ceira Idade; às 19h30, para os 

demais alunos. E no último 
dia, 30 de novembro, as au-
las serão no Centro Esporti-
vo João Carlos de Oliveira, 
às 17 e 19 horas.

Atualmente o Setor de 

Atividades Aquáticas da Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
atende a cerca de 3.100 alu-
nos: 570 de natação adulto e 
1.000 matriculados na hidro-
ginástica.

Crianças  e adolescentes de 7 a 17 anos podem se inscrever 
no Setor de Atividades Aquáticas da Secretaria de Esportes 
da Prefeitura no CE João Carlos de Oliveira

Alunos participam de aula de hidroginástica no CE “Zito”, em Moreira César

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Torcedores podem trocar os ingressos no ginásio da 
AA Ferroviária até sábado (24), até o meio-dia

A modalidade buraco foi disputada no Centro de 
Convivência dos Idosos, no bairro Vila Rica, na 
quarta-feira (21), às 18 horas 

Akim/Agoravale
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O Campeonato Sênior 50, 
da Liga Pindamonhangaben-
se de Futebol, em pareceria 
com a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, está a três par-
tidas de conhecer o Campeão 
2012. Neste domingo (25), os 
quatro times restantes fazem 
a primeira partida das semi-
finais. Os dois jogos serão 
simultâneos, às 8h45, com 
as partidas entre Imperial e 
Estrela; e Afizp contra Inde-
pendente.

A classificação do Im-
perial veio de maneira fácil. 

Venceu o Maricá por 5 a 0 e 
conheceu o adversário após o 
Estrela vencer o Campo Ale-
gre por 2 a 0. A Afizp ganhou 
do Santa Luzia fora de casa 
por 1 a 0 e agora enfrenta o 
Independente, que passou 
para as semifinais de maneira 
dramática, com 2 a 2 no tem-
po normal contra o Vila São 
José e 7 a 6 nos pênaltis.

A segunda partida das se-
mifinais está marcada para o 
dia 2 de dezembro, na qual os 
times do Estrela e Indepen-
dente jogam em casa.

A segunda partida das se-
mifinais do Campeonato Sub 
13 da Liga Pindamonhanga-
bense de Futebol acontecem 
neste sábado (24), às 10 ho-
ras, para definir os finalistas 
do torneio.

No primeiro jogo, a Ferro-
viária e o Etna ficaram mais 
próximos da final. O alvi-
verde do Boa Vista goleou o 
Unidos do Jardim Rezende 
fora de casa, por 4 a 0, e pode 
perder até por 4 gols para ir 
aos pênaltis. Já o Etna, time 
do Distrito de Moreira César, 

venceu os favoritos do Corin-
thians por 2 a 1, em casa, e 
tem a vantagem do empate.

Com o feriado do dia 15 
de novembro, a segunda par-
tida das semifinais foi agen-
dada para o dia 24 de novem-
bro. A Ferroviária jogará em 
casa diante da sua torcida 
para empurrar o time para a 
final. O Etna vai até o Alto 
Cardoso enfrentar o Corin-
thians fora de casa, com a tor-
cida adversária fazendo pres-
são para levar o alvinegro de 
Pindamonhangaba à final.

Domingo (25), às 10h30, 
apenas quatro equipes conti-
nuarão no Campeonato Ama-
dor da 2ª divisão. Os times 
do Fluminense e Ponte Nova 
saíram na frente na primeira 
partida das quartas de finais 
com os resultados positivos 
e, junto às outras equipes, fa-
zem o segundo jogo para se 
garantirem na próxima fase.

A 2ª divisão do Amador 
dá acesso para a 1ª divisão em 
2013. Em 2011, o vencedor 
do torneio foi o time do Sapo-
pemba, que acabou vencendo 
a primeira divisão este ano.

Os jogos de domingo pro-
metem muita disputa, prin-
cipalmente entre as equipes 
que empataram na primeira 
partida. Andrada e Areião 
ficaram no 1 a 1 no último 
domingo (18, agora se en-
frentam no estádio Cardosão 
(Alto do Cardoso), a casa do 
Areião. Um empate sem gols 

dá a classificação para o time 
da casa. O 100 Nome e Ara-
retama fizeram um dos me-
lhores jogos do campeonato; 
com o placar de 3 a 3, a dis-
puta está aberta e a partida da 
volta será no estádio Benedi-
to Urbano Santos (Vila Rica).

Na outra chave, em que 
o Fluminense e Ponte Nova 
venceram, está o Azeredo e o 
União dos Ipês que precisam 
vencer os adversários para 
irem às semifinais. O Flumi-
nense joga em casa contra o 
Azeredo e uma derrota por 
até 2 gols de diferença não 
tira a classificação do tricolor 
de Pinda. O jogo está marca-
do para o Estádio José Rami-
ro dos Santos (Ramirão). O 
Ponte Nova encara o União 
dos Ipês em casa, e um empa-
te coloca o time na semifinal. 
Esta partida será no estádio 
Aparecido Ribeiro (Planedi – 
Crispim).

A quinta rodada do Cam-
peonato Sub 17 da Liga Pin-
damonhangabense de Fute-
bol, após descanso de uma 
semana, volta neste sábado 
(24) com jogos às 10 horas. 
Esta é a penúltima rodada e 
pode definir alguns semifina-
listas.

A Ferroviária lidera o gru-
po A com 12 pontos e, com 
a vitória sobre o Sapopemba 
por 1 a 0 na 4ª rodada, o alvi-
verde garantiu a classificação 
para a próxima fase. No gru-

po B, o Sapopemba, mesmo 
com a derrota, lidera com 9 
pontos e na segunda posição 
quatro times com 7 pontos 
lutam para encostar no líder.

As duas melhores equipes 
de cada grupo se classificam 
para as semifinais do torneio, 
e no grupo A as equipes do 
Etna, Estrela, Corinthians, 
Mombaça e Bela Vista ainda 
lutam pela última vaga. No 
Grupo B, todos os times têm 
chances matematicamente de 
classificação.

A penúltima rodada do 
Campeonato Sênior 35 é de-
cisiva para garantir a clas-
sificação das equipes para a 
próxima fase da competição. 
Serão quatro jogos no domin-
go (25).Bela Vista e Ipê II 
podem assegurar a vaga para 
as semifinais. A equipe do 
Unidos do Jardim Rezende já 
está classificada, após o em-
pate por 1 a 1 contra o Taipas 
na 7ª rodada.

A 8ª rodada terá o jogo 
decisivo entre Bela Vista e 
Unidos do Jardim Rezende, 
no estádio José Ramiro dos 
Santos (Ramirão). Uma vi-
tória do Bela Vista garante a 
equipe entre os quatro melho-
res do torneio. Taipas e Ipê II 
também fazem um jogo de-
cisivo em Moreira César, no 
estádio Laerte Alves da Silva 
(Ramos). A vitória do Taipas 
deixa a equipe bem próxima 
da classificação, em contra-
partida, a vaga será do Ipê II 
se o time vencer.

Amador define semifinalistas no domingo

Penúltima rodada 
do sub 17 tem 
partidas decisivas

Jogos deste sábado (24), às 10 horas:
 
Jardim Eloyna x Ferroviária
Campo de Futebol do Jardim Eloyna (Jardim Eloyna)
 
Sapopemba x Etna
Estádio José Antonio Galvão (Paturi - Azeredo)
 
Maricá/Incomisa x Estrela
Estádio Nuno Maia Veiga (Maricá)
 
São Paulo x Corinthians
Estádio José Rodrigues Alves (Morumbi Pindense)
 
Independente x Mombaça
Estádio João Demetrio Salgado (Mancrezão)

Próxima rodada do Sênior 35 
pode definir semifinalistas

O Pindense e Manó 
Sports fazem a outra partida 
no estádio Pedro Alves Apo-
linário (Bonsucesso); o Manó 
Sports vem de uma goleada 

de 9 a 2 sobre o Andrada na 
última rodada. Bandeirante e 
Imperial  se enfrentam no es-
tádio Tio Nê (Feital), ambas as 
equipes com chances de clas-

sificação também.
A última rodada do Sê-

nior 35 acontece no próximo 
dia 2 de dezembro, com as 
definições dos semifinalistas.

Vaga para final 
será decidida 
no sábado 
pelo sub 13

Sênior 50 inicia 
a primeira 
partida das 
semifinais 

Akim/Agoravale

Akim/Agoravale

Bons jogos definem favoritos ao título neste domingo, pelo Campeonato Amador da 2ª divisão de Pinda

Jogos da garotada do sub 17 empolgam torcedores

Equipe do Andrada, que sofreu uma goleada, aplicada pelo time do Manó Sports
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Paixão por Esporte

Divulgação

O basquetebol de Pindamonhangaba vem crescendo mais 
a cada ano. Aos poucos, a modalidade vai ganhando 
força. A maior prova disso, aliás, é que a cidade 
sobreviveu a fase classifi catória do Campeonato Paulista 
e segue na briga pelo título.
O departamento técnico da FPB - Federação Paulista 
de Basketball divulgou, na última segunda-feira 
(19), a tabela completa das semifi nais do grupo  2 
do Campeonato Paulista Feminino e da série-A2 do 
Masculino.
Pindamonhangaba está viva nas duas disputas, sendo 
inclusive, a única representante do Vale do Paraíba.
Pelo grupo 2 do Campeonato Paulista de Basquetebol 
Feminino, a semifi nal será defi nida em uma série 
melhor de três. Assim, a equipe local encara a Asser / 
Seme / Rio Claro nos dias 28 de novembro e 1º e 2 de 
dezembro.
Em relação à série-A2 do Campeonato Paulista de 
Basquetebol Masculino, a semifi nal será defi nida em uma 
série melhor de cinco, tal como ocorre na elite estadual.
Nessa competição, a Princesa do Norte desafi a o XV/
Raizen/Unimed/Selam. Inicialmente, as duas equipes se 
enfrentam nos dias 28 e 29 de novembro, e no dia 2 de 
dezembro, e caso a série seja fechada, outros dois jogos 
acontecem nos dias 3 e 5 de dezembro.

