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Funvic/Mídia Fone consegue primeiro ponto na Superliga

O técnico João Marcondes, da equipe Funvic/Mídia Fone, de Pindamonhangaba, disse que faltou colocar mais pressão na partida de estreia da 
equipe na Superliga, disputada em casa. A Superliga reúne as melhores equipe do Brasil. Com a derrota no tie-break, a equipe conquistou seu  
primeiro ponto, o que é muito importante na competição. Próximo compromisso é contra o RJX. 
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ao fi m e agrada  
ao público
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O serviço também é encontrado na pça. Monsenhor Marcondes

Motoristas da Prefeitura 
concluem Curso de 
Transporte de Emergência
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Com o espetáculo convidado, 
"Cabaret Stravaganzza", chegou 
ao fim o 35º Feste - Festival 
Nacional de Teatro de Pindamo-
nhangaba, um dos mais tradi-
cionais eventos da modalidade.  
O Feste trouxe novidades em 

2013. Entre elas o fato de não 
ser mais competitivo, ter sido 
realizado no Parque da Cidade, 
em uma grande tenda, e ter 
reservado uma semana inteira 
para as companhias teatrais da 
cidade.

Pinda termina 
Jogos Abertos em 5º lugar

Esportes 12
Atores da Companhia Os satyros durante apresentação que encerrou o 35º Feste. Peça convidada agradou o público
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Instável
Possibilidade 
de chuva

Quinta-feira - 29/11 Sexta-feira - 30/11Quarta-feira - 28/11Terça-feira - 27/11

TEMP. MÍNIMA     16ºC 
TEMP. MÁXIMA    28ºC

Sábado - 1º/12

TEMP. MÍNIMA   16ºC 
TEMP. MÁXIMA  29ºC

previsão 
do tempo

TEMP. MÍNIMA     16ºC 
TEMP. MÁXIMA    27ºC

TEMP. MÍNIMA     16ºC 
TEMP. MÁXIMA    25ºC

Terça-feira - 27/11

Nublado e 
pancadas 
de chuva

TEMP. MÍNIMA     17ºC 
TEMP. MÁXIMA    24ºC

TEMP. MÍNIMA     16ºC 

Pancadas 
de chuva 

TEMP. MÍNIMA     16ºC 

Parcialmente 
nublado

Parcialmente 
nublado

Sábado - 1º/12

Possibilidade 
de pancadas 
de chuva
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Divulgação

Desde  o princípio o ser huma-
no carrega a necessidade de contar 
histórias, fatos, contos... Assim pre-
servamos informações importantes, 
que servem como base para enten-
dermos parcialmente o que somos 
e o que estamos fazendo aqui na 
terra.

Mas a leitura é muito importante 
para nós seres humanos, e não de-
vemos pensar que existe uma idade 

mínima para começarmos a contar  
histórias para as crianças, muitas 
mães fazem a experiência de con-
versar com o seu filho, mesmo ele 
estando dentro do ventre, e isso é 
muito bacana, aumenta o elo com a 
mãe e com o ambiente que  ambos 
estão envoltos.

Alguns especialistas acreditam 
que os bebês ainda no útero, con-
seguem reconhecer poucos sons, 

pelo abafamento do líquido amnió-
tico, mas mesmo assim eles conse-
guem reconhecer os ritmos. Um dos 
principais ritmos é o da batida do 
coração da mãe, mas as pesquisas 
neste sentido continuam e os pais 
não desistem de colocar uma mú-
sica, ler uma historinha, conversar 
com o bebê ainda no útero!

É muito bom sabermos que a 
humanidade está evoluindo, para 

apresentar coisas boas para seus 
filhos, mesmo eles ainda sendo 
tão pequenos dentro do útero. Para 
amar, educar e humanizar não tem 
uma idade certa, basta iniciar...

Pedagoga: Fabíola
http://ventaniadosa-

ber.blogspot.com

Contar

Quando começou a matar, a epidemia de Aids levou 
muita gente importante. Alguns famosos sucumbiram à 
doença, dando a ela ainda mais notoriedade. No Brasil, 
a luta de artistas famosos como Lauro Corona, Cazuza e 
Renato Russo ganharam as manchetes da mídia escrita, 
falada e televisiva. Naqueles idos, enfrentar a Aids era uma 
luta inglória, em que a derrota era apenas uma questão de 
tempo.