Basquete de Pindamonhangaba se prepara para decisões

Feminino -  Rio Claro versus Pindamonhangaba
Primeiro Jogo -  28/11/2012 - 20 horas  - Pindamonhangaba
Segundo Jogo - 1º/12/2012 - 18 horas - Rio Claro
Terceiro Jogo -  2/12/2012  - 11 horas - Rio Claro
A equipe que totalizar duas vitórias se garante no playoff fi nal

Masculino - XV de Piracicaba versus Pindamonhangaba
Primeiro Jogo  - 28/11/2012 - 20 horas - Piracicaba
Segundo Jogo - 29/11/2012 - 20 horas - Piracicaba
Terceiro Jogo  -   2/12/2012 - 18 horas -  Pindamonhangaba
Quarto Jogo   -   3/12/2012 -  20 horas   -  Pindamonhangaba
Quinto Jogo -     5/12/2012 -  20 horas    -  Piracicaba
A equipe que totalizar três vitórias se garante no playoff fi nal

AIANDRA ALVES MARIANO

Até a última quarta-feira 
(21), a equipe de Pindamo-
nhangaba já contabilizava 
23 medalhas de ouro nos 
Jogos Abertos do Interior, 
que acontecem em Bauru. 
A cidade segue em quinto 
lugar na competição, atrás 
de São Caetano do Sul, 
Piracicaba, São José dos 
Campos e São Bernardo 
do Campo.

No total, Pinda já soma 

143 pontos. A líder São Ca-
etano tem 204 pontos. Além 
das medalhas de ouro, Pinda 
conquistou 17 medalhas de 
prata e 15 de bronze.

Entre as principais con-
quistas, destacam-se o ouro 
no handebol feminino, a pra-
ta no handebol masculino, 
taekwondo feminino e no 
ciclismo, além do bronze no 
xadrez feminino e masculino 
e no vôlei feminino.

Nos resultados individu-
ais, o ciclismo foi um dos 

destaques, e encerrou sua 
participação na competição 
com nove medalhas, sendo 
seis de ouro e outras três de 
prata. 

Ao todo, a delegação do 
município conta com mais 
de 500 pessoas, entre atletas, 
treinadores, comissão técnica 
e equipe de apoio.

No ano passado, Pinda 
conquistou a sua melhor co-
locação nos Jogos Abertos, 
com o 5º lugar e 202 pontos 
somados. 

A equipe de voleibol 
masculino de Pindamo-
nhagaba (Funvic/Mídia 
Fone) encerrou sua parti-
cipação na divisão espe-
cial dos Jogos Abertos de 
Bauru e agora foca sua 
estreia na Superliga, jogo 
este que acontece no  sába-
do (24), contra o Volta Re-
donda (RJ). A partida será 
no ginásio Juca Moreira, 
às 18 horas, com entrada 
gratuita.

Única equipe do Vale 
do Paraíba na principal 
competição do país, o time 
de Pindamonhangaba fez al-
gumas mudanças no elenco 
em relação ao grupo que dis-
putou o Campeonato Paulis-
ta deste ano. Chegaram para 
reforçar o time: o oposto 
Breno Marques, o levanta-
dor Ruan Coelho, o ponta 
Rodrigo Nóbrega e o central 
Felipe Mariano Silva. 

Na tarde dessa quinta-
-feira (22), o técnico João 
Marcondes falou um pou-
co sobre os novos reforços 
da Funvic para a Superli-
ga. Segundo ele, são joga-
dores novos e com um po-
tencial muito grande.

“O que é muito interes-
sante nestas contratações 
é que são garotos novos. 
E o que isso vai agregar à 
equipe? Eles são jovens, 
são jogadores de força, 
são jogadores com um 

potencial muito grande e 
que, vencendo o aspecto 
emocional, aquele medo 
inicial, vão dar muito tra-
balho para diversas equi-
pes grandes da Superliga”, 
disse o técnico.

Conversei com o técni-
co sobre os Jogos Abertos, 
onde a equipe não fez uma 
boa campanha, perdendo 
os quatro jogos que dispu-
tou. Sobre isso, João Mar-
condes falou que a compe-
tição foi muito interessante 
e proveitosa para dar ritmo 
aos atletas e que ainda não 
estava com a força máxi-
ma de seu elenco.

“Quando se perde nun-
ca é interessante, mas foi 
possível dar ritmo neces-
sário para nossos atletas. A 
cada set, a cada jogo, nós 
tínhamos uma montagem 
de equipe. Testamos vários 
jogadores e não podemos 
contar naquele momento 
com a força máxima da 
equipe (Breno não parti-
cipou dos Abertos). Mas 
deu para ver quais são as 
difi culdades que vou ter e 
deu para ver também qual 
é o nosso ponto forte, en-
tão, em cima do que foi 
feito nos Jogos Abertos, 
principalmente no aspecto 
psicológico, é o que vai 
ser trabalhado nestes pró-
ximos dias e neste início 
de Superliga”, disse.

O tradicional GP 6 horas 
Cross Country Endurance, 
prova de confraternização de 
fi nal do ano para os pilotos 
do enduro, acontece em etapa 
única com largada em Pin-
damonhangaba, na Fazenda 
Querência, Estrada Antônio 
Jesus de Miranda, 11100 (es-
trada do Ribeirão Grande), no 
dia  1º de dezembro, às 10 ho-
ras. Na ocasião, também ha-
verá a festa de premiação da 
Copa Adrenatrilha de Cross 
Country e Copa EFX 2012 na 
sequência.

Pilotos das categorias 
Ironman podem se inscrever 
para uma das 30 vagas no site 
da Adrenatilha (www.adre-
natilha.com.br) ou no Mega 
Trilha (www.megatrilha.com.
br). Ainda há 80 vagas para 
duplas efetivadas. O evento é 
uma parceria da equipe Aven-
turas no Vale e Adrenatilha, 
que trazem para Pindamo-
nhangaba as competições de 
moto. 

O competidor do Aventu-
ras do Vale, Fernando Cozzi, 
explicou como funciona os 

Com 23 medalhas 
de ouro, Pinda 
segue em 5º lugar

Sábado é dia de 
Superliga em 
Pindamonhangaba

Motos do GP Endurance invadem a 
cidade em dezembro

procedimentos das provas. 
“Na categoria Ironman o 
piloto fi ca na moto com ela 
desligada e com a mão es-
querda na cabeça, após a 
bandeirada, o competidor 
liga e sai para as 6 horas de 

prova. Nas categorias Su-
per Production, Production, 
Over 40 e Marathon, tipo “le 
mans”, o piloto sai correndo 
até sua moto ligar e segue 
para a 1ª volta da prova”.

A confraternização do 

GP 6 horas Cross Country 
Endurance conta também 
com o apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Esportes e 
Lazer.

Divulgação

Divulgação

Xadrez feminino consegue bronze nos Jogos Abertos de Bauru
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TN Feste

A 35ª edição do Feste - 
Festival Nacional de Teatro - 
apresenta seus últimos espe-
táculos neste final de semana. 
O evento, que é uma realiza-
ção da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, teve início dia 
11 de novembro e contou 

Feste acaba domingo com peça convidada

Sinopses

• DIA 24  
NÚMEROS

Os GeraldOs

Campinas-sp

Números é uma comédia 
em que um grupo de artis-
tas mambembes se multi-
plica em diversas funções 
para apresentar uma série 
de números inspirados na 
tradição circense. Um es-
petáculo que traduz o amor 
do artista pelo seu público 
e que apostando no talento 
humano para realizar esta 
alquimia.

• DIA 25
CABARET STRAVAGANZA

Cia Os satyrOs                  
sãO paulO-sp

Com direção de Rodolfo 
Garcia Vázquez, a peça 
mostra influências das 
stravaganzzas vitorianas, 
das performances dadaístas 
do Cabaret Voltaire e dos 
cabarés alemães dos anos 
20 e 30.

• DIA 23 
MINHA ALMA É NADA 
DEPOIS DESSA HORA

Os CiClOmátiCOs

riO de JaneirO-rJ

Um vigia de uma fabrica se 
apaixona por uma  misterio-
sa mulher chamada Cleide. 
Um dia Cleide desaparece 
e este amor se torna uma 
historia sem flor e alma.                                     

Alunos da escola munici-
pal do Mandu prestigiaram a 
peça teatral “A Casa de Den-
tro da Gente”, na segunda-
-feira (19). A peça faz parte 
das apresentações do 35º 
Feste.

A Cia Caixa de História, 
de São José dos Campos, 
apresentou um espetáculo 
poético musical que fez um 
convite à entrada ao mundo 
particular das nossas próprias 
casas e lembranças.

“Proporcionar eventos 
como este aos alunos é ex-
cepcional. A participação e 
interação com os artistas en-
cantou os alunos e a equipe 
escolar”, disse a gestora Cris-
tina Miranda.

Alunos da escola municipal do Mandu que estiveram na segunda-feira (19)

Alunos da Rede Municipal 
de Ensino prestigiam Feste

O auditório do teatro Cootepi esteve tomado por crianças, que assistiram ao espetáculo “O Menino que Mordeu Picasso”, do grupo Charles Produções

com grande público em todos 
os dias de espetáculos.

O Feste começou com a 
apresentação dos espetáculos 
de grupos de Pindamonhan-
gaba e, em seguida, foram 
apresentados os seleciona-
dos, entre inscritos de todo 

o país. Nesta semana, foi a 
vez das peças infantis, de se-
gunda a quarta-feira (21) e, 
a partir de quinta-feira (22), 
retornaram os espetáculos 
adultos, com a apresentação 
de “Território Banal”, com a 
Cia Azul Celeste, de São José 

do Rio Preto. Até o domingo 
(25), serão apresentados os 
espetáculos “Minha alma é 
nada depois dessa história”, 
da Cia Os Ciclomáticos, do 
Rio de Janeiro, na sexta-feira 
(23); “Números”, do grupo 
Os Geraldos, de Campinas, 
no sábado (24); e o espetácu-
lo convidado “Cabaret Stra-
vaganza”, da Cia Os Saytros, 
de São Paulo, encerrando o 
festival.

Para evitar a falta de luga-
res, as pessoas devem retirar 

seus ingressos, gratuitamente, 
a partir das 20 horas. A orga-
nização do Festival pede que 
o público chegue com antece-
dência para garantir seu lugar 
e contribuir com a pontualida-
de do início dos espetáculos, 
que começam às 21 horas. 
Algumas peças possuem uma 
apresentação alternativa, com 
a montagem de arquibanca-
das em cima do palco, por 
exemplo, o que pode restrin-
gir a quantidade de lugares 
disponíveis na platéia.

O Feste está sendo reali-
zado no Parque da Cidade, 
com entrada gratuita. Este 
ano, seguindo a tendência 
mundial, o Feste não é com-
petitivo.

Informações, programa-
ção, sinopses dos espetácu-
los e fotos das apresentações 
podem ser acessadas no site 
oficial da Prefeitura: www.
pindamonhangaba.sp.gov.br, 
clicando no banner Feste, 
localizado no alto da pá-
gina. 

Cabaret Stravaganza encerra o Festival de Teatro de Pindamonhangaba

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Divulgação



(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!)

FAÇA SUA PERGUNTA E FIQUE CONOSCO - 3642-5673

PLENOMED Sistema de Benefícios
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SEXO NA 3ª IDADE
 “Conseguir manter o cônjuge interes-
sado é o grande segredo

para ter uma vida sexual mais 
longa e ativa”

Faça parte da grande família PLENOMED

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

Sugestões de temas e dúvidas - alexandra@laboratiocedlab

Diabetes – É preciso cuidar
Na ultima quarta-feira, dia 14, foi celebrado o Dia Mundial 
do Diabetes. Esse dia tem por objetivo educar as pessoas 
a respeito da doença. Não só educar, mas chamar atenção 
à gravidade do assunto. No mundo todo foram realizadas 
ações e campanhas que resultaram em vitória no combate 
as complicações dessa doença.
Bom, mas agora vamos ao pratico da coisa – Imagine que 
foi diagnosticado com diabetes. O que fazer? Bem, um dos 
grandes temores de quem é recentemente diagnosticado 
é que a partir daí terá de viver sob restrição.
Mas fique calmo! Logo você vai descobrir que, na verdade, 
poderá comer praticamente tudo de que gosta. Vai desco-
brir que a chave do mistério é, tão somente, moderação e 
conhecimento.
De antemão, saiba que - qualquer que seja o plano dese-
nhado para o seu caso - a alimentação recomendada à 
pessoa com diabetes é a mesma que todos, com ou sem 
diabetes, deveriam adotar.
Portanto, separamos 10 dicas para que você tenha um 
melhor controle do diabetes e consiga viver, como disse-
mos, com moderação.
• Estabeleça horários para as refeições, distribuindo-as 
em 5 ou 6 refeições diárias.
• Consuma tipos variados de verduras, legumes e frutas 
- prefira sempre aqueles de coloração intensa, como os 
verdes escuros e amarelos.
• Escolha alimentos ricos em fibras, como verduras, frutas, 
legumes, feijão, cereais integrais (arroz e pão integral) e 
farinhas (aveia, trigo).
• Evite alimentos ricos em açúcares, como doces, refrige-
rantes, chocolates, balas e outras guloseimas.
• Consuma pouco sal de cozinha; evite alimentos com alto 
teor de sal. Prefira ervas (salsa, coentro, cebolinha, oré-
gano) ou limão, para tornar as refeições mais saborosas.
• Diminua o consumo de gordura.
• Evite o fumo e as bebidas alcoólicas
• Beba muita água!
• Mantenha um peso saudável.
• Procure ter uma alimentação saudável e uma atividade 
física regular e moderada.
É recomendável fazer um plano alimentar junto com seu 
médico e com um nutricionista que vai ajudá-lo a descobrir 
quantas calorias você pode ingerir, quantos carboidratos 
pode consumir em cada refeição, que combinações de 
nutrientes pode e deve fazer e, além de tudo, como você 
deve lidar com sua medicação em função de sua alimen-
tação.
A Diabetes é uma doença crônica que não tem cura, mas 
pode ser controlada com o uso da medicação correta e al-
guns cuidados como citamos. Vamos nos unir no combate 
ao diabetes, juntos podemos fazer um novembro azul.

“HAT-TRICK” NA TROVA!
Não podemos deixar de cumprimentar o trovador 
José Valdez, presidente da UBT, seção de Pinda-
monhangaba, por sua tríplice conquista em Maran-
guape/CE, cujos resultados foram divulgados esta 
semana. No concurso cujo tema foi “Chico Anísio”, 
em homenagem póstuma  ao ilustre cearense/ma-
ranguapense que revolucionou o humor no Brasil, 
Dr. Valdez obteve o 5º lugar com esta composição:

Chico Anísio, teu labor
de alegria é tua glória!
- Contar a história do humor
é contar a tua história!

 
E foi também o primeiríssimo colocado no mesmo 
tema:

Não és rima do meu verso,
Chico Anísio é bem verdade!
Tu rimas com Universo
no Universo da Saudade!

 

Para fechar com chave de ouro, Valdez foi 2º colo-
cado no tema que utilizou o nome do município onde 
nasceu o inesquecível “Professor Raimundo”:

Maranguape...o rio.. a serra...
Quanta imagem na distância!
Mundo evocado que encerra
o mundo da minha infância!

 Como bom e fiel cearense, nascido em Limoeiro do 
Norte, Valdez fala com pleno conhecimento de cau-
sa, quando o assunto tem a ver com aquele lindo 
rincão do nordeste brasileiro.
Reitero, pois, os cumprimentos desta coluna ao no-
bre poeta, há muitos anos “convertido” em cidadão 
pindamonhangabense.
Ainda no tema “Chico Anísio”, este colunista foi agra-
ciado com a 18ª colocação, com a seguinte constru-
ção:

Com personagens tão ricos,
Anísio, esteta fecundo,
povoou o mundo de “Chicos”
e impôs ao mundo o seu mundo!

------------------------------------------------
 

ISS
E que fique, de Chico, para todos nós, este salutar 
exemplo de vida: com bom humor tudo se torna mais 
fácil. E mais bonito. 

Aproveite, enquanto ninguém cria uma nova tradu-
ção para a sigla ISS:  Imposto Sobre o Sorriso.

C O N V I T E

A APAMEX – Associação Pindamonhangabense de Amor-Exigente CONVIDA para 
participar do evento social “ 20 Encontro de Lideres do A. E. e simpatizantes ” dia 1 
de dezembro de 2012 das 14h00 ás 18h00 (sábado) na  E.E. Dr. Alfredo PUJOL – 
Centro, no qual serão  compartilhados informações importantes para os voluntários  
e para os simpatizantes do programa Amor-Exigente.