De lá para cá a medicina avançou muito e, embora a 
doença ainda não possa ser evitada através de uma vaci-
na, a sobrevida dos chamados soropositivos, ou seja, os 
contaminados pelo vírus, e também de quem já desenvol-
veu a doença, conhecida como Síndrome da Imunodefici-
ência Adquirida, é muito boa.

Outro grande avanço alcançado pela sociedade como 
um todo, foi o esclarecimento das formas de contágio, o 
que auxilia em duas vertentes: a prevenção da contamina-
ção e o preconceito contra quem já foi contaminado.

Hoje as informações sobre as formas de contágio são 
muito claras e praticamente de domínio popular, e o pre-
conceito contra os soropositivos diminui a cada dia.

Mas, para que o tratamento da Aids possa ser ainda 
mais eficiente, é preciso que a doença seja detectada o 
mais rápido possível através de exames clínicos. Nesse 
sentido, a Prefeitura de Pindamonhangaba está realizando 
a campanha Fique Sabendo.

As pessoas que desejarem saber se são portadoras do 
HIV, vírus da Aids, podem procurar qualquer unidade de 
saúde da cidade, nos horários normais de atendimento, e 
farão o teste graciosamente. Também podem procurar o 
ônibus da saúde que está estacionado na praça Monse-
nhor Marcondes, bem no centro da cidade, para facilitar o 
acesso de todos. 

A prevenção continua sendo a melhor alternativa, mas 
quando existe a dúvida, seja por qual motivo for, o impor-
tante é fazer o teste e descobrir se vai tudo bem com a 
saúde. Nos casos detectados como positivos, os procedi-
mentos são imediatos e realizados sempre com a neces-
sária discrição.

A Rede Municipal de Saúde conta com profissionais ca-
pacitados para realizar o atendimento inicial e o acompa-
nhamento desses pacientes, de forma que a grande maio-
ria dos casos se enquadre no que foi dito nos primeiros 
parágrafos deste texto, com uma aceitação muito boa do 
tratamento.

A campanha continua no centro da cidade e nas uni-
dades de saúde. Muitas pessoas já estão se beneficiando 
do serviço, seja para tirar uma dúvida cruel da cabeça e 
tocar a vida de forma mais segura, ou ainda para iniciar em 
tempo hábil o tratamento da doença.

Se a medicina avançou e o tratamento hoje é muito 
mais eficiente, a prevenção deve ser um assunto discu-
tido cotidianamente com pessoas de todas as idades, já 
que hoje não existe mais os chamados grupos de risco, e 
sim comportamentos de risco. Mas não resta dúvida que 
os jovens e adolescentes precisam ser sempre orientados 
sobre as formas de prevenção desse mal, que apesar de 
tratável, continua sendo a causa da morte de milhões de 
pessoas em todo o mundo. Fique sabendo! 

Fique Sabendo

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Saúde e Assistência Social, em 
parceria com o Sest-Senat, investiu 
na capacitação de transporte de emer-
gência dos servidores de Pinda do se-
tor da Saúde. O objetivo é realizar um 
atendimento mais seguro, responsável 

e humanizado. Na segunda-feira (26), 
aconteceu a entrega dos certificados 
aos participantes do curso.

“A capacitação é uma das 
prioridades desta administração, 
especialmente na área da saúde, 
que tem o manejo das fragilidades 
humanas. Os servidores que atuam 

nesta área precisam estar muito 
bem preparados e, quando se tra-
ta de transporte de emergência, 
as especificações são ainda mais 
rigorosas”, ressalta a secretária de 
Saúde, Ana Emilia Gaspar.

O Curso de Condutores de Ve-
ículos de Emergência tratou de te-

mas como:  Legislação de Trânsito, 
Direção Defensiva, Noções de Pri-
meiros Socorros, Respeito ao Meio 
Ambiente e Convívio Social no Trân-
sito, e Relacionamento Interpessoal.

A entrega dos certificados de 
conclusão  aconteceu no Auditório 
da Prefeitura.

A audiência pública com pro-
posta para alteração no zoneamen-
to municipal, realizada na última 
sexta-feira (23,) foi aprovada por 
unanimidade dos presentes. O ob-
jetivo da reunião, realizada pela 
Prefeitura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de Planeja-
mento, foi para alterar o Plano Dire-
tor (PD) Participativo do município.

No dia, foram discutidos temas 
como as mudanças nas zonas ur-
banas, readequação nas zonas 
mistas e nas industriais, onde será 
feita uma adequação no quadro 
para corrigir algumas imperfeições 

no PD; o acréscimo de duas áreas 
para exploração de areia na zona 
minerária; e na zona rural será feita 
uma adequação nos polígonos dos 
núcleos urbanos destacados e en-
tre outros fatores.