Atenciosamente,

Fernando Antunes Lima
Presidente da APAMEX e coordenador do Amor-Exigente

CONVOCAçãO
Conforme determinado no Manual dos Dirigentes da Associação dos Cooperadores 
Salesianos, capitulo III Artigo 15°, paragrafo II ficam (as) Cooperadores Salesianos 
CONVOCAÇÃO a se fazer presentes ás 19:30 do dia 05 de Dezembro de 2012 á 
Rua Olimpio Marcondes Azeredo n° 281 loteamento Azeredo em Moreira César - 
Pindamonhangaba - SP a fim de participar da reforma do estatuto e mudança da 
razão social Associação dos Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba para 
Associação dos Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba.
Pindamonhangaba,21 de Novembro de 2012

Serafim de Oliveira

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE EXPLICAÇÕES.
Ref.: Pregão 010/2012 (proc. 3.271/2012)

NOTIFICADA:
Impacto Regional Revistas e Jornais Ltda. ME
CNPJ 10.434.176/0001-05
Rua Dr. Eugenio Fortes Coelho, 174 Bosque da Princesa
CEP 12401-360, Pindamonhangaba-SP

Tendo em vista o processo 3.271/2012 que trata do Pregão 10/2012, para contrata-
ção de empresa especializada em serviços de engenharia e responsabilidade técnica 
para montagem, desmontagem e operação de equipamentos de som e iluminação 
em eventos, que veio a ser anulado em função de suspeita de irregularidades e in-
dícios de conluio na participação dos licitantes, vimos por meio deste, após tentativa 
de entrega postal no endereço cadastrado na Prefeitura e na JUCESP, NOTIFICAR 
a empresa para que apresente no prazo de 15 (trinta) dias manifestação prévia con-
tendo suas razões e explicações sobre o ocorrido, respaldados em documentos, de-
monstrativos materiais e outros meios que julgar necessários.
O processo encontra-se no DCC à disposição de V.S.ª para consulta na Prefeitura ou 
para cópia caso assim o deseje, conforme os procedimentos de praxe.

Urbano Reis Patto Filho
Diretor do Departamento de Contratos e Convênios

 E  D  I  T  A  L

O Presidente da UNIÃO DOS FERROVIÁRIOS DA ESTRADA DE FERRO CAMPOS 
DO JORDÃO, Jose Benedito Cardoso, pelo presente, de conformidade com os ES-
TATUTOS da entidade, leva ao conhecimento de todos os seus associados que à 
partir desta data acham-se abertas as INSCRIÇÕES de CHAPAS, para concorrerem 
às próximas ELEIÇÕES DE DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CON-
SELHO DELIBERATIVO, para o BIÊNIO de 2013/2014, ELEIÇÕES essas que serão 
realizadas no dia 14 de dezembro  do corrente ano, devendo as referidas CHAPAS 
serem apresentadas até o dia 30 de novembro de 2012 e constarem o seguinte:
DIRETORIA EXECUTIVA
Será composta de: Presidente, Vice-Presidente, 1º Tesoureiro e 1º secretário;
Denominação da Chapa;
Nome por extenso e RG dos candidatos e suas respectivas assinaturas à frente dos 
nomes.
CONSELHO FISCAL
Será composto de 03 (Três) Membros Titulares e 02 (dois) Membros Suplentes;
Denominação da Chapa;
Nome por  extenso  e RG dos candidatos e suas respectivas assinaturas à frente 
dos nomes.
CONSELHO DELIBERATIVO
Será composto de 04 (quatro) Membros Titulares e 02 (dois) Membros Suplentes;
Denominação da Chapa;
Nome por extenso e RG dos candidatos e suas respectivas assinaturas à frente dos 
nomes.
As CHAPAS completas digitadas, com as respectivas assinaturas dos Senhores con-
correntes, acompanhadas de oficio dirigido à União dos Ferroviários da EFCJ, deve-
rão ser entregues na Secretaria da entidade em sua sede social à Rua Dr. Campos 
Salles, nº 203, Centro, Pindamonhangaba, SP, até o dia 30 de novembro de 2012 
para apreciação e registro.
Obs. Somente poderão ser candidatos e TER direito a VOTO os associados QUITES 
com a entidade.
Este EDITAL deverá ser afixado nos locais de maior acesso nas Dependências da 
Ferrovia, para conhecimento de todos.
Pindamonhangaba, 14 de novembro de 2012.

Jose Benedito Cardoso
Presidente da UFEFCJ

ASSEMBLÉIA  GERAL ORDINÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E FARMA-
CÊUTICAS DE PINDAMONHANGABA E REGIÃO, Pelo presente Edital, convoca to-
dos os sócios, quites e em pleno gozo de seus direitos  estatutários, a comparecerem 
na Sede Social do Sindicato, à Rua dos Bentos, nº 481 – São Benedito – Pindamo-
nhangaba – SP, no dia 30 de novembro de 2012, às 14h00, para deliberarem sobre 
a seguinte Ordem do Dia: 1) Leitura, Discussão e Aprovação da Ata de Assembléia 
anterior;  2) Leitura, Discussão e Votação da Previsão Orçamentária para o exercí-
cio de 2013, com o parecer do Conselho Fiscal. Não havendo número suficiente e 
estatutário para a realização da Assembléia em 1ª convocação, no horário supra 
mencionado, a mesma será realizada uma hora após no mesmo dia e local. Pinda-
monhangaba, 23 de novembro de 2012. 

Sebastião de Melo Neto  
 Presidente

COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO
J Marinho da Cruz Junior ME, sito a Rua Cônego José Luiz Pereira Ribeiro, nº 
27 - Sala 12, São Benedito - Pindamonhangaba/SP, declara que LUIZ ANTONIO 
FERNANDEZ, portador da carteira de trabalho nº 18141, série 00059, está ausente 
do emprego desde 24/08/2012, configurando assim o abandono de emprego de 
acordo com as Leis Trabalhistas vigente no país.

Ata da 44.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de In-
frações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 12.11.2012.

Às dez horas do dia doze de novembro de dois mil e doze, nesta Cidade de Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, 
em sua sede, realizar a Quadragésima Quarta Sessão Ordinária do corrente ano, sob 
a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos 
da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 42.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
08.11.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0218/12 
Jansiley Valentino Guimarães. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva: INDEFERIDO, 
por votação unânime: Recurso 1-0244/12 Waldir Guido Alves. III – EXPEDIENTE: Ofício 
051/12 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da 
JARI para publicação
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e 
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 12 de Novembro de 2012. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 43.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recur-
sos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 
13.11.2012.

Às dez horas do dia treze de novembro de dois mil e doze, nesta Cidade de Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, 
em sua sede, realizar a Quadragésima Terceira Sessão Extraordinária do corrente 
ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores 
Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro 
titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 44.ª Sessão Ordinária, realiza-
da em 12.11.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: 
Recurso 1-0221/12 José de Paula Andrade. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva: 
INDEFERIDO, por votação unânime: 
Recurso 1-0247/12 Vanderlei Machado. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de 
Souza Filho: DILIGÊNCIA, por votação unânime: Recurso 1-0219/12 Sergio Roberto 
da Silva Santos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CIDADE NOVA
FUNDADA EM 06 DE AGOSTO DE 1979

RUA MOGI DAS CRUZES, Nº 500—PINDAMONHANGABA.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Em conformidade com o capítulo IV (quarto), Artigo 8º ( oitavo ), do Estatuto desta 
Associação. Convocamos, todos os associados para Assembleia Geral Ordinária, a 
realizar-se no próximo dia  05 de (cinco ) de dezembro de 2012, as 19 (dezenove) 
horas em primeira convocação, e 30 minutos depois em segunda convocação com 
qualquer número de associados presentes. A pauta desta assembleia é a Eleição da 
nova Diretoria para o próximo biênio, 2012 e 2013, e alterações estatutárias.
Pindamonhangaba, 23 de novembro de 2012.

P/P José Orlando Cornélio 
Presidente

LIGA MUNICIPAL PINDAMONHANGABENSE DE FUTEBOL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CARLOS MAGNO DA SILVA, presidente em exercício da LMPF, no uso de suas 
atribuições CONVOCA todos os clubes associados para, no dia 3 de janeiro de 2013, 
em assembleia, as 19 horas, na sede da LMPF, na rua Álvaro Leme Celidônio, 112 – 
Quadra Coberta – Pindamonhangaba,  para deliberarem sobre: 
- Alteração do estatuto da LMPF
- Abertura para inscrição de chapas para eleição da nova diretoria para o triênio 
2013/2016.
- Discussões da forma, realização e prazo para a eleição.
Pindamonhangaba, 23 de novembro de 2012

CARLOS MAGNO DA SILVA
Presidente em exercício
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912

AUTO DE INFRAÇÃO/ PENALIDADE DE MULTA

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

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 139/12
Em: 06/07/12
Processo nº: 20327/2012
Atividade: Drogaria.
Razão Social: Andrea Murari Pindamonhangaba ME.
CNPJ / CPF: 04631187000182                   
Endereço: Rua dos Expedicionários, 76, Centro.
Município: Pindamonhangaba.
Responsável Legal: Andrea Murari.
CPF: 259941578
Auto de Infração nº: 1882/12      
Defesa: Não apresentou.
Auto de Imposição de Penalidade Multa nº: 1941/12
Recurso: Não apresentou.

AUTO DE INFRAÇÃO/ PENALIDADE DE MULTA

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

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 140/12
 
Em: 06/07/12
Processo nº: 20333/2012
Atividade: Drogaria.
Razão Social: Andrea Murari Pindamonhangaba ME.
CNPJ / CPF: 04631187000182                   
Endereço: Rua dos Expedicionários, 76, Centro.
 Município: Pindamonhangaba.
Responsável Legal: Andrea Murari.
CPF: 259941578
Auto de Infração nº: 1880/12      
Defesa: Não apresentou.
Auto de Imposição de Penalidade Multa nº: 1943/12
Recurso: Não apresentou.

AUTO DE INFRAÇÃO/ PENALIDADE DE MULTA

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

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 141/12
Em: 06/07/12
Processo nº: 20330/2012
Atividade: Drogaria.
Razão Social: Andrea Murari Pindamonhangaba ME.
CNPJ / CPF: 04631187000182                   
Endereço: Rua dos Expedicionários, 76, Centro.
Município: Pindamonhangaba.
Responsável Legal: Andrea Murari.
CPF: 259941578
Auto de Infração nº: 1879/12      
Defesa: Não apresentou.
Auto de Imposição de Penalidade Multa nº: 1947/12
Recurso: Não apresentou.

AUTO DE INFRAÇÃO/ PENALIDADE DE MULTA

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

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 142/12
Em: 06/07/12
Processo nº: 20332/2012
Atividade: Drogaria.
Razão Social: Andrea Murari Pindamonhangaba ME.
CNPJ / CPF: 04631187000182                   
Endereço: Rua dos Expedicionários, 76, Centro.
Município: Pindamonhangaba.
Responsável Legal: Andrea Murari.
CPF: 259941578
Auto de Infração nº: 1878/12      
Defesa: Não apresentou.
Auto de Imposição de Penalidade Multa nº: 1944/12
Recurso: Não apresentou.

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE

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

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 052
Em: 19 de NOVEMBRO de 2012
Processo nº: 0533-12
Atividade: - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS.
Razão Social: LUIS JOSÉ GONÇALVES DA SILVA - ME
CNPJ: 05070015-0001-40
Endereço: Rua JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO nº 105 (FUNDOS) – Vila São Judas Tadeu.
Município: PINDAMONHANGABA
Responsável Legal: LUIS JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
CPF: 288.424.618-57 
Auto de Infração  nº: 1777
DEFESA: NÃO APRESENTOU
Auto de Imposição de Penalidade Nº 1367 (MULTA) 
DEFESA: Não apresentou.











                                          
               




                 
   



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  






  



  



  



  



  









  



  



  



  



  



  
 





















DECRETO Nº. 4.907, DE 31 DE OUTUBRO DE 2012.
Altera o Decreto nº 3.690, de 11 de julho de 1997, que declara de utilidade pública, 
para fins de desapropriação, o prédio de nº 125 na Av. Monsenhor João José de 
Azevedo, de propriedade do Sr. Jair de Castro Almeida e sua mulher Célia Aparecida 
Miranda de Almeida.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
atribuições legais, e nos termos do art. 5º, letra “i”, combinado com o art. 6º do De-
creto nº. 3.365, de 21 de junho de 1941,

D  E  C  R  E  T  A :-
Art.1º.  Altera  o art. 2º do Decreto n° 3.690, de 11 de julho de 1997, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º A área descrita no artigo anterior será utilizada para fins de instalação de 
Unidade Básica de Saúde.”
Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
Pindamonhangaba, 31 de outubro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro                           
Prefeito Municipal                       

Paulo Amadei Usier
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 31 de outubro de 
2012.                                                              

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/  Processo Interno nº 26893/2012

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 4.912, DE 14 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 teremos da Lei nº 5.468, de 14 de novembro de 2012, 

DECRETA:
Art. 1º.  Fica aberto, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), 
no Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Atenção Básica, da Secretaria de Saú-
de e Assistência Social, referente ao termo aditivo nº 001/12 do processo     nº. 
001/0217/000.599/2012 do Fundo Estadual de Saúde, do Governo do Estado de São 
Paulo.  A classificação orçamentária será:

11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA E SOCIAL
11.12 Fundo Municipal de Saúde / Assistência Atenção Básica (PAB)
1 025                Equipamentos em Geral
10 301 0028.2  4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (855  R$ 360.000,00
Artigo 2º.  O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o 
repasse efetuado pelo Fundo Municipal de Saúde, do Governo do Estado de São 
Paulo.
 
Artigo 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 14 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 14 de novembro de 
2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/cba/Projeto de Lei nº 178/2012

DECRETO Nº 4.913, DE 14 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 5.469, de 14 de novembro de 2012, 

DECRETA:
Artigo 1º. Fica aberto, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um cré-
dito adicional suplementar no valor de R$  247.000,00 (duzentos e quarenta e sete 
mil reais), no Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Atenção Básica, da Secretaria 
de Saúde e Assistência Social, referente aos termos de compromisso nº. 187/2010 e  
330111/2012 do Ministério da Saúde. A classificação orçamentária será:
11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA E SOCIAL
11.12 Fundo Municipal de Saúde / Assistência Atenção Básica (PAB)
1 025  Equipamentos em Geral
10 301 0028.5   4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (826) R$ 247.000,00
Artigo 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse 
efetuado pelo Ministério da Saúde.
Artigo 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 14 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 14 de novembro de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba/Projeto de Lei nº 179/2012

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

LEI Nº 5.469, DE 14 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 se-
guinte 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$  
247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil reais), no Fundo Municipal de Saúde/ 
Assistência Atenção Básica, da Secretaria de Saúde e Assistência Social, referente 
aos termos de compromisso nº. 187/2010 e  330111/2012 do Ministério da Saúde. A 
classificação orçamentária será:

11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA E SOCIAL
11.12 Fundo Municipal de Saúde / Assistência Atenção Básica (PAB)
1 025                Equipamentos em Geral
10 301 0028.5     4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (826)   R$ 247.000,00
Artigo 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse 
efetuado pelo Ministério da Saúde.
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.
Pindamonhangaba, 14 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 14 de novembro de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba/Projeto de Lei nº 179/2012

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

LEI Nº 5.468, DE 14 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 se-
guinte 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$ 360.000,00 
(trezentos e sessenta mil reais), no Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Atenção 
Básica, da Secretaria de Saúde e Assistência Social, referente ao termo aditivo nº 
001/12 do processo     nº. 001/0217/000.599/2012 do Fundo Estadual de Saúde, do 
Governo do Estado de São Paulo.  A classificação orçamentária será:
11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA E SOCIAL
11.12 Fundo Municipal de Saúde / Assistência Atenção Básica (PAB)
1 025                     Equipamentos em Geral
10 301 0028.2    4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (855) R$ 360.000,00
Artigo 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse 
efetuado pelo Fundo Municipal de Saúde, do Governo do Estado de São Paulo.
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.
Pindamonhangaba, 14 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 14 de novembro de 
2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/cba/Projeto de Lei nº 178/2012

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

 PORTARIA GERAL Nº 3.933, DE 30 DE OUTUBRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.01 e Lei nº 
4.364, de 20.12.05, Resolve DESIGNAR a Profª Lucimara de Jesus Santos Rios, 
professora ensino fundamental, para substituir a Profª. Elisabete Gusmão Cardoso, 
Gestora de Unidade Escolar, durante o período em que a mesma encontrar-se em 
licença saúde, de 17 de outubro de 2012 a 30 de novembro de 2012.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de 
outubro de 2012.
Pindamonhangaba, 30 de outubro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal 

Valno Herculano Coutinho
Diretor do Departamento de Administração respondendo pela Secretario de 
Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 30 de outubro de 
2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Processo Interno nº 30063/12

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL Nº 3.936, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.01 e Lei 
nº 4.364, de 20.12.05, Resolve DESIGNAR a Sra. Márcia Fernandes Lima Silva, 
Diretora do Departamento Pedagógico, para substituir a Sra. Bárbara Zenita França 
Macedo, Secretária de Educação e Cultura, durante o período em que a mesma 
encontrar-se em gozo de férias, de 05 de novembro a 24 de novembro de 2012.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir 
de 05 de novembro de 2012.
Pindamonhangaba, 09 de novembro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal 

Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 09 de novembro 
de 2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/cba/ Processo nº 31.579/2012

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL Nº 3937, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, e com fundamento na Emenda a Lei Orgânica Municipal nº 
30, de 07 de agosto de 2012, artº 120, Parágrafo Único c/c artº 125, e demais dispo-
sições aplicáveis, CONCEDE AFASTAMENTO, de seu cargo/emprego, ao servidor 
abaixo indicado, eleito para ocupar cargo em sindicato de categoria, recebendo seus 
vencimentos e vantagens, até o término do mandato do ano de 2014.
– Luiz Carlos de Oliveira
¬
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2012.

João Antônio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 12 de novembro de 
2012.    

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/cba/ Processo Externo nº 27481/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO 

AAVV.. NNOOSSSSAA SSEENNHHOORRAA DDOO BBOOMM SSUUCCEESSSSOO,, 11..440000 –– CCPP 5522 –– CCEEPP 1122442200--001100 –– PPIINNDDAAMMOONNHHAANNGGAABBAA –– SS..PP..
TTEELL//FFAAXX:: ((1122)) 33664444..55660000

PORTARIA GERAL Nº 3.938, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012. 

João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Art. 1º - N O M E A R, as senhoras abaixo relacionadas como 
funcionárias efetivas da Secretaria de Educação e Cultura, aprovadas em concurso público 
para o emprego de Professor da Rede Municipal de Ensino, para representá-los junto ao 
Ministério de Educação e Cultura (MEC). 