 “As adequações fazem parte de 
uma revisão que está dentro do prazo 
de modificações do zoneamento mu-
nicipal. Todos entenderam a proposta 
e aprovaram”, explica o secretário de 
Planejamento, Paulo Amadei.

Segundo o secretário, na au-
diência foi possível esclarecer 
qualquer tipo de dúvida. “Nós con-
versamos sobre vários assuntos e 

conseguimos esclarecer as dúvi-
das sobre o Plano Diretor, que foi 
aceito por unanimidade e já está 
sendo encaminhado para Câmara 
para uma análise do legislativo para 
aprovação ou não”, finaliza ele.

Participaram da audiência pú-
blica os secretários Paulo Amadei, 
engenheiro Arthur Ferreira dos 
Santos; as diretoras Juliana Vieira, 
Giuliana, Maria Nazaré Magno da 
Silva; os diretores Antônio Elias Fia-
lho, Felipe César e Carlos Magno. 
Também marcaram presença os ve-
readores Jânio, Cal, Martin César e 
a vereadora Geni. 

Projeto 
Circo para 
Todos  

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio do Departamento 
de Cultura, está promovendo o pro-
jeto “Circo para Todos”. O objetivo 
do curso é ensinar a arte circense, 
como o equilibrismo (monociclo e 
perna de pau), malabarismo (argo-
las, claves, bolas, pratos giratórios), 
mágica e técnica de clown (palha-
ço), para os jovens.

As aulas estão acontecendo 
às terças e quintas-feiras, no Cen-
tro Comunitário “Maria José Ardito 
Lerário”, no bairro Araretama, e se-
guem até o dia 20 de dezembro. “O 
curso está a todo vapor, as turmas 
já foram preenchidas e os alunos 
estão adorando o projeto. Nós es-
tamos conseguindo atingir nosso 
objetivo de aproximar o jovem a 
essa cultura milenar e fascinante”, 
finaliza a diretora de Cultura, Nilza 
Mayer.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, o Conselho Municipal de 
Participação e  Desenvolvimento 
da Comunidade Negra e o Depar-
tamento de Cultura comemoraram  
a Consciência Negra.

 Vários eventos foram realiza-
dos, como danças, músicas, pales-
tras e apresentações culturais. A 
cidade também recebeu, por meio 
do Conselho da Comunidade Ne-
gra, o Grupo de Maracatu Baque 
do Vale, eentre outros movimentos.

“Nós conseguimos passar o 
nosso objetivo, conseguimos que a 
população participasse dos even-
tos e foi muito satisfatória a Sema-
na da Consciência Negra”, finaliza 
a presidente do Conselho, Edna 
Tereza Amorim.

Prefeitura entrega certificados do Curso de Condutores

Plano Diretor foi aprovado e segue 
para Câmara de Vereadores

Semana da Consciência Negra leva 
cultura para a cidade
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Na última semana come-
çou a campanha Fique Sa-
bendo, contra a Aids, que a  
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria 
de Saúde e Assistência So-
cial, está realizando. E nesta 
semana as ações da campa-
nha continuam.

Do dia 26 a 1º de dezem-
bro, das 8 às 17 horas, na 
praça Monsenhor Marcondes 
e em todas as Unidades de 
Saúde do município, no horá-
rio normal de funcionamento, 
vão acontecer as ações em 
prol da campanha de prote-
ção.  “Quem ainda não  fez 
o exame, precisa fazer, para 
saber se é portador da Aids 
e se informar sobre a doen-
ça. O diagnóstico precoce é 
o nosso principal objetivo na 
campanha, já que, com isso, a 
pessoa pode ter uma vida me-
lhor e com mais qualidade”, 
ressalta a responsável pela 
campanha, Cida Barbosa.

Na praça Monsenhor 
Marcondes, se encontram 
à disposição da população: 
o ônibus que realiza a co-
leta do exame; a barraca de 

A partir do dia 1º de dezembro, o City 
Tour Histórico será uma das atrações de 
fim de ano de Pindamonhangaba. Neste 
dia, o trenzinho realizará a chegada do Pa-
pai Noel, às 20 horas, na praça Monsenhor 
Marcondes, e no dia 2, no mesmo horário, 
em Moreira César.

A atração é uma iniciativa da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, por meio do De-
partamento de Turismo. A programação é 
gratuita e a Prefeitura convida a todos os 
moradores para participarem do evento.