NOME CPF MATRÍCULA DATA DE 
INGRESSO

Luciana de Oliveira Ferreira 12792863854 338100 01/04/1991 
Cecília Márcia Paiva de Oliveira 21806778807 774900 03/02/2005 
Ana Lúcia Rodrigues Morais 07240487822 542400 01/02/1999 
Carmen Silva Ferreira Martins 03938826835 542500 01/02/1999 
Irene Ribeiro de Aguiar Mello 12849814890 697400 27/12/2002 
Rosangela Gonçalves e Silva 04708365802 535200 01/07/1998 
Rosemar Aparecida Silva 08104453874 615100 21/02/2001 
Célia Regina Ascenço 11689274808 821700 14/02/2006 
Ione de Almeida Barbosa 08113909850 555600 01/02/1999

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogadas 
as disposições em contrário. 

Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2012. 

João Antonio Salgado Ribeiro 
Prefeito Municipal 

Márcia Fernandes Lima Silva 
Respondendo pela Secretaria de 

Educação e Cultura

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 12 de 
novembro de 2012. 

Rodolfo Brockhof 
Secretario de Assuntos Jurídicos 

SAJ/cba/ Processo Interno nº 32.108/2012
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Consolidado
5º BIMESTRE DE 2012

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO I (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1°) R$ 1,00
DESPESAS EMPENHADAS

DOTAÇÃO 
INICIAL

CRÉDITOS 
ADICIONAIS

SALDO A 
LIQUIDARDESPESAS NO 

BIMESTRE
%

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
   DESPESAS CORRENTES
      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
      JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
      OUTRAS DESPESAS CORRENTES
   DESPESAS DE CAPITAL
      INVESTIMENTOS
      INVERSÕES FINANCEIRAS
      AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
   RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
   RESERVA DO RPPS

SUBTOTAL DAS DESPESAS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO
   Amortização da Dívida Interna
      Dívida Mobiliária
      Outras Dívidas
   Amortização da Dívida Externa
      Dívida Mobiliária
      Outras Dívidas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
SUPERÁVIT

TOTAL

FONTE:

DESPESAS LIQUIDADAS

ATÉ O 
BIMESTRE

NO 
BIMESTRE

ATÉ O 
BIMESTRE

DOTAÇÃO 
ATUALIZADA

347.000.000,00
298.494.000,00
144.987.000,00

5.200.000,00
148.307.000,00

48.506.000,00
47.706.000,00

0,00
800.000,00

5.000.000,00
0,00
0,00

35.181.373,55
2.434.373,55

912.401,95
0,00

1.521.971,60
32.747.000,00
32.747.000,00

0,00
0,00

-4.181.000,00
0,00
0,00

382.181.373,55
300.928.373,55
145.899.401,95

5.200.000,00
149.828.971,60

81.253.000,00
80.453.000,00

0,00
800.000,00
819.000,00

0,00
0,00

60.761.768,44
39.873.075,67
23.185.509,31

530.855,19
16.156.711,17
20.888.692,77
20.757.860,94

0,00
130.831,83

0,00
0,00
0,00

286.905.434,75
248.974.499,45
120.956.430,52

2.576.537,73
125.441.531,20

37.930.935,30
37.315.236,19

0,00
615.699,11

0,00
0,00
0,00

51.069.426,30
44.594.878,38
23.309.060,35

530.855,19
20.754.962,84

6.474.547,92
6.343.716,09

0,00
130.831,83

0,00
0,00
0,00

234.187.133,74
220.484.060,71
120.954.494,85

2.576.537,73
96.953.028,13
13.703.073,03
13.087.373,92

0,00
615.699,11

0,00
0,00
0,00

61,28
73,27
82,90
49,55
64,71
16,86
16,27
0,00

76,96
0,00
0,00
0,00

52.718.301,01
28.490.438,74

1.935,67
0,00

28.488.503,07
24.227.862,27
24.227.862,27

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

352.000.000,00 31.000.373,55 383.000.373,55 60.761.768,44 286.905.434,75 51.069.426,30 234.187.133,74 61,15 52.718.301,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

352.000.000,00 31.000.373,55 383.000.373,55 60.761.768,44 286.905.434,75 51.069.426,30 234.187.133,74 61,15 52.718.301,01
- - - - - 396.344,65 28.023.627,37 - 37.070.937,88

352.000.000,00 - 383.000.373,55 - - 51.465.770,95 262.210.761,11 68,46 89.789.238,89

0,00

Departamento de Finanças

__________________________________ __________________________________ __________________________________ ___________________________________
JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO TÂNIA APARECIDA DE OLIVEIRA D'AVILA JOÃO CARLOS MUNIZ DOMINGOS GERALDO BOTAN

PREFEITO CONTADOR DIRETOR DE FINANÇAS SECRETÁRIO DE FINANÇAS
RG: 54225462 CRC: 249994/O-0 RG: 24562255X RG: 16254025-5
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Consolidado
5º BIMESTRE DE 2012

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO I (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1°) R$ 1,00

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
   RECEITAS CORRENTES
      RECEITA TRIBUTÁRIA
         Impostos

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS
PREVISÃO 

INICIAL
PREVISÃO 

ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE %

2.012,00 2.012,00

         Taxas
         Contribuição de Melhoria
      RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 
         Contribuições Sociais
         Contribuições Econômicas
      RECEITA PATRIMONIAL
         Receitas Imobiliárias
         Receitas de Valores Mobiliários
         Receitas de Concessões e Permissões
         Compensações Financeiras
         Outras Receitas Patrimoniais
      RECEITA AGROPECUÁRIA
         Receita da Produção Vegetal
         Receita da Produção Animal e Derivados
         Outras Receitas Agropecuárias

SALDO A 
REALIZAR%NO BIMESTRE

      RECEITA DE SERVIÇOS
      TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
         Transferências Intergovernamentais
         Transferências de Instituições Privadas
         Transferências do Exterior
         Transferências de Pessoas
         Transferências de Convênios
         Transferências para o Combate à Fome
      OUTRAS RECEITAS CORRENTES
         Multas e Juros de Mora
         Indenizações e Restituições
         Receita da Dívida Ativa
         Receitas Correntes Diversas
   RECEITAS DE CAPITAL
      OPERAÇÕES DE CRÉDITO
         Operações de Crédito Internas
         Operações de Crédito Externas
      ALIENAÇÃO DE BENS
         Alienação de Bens Móveis
         Alienação de Bens Imóveis
      AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
      TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
         Transferências Intergovernamentais
         Transferências de Instituições Privadas
         Transferências do Exterior
         Transferências de Pessoas

         Transferências de Convênios
         Transferências para o Combate à Fome

         Transferências de Outras Instituições Públicas

      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
         Intregralização do Capital Social
         Div. Atv. Prov. da Amortização de Emp. e Financ.
         Receitas de Capital Diversas

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
SUBTOTAL DAS RECEITAS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO
   Operações de Crédito Internas
      Mobiliária
      Contratual
   Operações de Crédito Externas
      Mobiliária
      Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
DÉFICIT
TOTAL

394.870.000,00
381.670.000,00

57.898.000,00
56.120.000,00

1.278.000,00
500.000,00
207.000,00
207.000,00

0,00
5.590.000,00

90.000,00
3.900.000,00
1.600.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

298.255.000,00
294.660.000,00

0,00
0,00
0,00

3.595.000,00
0,00

19.720.000,00
4.245.000,00
1.225.000,00

10.000.000,00
4.250.000,00

13.200.000,00
0,00
0,00
0,00

500.000,00
500.000,00

0,00
0,00

12.700.000,00
12.700.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

352.000.000,00

394.870.000,00
381.670.000,00

57.898.000,00
56.120.000,00

1.278.000,00
500.000,00
207.000,00
207.000,00

0,00
5.590.000,00

90.000,00
3.900.000,00
1.600.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

298.255.000,00
294.660.000,00

0,00
0,00
0,00

3.595.000,00
0,00

19.720.000,00
4.245.000,00
1.225.000,00

10.000.000,00
4.250.000,00

13.200.000,00
0,00
0,00
0,00

500.000,00
500.000,00

0,00
0,00

12.700.000,00
12.700.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

57.738.523,45
57.597.340,99

8.484.890,23
8.176.395,29

308.494,94
0,00

42.475,97
42.475,97

0,00
1.618.188,84

14.725,80
1.234.193,60

369.269,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

45.554.580,80
44.927.265,52

0,00
0,00
0,00

627.315,28
0,00

1.897.205,15
352.197,12
217.628,87
846.000,62
481.378,54
141.182,46

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

129.640,04
129.640,04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.542,42
0,00
0,00

11.542,42

0,00

294.249.211,06
293.267.406,90

45.117.737,12
43.867.407,65

1.250.329,47
0,00

190.392,83
190.392,83

0,00
7.693.920,01

73.224,71
6.372.036,35
1.248.658,95

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

229.900.606,83
226.655.910,38

0,00
0,00
0,00

3.244.696,45
0,00

10.364.750,11
1.818.244,76

958.232,46
5.041.243,90
2.547.028,99

981.804,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

929.231,94
929.231,94

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

52.572,22
0,00
0,00

52.572,22

0,00

14,62
15,09
14,65
14,57
24,14
0,00

20,52
20,52
0,00

28,95
16,36
31,65
23,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,27
15,25
0,00
0,00
0,00

17,45
0,00
9,62
8,30

17,77
8,46

11,33
1,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,02
1,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

74,52
76,84
77,93
78,17
97,83
0,00
91,98
91,98
0,00

137,64
81,36

163,39
78,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77,08
76,92
0,00
0,00
0,00
90,26
0,00
52,56
42,83
78,22
50,41
59,93
7,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,32
7,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

100.620.788,94
88.402.593,10
12.780.262,88
12.252.592,35

27.670,53
500.000,00

16.607,17
16.607,17

0,00
-2.103.920,01

16.775,29
-2.472.036,35

351.341,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

68.354.393,17
68.004.089,62

0,00
0,00
0,00

350.303,55
0,00

9.355.249,89
2.426.755,24

266.767,54
4.958.756,10
1.702.971,01

12.218.195,84
0,00
0,00
0,00

500.000,00
500.000,00

0,00
0,00

11.770.768,06
11.770.768,06

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-52.572,22
0,00
0,00

-52.572,22

0,00

352.000.000,00 51.465.770,95 14,62 262.210.761,11 74,49 89.789.238,89

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

352.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

352.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

51.465.770,95

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14,62

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

262.210.761,11

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

89.789.238,8974,49
- 31.000.373,55 - 0,00 - 0,00 -

352.000.000,00 383.000.373,55 51.465.770,95 13,44 262.210.761,11 68,46 89.789.238,89

   DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES (-) -42.870.000,00 -42.870.000,00 -6.272.752,50 14,63 -32.038.449,95 74,73 -10.831.550,05
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Consolidado
5º BIMESTRE DE 2012

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO V (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
   RECEITAS CORRENTES
      Receita de Contribuições dos Segurados
         Pessoal Civil
            Ativo
            Inativo
            Pensionista
         Pessoal Militar
            Ativo
            Inativo
            Militar
      Outras Receitas de Contribuições
      Receita Patrimonial
         Receitas Imobiliárias
         Receitas de Valores Mobiliários
         Outras Receitas Patrimoniais
      Receita de Serviços
      Outras Receitas Correntes
         Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
         Demais Receitas Correntes
   RECEITAS DE CAPITAL
      Alienação de Bens, Direitos e Ativos
      Amortização de Empréstimos
      Outras Receitas de Capital
   (-) DEDUÇÕES DA RECEITA
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS
PREVISÃO 

INICIAL
PREVISÃO 

ATUALIZADA NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
2012

2.012,00 2.012,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 

ATÉ O BIMESTRE
2011

207.000,00
207.000,00

117.000,00
207.000,00

60.000,00
50.000,00

7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

207.000,00
207.000,00
207.000,00
117.000,00

60.000,00
50.000,00

7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

42.475,97
42.475,97
42.475,97
24.837,36

8.819,32
14.923,10

1.094,94
0,00
0,00
0,00
0,00

17.638,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

190.392,83
190.392,83
190.392,83
115.353,36

40.142,73
69.976,78

5.233,85
0,00
0,00
0,00
0,00

75.039,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

141.496,43
141.496,43
141.496,43

86.069,50
38.105,77
43.660,12

4.303,61
0,00
0,00
0,00
0,00

55.426,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

207.000,00 207.000,00 42.475,97 190.392,83 141.496,43

DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO 

INICIAL
DOTAÇÃO 

ATUALIZADADESPESAS NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
2012 2011

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
   ADMINISTRAÇÃO
      Despesas Correntes

         Compensação Previdenciária de RPPS para o RGPS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 

      Despesas de Capital
   PREVIDÊNCIA
      Pessoal Civil

      Pessoal Militar

         Aposentadorias
         Pensões
         Outros Benefícios Previdenciários

         Reformas
         Pensões
         Outros Benefícios Previdenciários
      Outras Despesas Previdenciárias

         Demais Despesas Previdenciárias

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

4.169.000,00
0,00
0,00
0,00

4.169.000,00
4.169.000,00
3.488.000,00

681.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.169.000,00
0,00
0,00
0,00

4.169.000,00
4.169.000,00
3.488.000,00

681.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

639.424,80
0,00
0,00
0,00

639.424,80
639.424,80
537.212,75
102.212,05

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.301.588,50
0,00
0,00
0,00

3.301.588,50
3.301.588,50
2.799.391,55

502.196,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.833.908,21
0,00
0,00
0,00

2.833.908,21
2.833.908,21
2.358.274,63

475.633,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.169.000,00 4.169.000,00 639.424,80 3.301.588,50 2.833.908,21

-3.962.000,00 -3.962.000,00 -596.948,83 -3.111.195,67 -2.692.411,78

RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO 

INICIAL
PREVISÃO 

ATUALIZADAAPORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
2012 2011

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS
   Plano Financeiro
      Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
      Recursos para Formação de Reservas
      Outros Aportes para o RPPS
   Plano Previdenciário
      Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
      Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial
      Outros Aportes para o RPPS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.169.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.169.000,00
0,00
0,00

4.169.000,00

596.948,83
0,00
0,00
0,00
0,00

596.948,83
0,00
0,00

596.948,83

3.108.912,81
0,00
0,00
0,00
0,00

3.108.912,81
0,00
0,00

3.108.912,81

2.694.998,02
0,00
0,00
0,00
0,00

2.694.998,02
0,00
0,00

2.694.998,02

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

0,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA
BENS E DIREITOS DO RPPS

2012

BANCOS CONTA MOVIMENTO

2011
SETEMBRO DE 2012

CAIXA

INVESTIMENTOS
OUTROS BENS E DIREITOS

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
2.586,24

0,00
0,00
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO V (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO 
INICIAL

PREVISÃO 
ATUALIZADARECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE

2012 2011

   Receita de Contribuições
      Patronal
         Pessoal Civil
            Ativo
            Inativo
            Pensionista
         Pessoal Militar
            Ativo
            Inativo
            Militar
      Para Cobertura de Déficit
      Em Regime de Débitos e Parcelamentos
   Receita Patrimonial
   Receita de Serviços
   Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
   Alienação de Bens
   Amortização de Empréstimos
   Outras Receitas de Capital
DEDUÇÕES DA RECEITA

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS CORRENTES 0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00 0,00

0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,00

DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO 

INICIAL
DOTAÇÃO 

ATUALIZADADESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
2012 2011

ADMINISTRAÇÃO
   Despesas Correntes
   Despesas de Capital

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

FONTE:

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Departamento de Finanças
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Consolidado
5º BIMESTRE DE 2012

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO V (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO 
INICIAL

PREVISÃO 
ATUALIZADARECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE

2012 2011

   Receita de Contribuições
      Patronal
         Pessoal Civil
            Ativo
            Inativo
            Pensionista
         Pessoal Militar
            Ativo
            Inativo
            Militar
      Para Cobertura de Déficit
      Em Regime de Débitos e Parcelamentos
   Receita Patrimonial
   Receita de Serviços
   Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
   Alienação de Bens
   Amortização de Empréstimos
   Outras Receitas de Capital
DEDUÇÕES DA RECEITA

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS CORRENTES 0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00 0,00

0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,00

DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO 

INICIAL
DOTAÇÃO 

ATUALIZADADESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
2012 2011

ADMINISTRAÇÃO
   Despesas Correntes
   Despesas de Capital

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

FONTE:

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Departamento de Finanças
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Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  docu-
mentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
FLÁVIO GARCIA DAVI, de nacionalidade  brasileira,  profissão  
ajudante geral, estado  civil  solteiro,  de  18  anos  de  idade,  nas-
cido  em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia  14  de  
julho  de  1994, residente e  domiciliado  na  Rua  Iracema  Perei-
ra  Resende,  nº  53, Castolira, nesta cidade, filho de JEFERSON 
DAVI e ROSELAINE  APARECIDA GARCIA.                                                            
NATÁLIA LILIANA DE OLIVEIRA, de  nacionalidade  brasileira,  
profissão ajudante geral, estado civil solteira, de 20 anos  de  ida-
de,  nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 
17 de julho  de  1992, residente e domiciliada  na   Rua   Waldomiro   
Marcondes,   nº   176, Castolira, nesta cidade, filha de  NORI-
VALDO  DE  OLIVEIRA  e  ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA. 
Apresentaram os documentos 1, 3  e  4,  do  Art. 1.525, do  Código  
Civil.  Se  alguém  souber  de  algum  impedimento, oponha-o na 
forma da Lei.
Pindamonhangaba,  19 de novembro de 2012.                