O trenzinho visitará os principais pré-

dios históricos do centro da cidade. No 
ano passado, mais de 7 mil pessoas apro-
veitaram esta oportunidade de conhecer 
um pouco mais sobre Pinda.

Neste ano, devido ao sucesso da atra-
ção, o ponto de saída do trenzinho será a 
praça do Cruzeiro, levando mais confor-
to às pessoas, contando com mais espaço 
para as filas. Sempre a partir das 18 ho-
ras, a programação seguirá até o dia 22 
de dezembro.  Nos dias da chegada do 
Papai Noel os passeios começarão mais 
tarde.

A Secretária de Educação 
e Cultura, em parceria com a 
Novelis e a empresa Evoluir 
Sustentável realizou na segun-
da-feira (26), o encerramento 
do projeto Escola Sustentável. 
Participaram, 60 profissionais 
da educação, entre eles profes-
sores e gestores.

O programa foi dividido 
em quatro módulos, com te-
mas voltados para melhoria 
dos indicadores de sustentabi-
lidade da escola como água, 
energia, resíduos sólidos, am-
biente e biodiversidade. O 
evento contemplou a formação 
dos profissionais e realizou vi-
sitas de monitoramento nas 10 
escolas participantes.

Nos encontros, os profes-
sores e gestores participaram 
de oficinas de desenvolvimen-
to pessoal, treinando suas ha-
bilidades para a realização do 
projeto escolar.

O objetivo do projeto foi 
formar e promover a mudan-

Ações contra a Aids prosseguem 
com a Campanha “Fique Sabendo”

Professoras participam de encerramento do “Escola Sustentável”

Grupo de profissionais da educação que participaram do projeto Escola Sustentável, encerrado na segunda-feira (26)

Divulgação

orientação, e a   distribuição 
de preservativos e panfletos 
informativos. “A campanha 
está sendo um sucesso. Nós 
já colhemos 218 exames em 
três dias. A população está 
aderindo muito bem à cam-
panha, e esperamos que as 
pessoas continuem se infor-
mando e participando das 
ações”, conclui Cida.

 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 pote para fazer 
a coleta do escarro. Além dis-
so, o paciente receberá o en-
caminhamento e orientações 
sobre a doença.

Barraca de orientação e distribuição de preservativos

City Tour é atração 
para o fim do ano
Trenzinho recebe Papai Noel em 1º de dezembro

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Obras e Servi-
ços, está executando a tercei-
ra fase do recapeamento das 
ruas centrais do município. 
Esta etapa teve início no dia 
24 de outubro e já está com 
40% da obra concluída.

De acordo com dados da 
Secretaria, os trabalhos come-
çaram na rua Caraguatatuba, 
próxima do antigo Hospital 
Pinda, no Parque das Nações, 
e seguiram para a avenida Al-
buquerque Lins, rua  Laerte 
Machado Guimarães e outras 
vias próximas. Recentemente, 
a equipe está trabalhando na  
“João Ribeiro”, proximidades 
da  antiga fabrica da Coca-
-Cola, e seguirá até a rua da 

Prefeitura realiza a terceira fase 
do recapeamento das ruas centrais

Estação da Estrada de Ferro 
Campos do Jordão.

A segunda fase do reca-
peamento foi praticamente 
concluída. Apenas um trecho 
da “Prudente de Morais”, que 
fazia parte do pacote desta se-
gunda etapa, irá receber asfal-

to. Outro ponto que também 
será recapeado será o trecho fi-
nal da via expressa, nas proxi-
midades de uma panificadora.

As obras da terceira fase, 
orçadas inicialmente em torno 
de R$ 2,1 milhões, devem ser 
concluídas em abril de 2013.

ça de comportamento e pro-
moção de atitudes e práticas 
sustentáveis entre professo-
res, alunos e a comunidade 
escolar.

“Foi muito válido partici-
par dessa formação, os profes-
sores precisam aprimorar seus 
conhecimentos. Educação am-
biental vai além da reciclagem 

do lixo”, pontuou a gestora 
Rosângela Gonçalves e Silva.

O projeto trará para as es-
colas benefícios como: Dimi-
nuição do impacto ambiental 

e redução de custos; Melho-
ria das condições físicas e 
aparência da escola; Melhor 
ambiente de aprendizagem e 
Aprimoramento do conteúdo 

pedagógico do tema sustenta-
bilidade.

Os encontros foram minis-
trados pelos monitores da em-
presa Evoluir.

Rua Dr. Campos Sales, no centro de Pindamonhangaba

O trenzinho percorre os principais pontos históricos de Pindamonhangaba

Akim/Agora Vale
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O Sebrae de Pindamo-
nhangaba marcou presença, 
na semana passada, no 5º 
Congresso Nacional do De-
senvolvimento, que acon-
teceu em Belo Horizonte 
(MG). A unidade  foi repre-
sentada pelo gerente de In-
cubadora de Empresas e 
Agente de Desenvolvimento, 
Evandro Gomes.

O evento contou com 
participações de renomados 
juristas, Tribunal de Con-
tas, Governo Federal, entre 
outros. 

Sebrae participa de Congresso
Unidade de Pinda esteve presente no 5º Congresso Nacional de Desenvolvimento realizado em BH

Evandro Gomes, gerente de Incubadora de Empresas 
de Pinda e Antonio Joaquim, presidente da Atricon

Um dos palestrantes, Dr. 
Antonio Joaquim Conselheiro, 
presidente da Atricon - Asso-
ciação dos Tribunais de Con-
tas do Brasil, abordou, entre 
outros temas, a alguns tópicos 
do “checklist” do Tribunal de 
Contas, entre os quais destacou 
Lei Geral, Compras Governa-
mentais, Agente de Desenvol-
vimento, e Desburocratização 
como critério para aprovação 
das Contas Municipais. 

De acordo com Evandro, 
Pindamonhangaba está na van-
guarda nas questões que foram 

expostas referentes à regula-
mentação da Lei Geral. “Fo-
mentar o crescimento econô-
mico local não é simplesmente 
o refl exo de um processo de 
desenvolvimento nacional em 
uma dada localidade. O que ca-
racteriza o processo de desen-
volvimento econômico local é o 
protagonismo dos atores locais 
na formulação de estratégias, 
na tomada de decisões econô-
micas”, afi rmou ele, destacan-
do a importância da parceria 
entre o Sebrae, a Prefeitura de 
Pinda, Acip e Sincomércio.

“Os gestores que querem 
deixar sua marca na adminis-
tração pública devem priori-
zar o tema desenvolvimento, 
é uma ótima estratégia para 
promover o fortalecimento 
dos municípios e a inclusão 
social. Para alcançar esses 
resultados é necessário um 
conjunto de medidas que vi-
sem à dinamização da eco-
nomia local e à inclusão de 
mais trabalhadores e empre-
endedores na cadeia produ-
tiva dos Municípios”, enfati-
zou Evandro.

Divulgação

O laboratório de análises 
- Cedlab realizará nesta ter-
ça-feira (27), a partir das 18 
horas, na Fapi - Faculdade de 
Pindamonhangaba, um even-
to na luta contra o diabetes. 
Dentre  as atividades, haverá 
palestra como tema “Bene-
fícios da perda de peso no 
tratamento contra do diabe-
tes”, ministrada pela médica 
Daniela Andraus Ferrarezi. 
Serão abordados temas que 
envolvem o tratamento da 
doença.

As atividades serão realiza-
das em tendas montadas com 

A Fapi  - Faculdade de 
Pindamonhangaba vai parti-
cipar, no início de dezembro, 
do 4º Encontro Nacional de 

Fapi se prepara para Encontro 
Nacional de Mobilização Social

Cedlab realiza evento 
contra o diabetes na Fapi

especialistas da área. Os par-
ticipantes poderão fazer dosa-
gem da glicemia, aferição da 
pressão, além de receber infor-

mações sobre o diabetes.
A programação é gratuita 

e todos os munícipes podem 
participar.

Lideranças, que acontecerá 
em Brasília.

A faculdade e a Fundação 
Universitária Vida Cristã são 

reconhecidas pelo compro-
misso com o desenvolvimento 
pessoal e profi ssional dos pú-
blicos envolvidos no processo 
educacional. Os programas 
sociais são o que de fato asse-
guram a interação de profes-
sores e alunos da instituição 
com a comunidade, visando à 
promoção da cidadania, a me-
lhoria da qualidade de vida da 
população e discussões sobre 
sustentabilidade. Os projetos 
se consolidam por meio de 
parcerias com organizações 
governamentais e não-gover-
namentais.Luís Otávio Palhari (à esquerda), presidente da Fapi

Arquivo TN

O laboratório Cedlab 
tem realizado 

palestras sobre o 
diabetes em Pinda

Divulgação
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A poeira levantou. A plateia comi-
chou para não levantar e acompanhar 
a dança. Os atores da peça “Minha 
Alma Não é Nada Depois Dessa His-
tória”, da “Companhia Os Ciclomáti-
cos”, do Rio de Janeiro, entraram em 
cena de maneira musicada, com o fla-
menco como carro-chefe do que viria 
pela frente, e com o sapateado resso-
ando pelo espaço. A cantoria se esten-
deu, o cheiro do perfume das atrizes 
exalou pela tenda do palco monta-
do no Parque da Cidade, chamando a 
atenção, principalmente, dos rapazes.