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  docu-
mentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:             
EDSON MOREIRA INACIO, de nacionalidade brasileira, profissão  
ajudante geral, estado  civil  solteiro,  de  23  anos  de  idade,  nas-
cido  em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no  dia  2  de  
abril  de  1989, residente e  domiciliado  Rua  José  Percy  Homem  
de  Mello  nº  120, Araretama, nesta cidade, filho de EDSON DE  
OLIVEIRA  INACIO  e  MARLI MOREIRA INACIO.                
KAROLINE DE MOURA, de nacionalidade  brasileira,  profissão  
diarista, estado civil solteira, de 22  anos  de  idade,  nascida  em  
Pirapora, Estado de Minas Gerais, no dia  16  de  abril  de  1990,  
residente  e domiciliada Rua José Percy Homem de Mello  nº  120,  
Araretama,  nesta cidade, filha de IEDA CRISTINA DE MOURA.  
Apresentaram  os  documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código 
Civil. Se alguém  souber  de  algum impedimento, oponha-o na 
forma da Lei.    
Pindamonhangaba,  21 de novembro de 2012.   

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  docu-
mentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                
OTAVIO AUGUSTO DOS  SANTOS,  de  nacionalidade  brasileira,  
profissão  administrador, estado civil solteiro, de 30 anos de ida-
de, nascido  em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia  
18  de  abril  de  1982, residente e domiciliado na Rua Professor 

Homero Mello de Oliveira,  nº 618, Cidade Jardim, nesta cidade, filho de 
OLAVO DOS  SANTOS  e  SUELI DA COSTA SANTOS.                                                     
BRUNA DAIANE RAMOS DA SILVA, de  nacionalidade  brasileira,  pro-
fissão técnica em contabilidade, estado civil solteira, de 23 anos de  ida-
de, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 5 de  
novembro de 1989, residente e domiciliada na Avenida Mirabeau Anto-
nio Pini,  nº 174, Araretama, nesta cidade, filha de FERNANDO JOSÉ 
RAMOS DA SILVA  e ANA MARIA DE JESUS DOS SANTOS SILVA. 
Apresentaram os documentos  1,  3 e 4, do Art. 1.525,  do  Código  Civil.  
Se  alguém  souber  de  algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  21 de novembro de 2012.   

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                
MARCOS  MENES  DOS  SANTOS,  de  nacionalidade  brasileira,  pro-
fissão lavador de autos, estado civil solteiro, de 27 anos de idade,  nasci-
do em São Paulo, Estado de São  Paulo,  no  dia  15  de  julho  de  1985, 
residente e domiciliado Rua Padre Luiz  Garcia  de  Oliveira  nº  177, 
Araretama, nesta cidade, filho de JOÃO  BATISTA  DOS  SANTOS  e  
MARIA VANDALICIA DA SILVA.                                               
SOLANGE   APARECIDA   MOREIRA   ALVES   TEIXEIRA,   de   nacio-
nalidade brasileira, profissão diarista, estado civil solteira, de 27  anos  
de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia  
22  de novembro de 1984,  residente  e  domiciliada  Rua  Coronel  Ho-
mero  da Silveira nº 130,  Araretama,  nesta  cidade,  filha  de  JOSÉ  AN-
TONIO TEIXEIRA e MARIA APARECIDA MOREIRA  ALVES  TEIXEIRA.  
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,  21 de novembro de 2012.  

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  docu-
mentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:               
MARCIO LUIZ DE MELLO CIRINEU, de nacionalidade  brasileira,  
profissão líder de seção, estado civil solteiro, de 20 anos  de  idade,  
nascido em Campos do Jordão, Estado de São Paulo, no  dia  12  de  
janeiro  de 1992, residente e domiciliado na Rua das Palmeiras, nº 
406,  Vila  São Benedito, Moreira César, nesta cidade,  filho  de  MAR-
CIO  DOS  SANTOS CIRINEU e VERA LUCIA DE MELLO CIRINEU.                                 
DEBORA FERNANDA  DA  SILVA,  de  nacionalidade  brasileira,  pro-
fissão operadora de caixa, estado  civil  solteira,  de  28  anos  de  
idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 7 
de abril  de 1984, residente e domiciliada na Rodovia Dr.  Caio  Go-
mes  Figueiredo, nº 50, Bom Sucesso, nesta cidade, filha de MANOEL 

FERNANDES  DA  SILVA e MARIA MARINA MOREIRA DA SILVA. 
Apresentaram os documentos 1, 3 e  4, do Art. 1.525, do  Código   
Civil.   Se   alguém   souber   de   algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei.               
Pindamonhangaba,  21 de novembro de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  docu-
mentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:               
JOSÉ  RODRIGO  DOS  SANTOS,  de  nacionalidade  brasileira,  
profissão operador de veículos industriais, estado civil solteiro,  de  
31  anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo,  no  dia  5 de fevereiro  de  1981,  residente  e  domiciliado  
Rua  Álvaro  Pinto Madureira nº 989, Vila Rica, nesta cidade,  filho  
de  NATALIO  SOARES LEMES DOS SANTOS e MARIA TEREZA 
DOS SANTOS.                      
FABRÍCIA CÉSAR DA   LUZ   HERINGER,   de   nacionalidade   brasi-
leira, profissão professora, estado civil solteira,  de  27  anos  de  idade, 
nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 17 de  ja-
neiro de 1985, residente e domiciliada Rua Álvaro Pinto  Madureira  nº  
989, Vila Rica, nesta cidade, filha de  JOSÉ  BENEDITO  HERINGER  
e  REGINA HELENA CESAR DA LUZ HERINGER. 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,  22 de novembro de 2012.   

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  docu-
mentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:               
TIAGO PEREIRA SÃO LEÃO,   de   nacionalidade   brasileira,   pro-
fissão técnico em segurança do trabalho, estado civil solteiro,  de  
28  anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, no  dia  11 de junho de 1984, residente e domiciliado na Rua 
8  de  maio,  nº  42, Cidade Jardim, nesta cidade, filho de ANTONIO 
PEREIRA SÃO LEÃO  e  ANA MARIA DOS SANTOS SÃO LEÃO.                    
ROSANGELA PASSOS DE  JESUS,  de  nacionalidade  brasileira,  
profissão promotora de vendas, estado civil  solteira,  de  26  anos  
de  idade, nascida em  Pindamonhangaba,  Estado  de  São  Pau-
lo,  no  dia  26  de setembro de 1986, residente e domiciliada  na  
Estrada  José  Benedito Marcondes Vieira, nº  2300,  Borba,  nesta  
cidade,  filha  de  ADEMAR MIRANDA DE JESUS e ISABEL DOS 
PASSOS. 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,  22 de novembro de 2012.                 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Controle de Execuçao Orçamentaria
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR

22/11/2012

Exercício de 2012
10:32:37

LRF, Art. 53, Inciso V
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° BIMESTRE / 2012

CANCELAMENTOS
SALDO  DE 

EXERCÍCIOS 
ANTERIORES PROCESSADOS

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES
INSCRIÇÕES

ACUMULADONO BIMESTRE ACUMULADONO BIMESTRE
NÃO PROCESS.

PAGAMENTOS

BAIXAS
MONTANTE À 

PAGAR

DISPONIBI- 
LIDADE 

FINANCEIRA

Poder Legislativo

02 - CÂMARA MUNICIPAL 188.598,41 9.459,9082,26 179.138,51 970.101,20

9.459,90179.138,5182,26188.598,41 970.101,20

Poder Executivo - Administração Direta

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 32.840.519,76 7.075.614,0422.145,49 1.472.892,78 438.810,13 24.292.012,94 106.663.159,86

7.075.614,0424.292.012,94438.810,131.472.892,7822.145,4932.840.519,76 106.663.159,86

Fundação Pública

03 - FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO 7.624,31 7.624,31 38.462,20

04 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

7.624,317.624,31 38.462,20

7.085.073,9424.478.775,76438.892,391.472.892,7822.145,4933.036.742,48 107.671.723,26TOTAL GERAL

JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO
PREFEITO

RG: 54225462

TÂNIA APARECIDA DE OLIVEIRA D'AVILA
CONTADOR

CRC: 249994/O-0

JOÃO CARLOS MUNIZ
DIRETOR DE FINANÇAS

RG: 24562255X

DOMINGOS GERALDO BOTAN
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RG: 16254025-5
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DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00

5º BIMESTRE DE 2012

Consolidado

SALDO
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

EXERCÍCIO ANTERIOR BIMESTRE ANTERIOR NO BIMESTRE

DÍVIDA CONSOLIDADA

DEDUÇÕES

   Ativo Disponível

   Demais Haveres Financeiros

   (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

PASSIVOS RECONHECIDOS

27.077.529,34 

94.013.407,61 

100.670.761,47 

137.347,68 

6.794.701,54 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

24.477.771,14

109.318.778,10

109.329.735,10

137.347,68 

148.304,68

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

23.832.460,92

107.594.466,25

107.671.723,26

137.347,68

214.604,69

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

PERÍODO DE REFERÊNCIA
RESULTADO NOMINAL

ATÉ O BIMESTRENO BIMESTRE

VALOR 0,00 0,00 

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -5.290.000,00 

FONTE: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

__________________________________ __________________________________ __________________________________ ___________________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO

Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, 
centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original 
e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
 
Dia  30/11/2012 às 14:00 horas

SERVENTE DE OBRAS

5º DIONISIO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR
RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 292 - CASTOLIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-510

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

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

Dia 30/11/2011 às 15:00 horas

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO

2º DEISE CAMARA TORRES
RUA TICO-TICO, 153 - GURILÂNDIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12071-490

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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