Em 35 minutos, a peça retratou 
a paixão de um homem por Cleide, 
personagem central da história, em 
que quatro atrizes representaram a 
figura feminina por quatro facetas 
distintas. Cleide é romântica, fogo-
sa, esperta e de atitudes firmes. O ra-
paz, como nos filmes hollywoodia-
nos, não termina a trama assistindo 
a dor da paixão alheia. Ele é o cen-
tro do ápice. Cleide tem o sangue la-
tino, o romantismo brasileiro, o gin-
gado carioca e as atitudes da mulher 
moderna. Ela deixa o rapaz e firma à 

ideia de que toda mulher tem o direi-
to de se apaixonar por quem quiser.

Ao término da peça, sob muitos 
aplausos e sorrisos de satisfação do 
público, o diretor, Ribamar Ribeiro, 
os atores, junto à outra parte do sta-
ff do Os Ciclomáticos se acomoda-
ram nas cadeiras, próximas do palco, 
e participaram do debate com os pro-
fissionais do teatro, convidados pela 
Prefeitura de Pindamonhangaba du-
rante o 35º Feste. Elogios não falta-
ram. Observações também não. Sem-
pre com a participação do público.

Direto da famosa Praça Roosevelt – re-
duto do teatro alternativo de São Paulo -,o 
público de Pindamonhangaba acompanhou 
a peça “Cabaret Stravaganzza”, da Cia. Os 
Satyros, no encerramento do 35º Feste, rea-
lizado neste último domingo (25), no Parque 
da Cidade. Mais de 150 pessoas se acomo-
daram nas cadeiras do teatro improvisado e 
assistiram os doze atores contracenando eles 
mesmos; às vezes, alguns personagens que 
sofreram com a revolução tecnológica no 
cotidiano.

O espetáculo durou noventa minutos, 
com a inserção de aparatos tecnológicos, 
como Ipads, notebooks e celulares nas 
cenas que retratavam a invasão da tecno-
logia no dia a dia de cada personagem. 
O estilo monólogo foi utilizado mais de 

uma vez, quando alguns atores contaram 
casos de mortes e transtornos psíquicos 
ocorridos pelos amigos ou por eles mes-
mos.

Aos olhos do público, o figurino tam-
bém chamou a atenção com elementos 
como o ciborgue, aliados à imagem dos 
clowns, com acessórios extravagantes.

De acordo com a Cia. Os Satyros, a peça 
tem influências de stravaganzzas vitorianas, 
das performances dadaístas do Cabaret Vol-
taire e dos cabarés alemães das décadas de 
1920 e 1930.

O espetáculo é dirigido por Rodolfo Gar-
cía Vázquez, renomado no Brasil por espe-
táculos de sucesso como a “A Vida na Pra-
ça Roosevelt”, “Os 120 Dias de Sodoma” e 
“Inocência”.

Aiandra Alves Mariano
O público aprovou o 35º Feste – 

Festival Nacional de Teatro de Pin-
damonhangaba, que terminou no 
domingo (25).

Durante todo o festival, que come-
çou no dia 11 de novembro, a platéia 
lotou o galpão preparado pela Prefeitu-
ra no Parque da Cidade especialmente 
para receber os espetáculos teatrais.

O Feste começou com a apre-
sentação dos espetáculos de grupos 
de Pindamonhangaba e, em segui-
da, foram apresentados os selecio-
nados, entre inscritos de todo o país. 

Na semana passada, foi a vez das 
peças infantis, de segunda a quarta-
-feira (21) e, na quinta-feira (22), 
retornaram os espetáculos adultos.

A estudante Maíra Ribeiro, de 19 
anos assistiu a cinco apresentações. 
“O Festival é uma verdadeira festa 
da cultura. É muito legal ver os gru-
pos abordando temas tão diversos e 
de tantas formas diferentes.”

Para ela, o grande diferencial da 
edição deste ano foi o maior espaço 
para os grupos da cidade. “Normal-
mente nossa cidade era representada 
por um ou dois grupos apenas. Dessa 
vez, durante toda a primeira semana, 

Feste encerra apresentações e agrada público

“Cabaret Stravaganzza” traz inserção da tecnologia na vida real como tema 

 “Minha Alma Não é Nada Depois Dessa História” 
leva a América Latina para o palco

assistimos a espetáculos montados por 
companhias da cidade e fiquei maravi-
lhada de ver a qualidade da arte apre-

sentada por eles”, destacou ela.
O encerramento do Feste  aconte-

ceu no domingo (25), com o espetá-

culo convidado “Cabaret Stravagan-
za”, da Cia Os Saytros, de São Paulo.

Todas as apresentações foram 

gratuitas e o público retirou os in-
gressos na entrada de cada espetá-
culo.

Os atores da 
peça “Minha 

Alma Não é Nada 
Depois Dessa 
História”, da 

“Companhia Os 
Ciclomáticos”, do 

Rio de Janeiro, 
entraram em 

cena de maneira 
musicada

A peça “Cabaret Stravaganzza”, da Cia. Os Satyros, no encerramento do 35º Feste, 
realizado no último domingo (25)

Durante todo o festival, que começou no dia 11 de novembro, a platéia lotou a tenda preparada pela Prefeitura no Parque da Cidade
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Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

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

Outra  sol ic i tação de 
Martim Cesar na última 
Sessão Ordinária  é  em 
relação à construção de uma 
calçada na pista sentido 
centro-bairro, na avenida 
Alferes Manuel R. do Ama-
ral, no bairro Mombaça I, 
paralelo à linha da EFCJ. 
“Os moradores da região 
necessitam dessa calçada 

Diretoria De ComuniCação/CVP

Reivindicações

Martim Cesar indica 
melhorias e agradece 
solicitação atendida

para facilitar o caminho 
para os pedestres”, afirma 
o vereador.

Revitalização da Praça 
do Imigrante Japonês
Martim Cesar agradece 

ao Executivo por, final-
mente, começarem as obras 
de revitalização da Praça do 
Imigrante Japonês, no bairro 
Alto do Cardoso, próxi-
mo à Justiça do Trabalho. 
“Apresentei a Indicação nº 
753/2012, na Sessão de 18 de 
junho deste ano, salientando 
a necessidade de conclusão 
da ponte inacabada, além 
de instalação de iluminação 
pública e construção do 
lago de pedras”, afirma 
Martim. “O local merecia 
esses benefícios e não podia 
continuar abandonado como 
estava. Agradecemos à Pre-
feitura pelo feito”, conclui.

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador MartiM Cesar

TRanspoRTe

Ricardo Piorino solicita 
mais respeito com usuários 
do Transporte Público

“Estamos aguardando uma posição urgEntE

sobrE a quEstão”

Vereador riCardo Piorino

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador Cal

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

RespeiTo

Cal alerta: “Mudanças 
no Transporte Público 
prejudica usuários”

Vereador solicita à Prefeitura que

solucione Problema que está

afetando toda a cidade

Preocupado com os usuá-
rios do transporte público, o 
vereador José Carlos Gomes 
– Cal (PTB) está solicitando 
novamente ao Prefeito que 
tome providências para so-
lucionar o problema que as 
novas linhas de ônibus estão 
gerando na cidade.

Cal destaca que, após a 
mudança, já foram realizadas 
reuniões com a Prefeitura e 
com os representantes da Viva 
Pinda e que os funcionários 
da empresa estão irredutíveis, 
pois garantem que as linhas 
estão sendo eficazes. “Toda 
a população está reclamando 
de atraso, superlotação e 
problemas no itinerário dos 
ônibus, pois muitas regiões e 
pontos estão deixando de ser 
atendidos. Essa semana par-
ticipamos e acompanhamos 
programas de rádio com par-
ticipação popular e em todas 
as emissoras as reclamações 
são sobre o transporte público. 
Estamos solicitando que o 
Prefeito João Ribeiro tome al-
guma atitude para não deixar 
que o povo seja prejudicado”, 
reforça Cal.

O vereador ainda enfatiza 
que a população não pode 
sofrer pelos interesses da 
Empresa, da Prefeitura ou dos 

assessores do prefeito. “Até o 
dia 31 de dezembro, o prefeito 
João Ribeiro é gestor da cida-
de. Solicitamos que ele possa 
é manter as linhas antigas e 
acrescentar novos ônibus para 
atuar nesses novos itinerários. 
Precisamos de ônibus novos e 
não de remanejamento. Se a 
Viva Pinda não tem como co-
locar ônibus novos, uma das 
sugestões é oferecer tais rotas 
ao Transporte Complementar.

Sabemos que a Empresa 
está sem contrato e que, até 
o final do ano, não será acer-
tado. Mas estamos cobrando, 
em nome da população, que os 
ônibus façam os trajetos anti-
gos e que a população volte a 
ser atendida com qualidade”, 
reivindica Cal.

Homenagem

Dr. Marcos Aurélio 
homenageia munícipe no 
Dia da Consciência Negra

O vereador  Dr.  Mar-
c o s  A u r é l i o  Vi l l a r d i 
( P R )  h o m e n a g e o u  o 
mun íc ipe  Ger son  Din iz 
da  S i lva ,  na  Sessão  So-
l ene  que  ce l eb rou  o  Dia 
da  Consc iênc ia  Negra , 
r ea l i zada  pe la  Câmara 
de  Vereadores ,  no  d i a 
20  de  novembro .

O  morador  do  Ja rd im 
Cr i s t ina ,  Ger son  Din iz 
da  S i lva ,  ma i s  conhec i -
do  como Bu iuzão ,  nas -
ceu  em  P indamonhan-
gaba  no  ano  de   1982  e 
é  f i lho  de  Jorge  Vi tor ino 
d a  S i l v a  e  d e  M a i z e 
C laude te  da  S i lva .

A so lene  homenagem 
foi  fe i ta  pelo  Dr.  Marcos 
A u r é l i o  e m  r e c o n h e -
c i m e n t o  à  d e d i c a ç ã o 
d e  B u i u z ã o ,  q u e  e s t á 
s empre  d i spos to  a  a ju -
da r  o  p róx imo  e  a  t r a -
ba lha r  pe l a  sua  r eg ião . 
E le  é  conhec ido  po r  se 

d e s t a c a r  n a s  á r e a s  d o 
ca rnava l  e  do  e spor t e  e 
po r  t e r  pa r t i c ipado  d i -
r e t amen te  como d i r e to r 
e  l í de r  na  conqu i s t a  de 
3  t í t u l o s  d a  s e g u n d a 
d iv i são  e  no  aces so  do 
t ime  do  Ja rd im Cr i s t ina 
p a r a  a  p r i m e i r a  d i v i -
s ã o ,  o n d e  s e  m a n t é m 
a t é  ho je .  No  ca rnava l , 
B u i u z ã o  j á  p a r t i c i p o u 
de  vár ias  escolas  e ,  mais 
r ecen temen te ,  fundou  o 
B loco  Enredo  Impér io 
do  Banana  Ouro .

“  N e s t a  i m p o r t a n t e 
da t a ,  que  r econhece  a s 
inúmeras  con t r ibu ições 
d o s  p o v o s  n e g r o s  n a s 
á reas  soc ia l ,  econômica 
e  po l í t i ca  ao  longo  da 
his tór ia  do país ,  parabe-
n izo  o  S r.  Ger son  pe lo 
seu t rabalho e  dedicação 
à s  p e s s o a s  d o  J a r d i m 
Cr i s t i na” ,  en fa t i zou  o 
Dr.  Marcos  Auré l io .

Vereador dr. MarCos aurélio ao lado do hoMenageado, gerson diniz da silVa, ConheCido 
“Buiuzão”, seus faMiliares e o assessor edMilson géia

saúde

Projeto de Alexandre 
Faria nomeia UBS  
“Vereador Nelson Naressi”

Vereador alexandre faria, faMília naressi, rePresentantes da CoMunidade e da seCretaria 
de saúde

Diretoria De ComuniCação/CVP

O vereador Alexandre 
Faria apresentou na 40ª 
Sessão Ordinária da Câ-
mara, realizada no dia 19 
de novembro, o Projeto de 
Lei 19/2012 que denomina 
o prédio público no bairro 
Vila Verde, que abrigará o 
PSF – Programa de Saú-
de da Família no Jardim 
Bela Vista, de “Vereador 
Nelson Naressi”. A nova 
Unidade Básica de Saúde 
atenderá os bairros: Jar-
dim Bela Vista, Vila Ver-
de, Ponte Alta e parte do 
Jardim Cristina e Parque 
das Nações. “Homenagear 
o vereador Nelson Naressi 
em saudosa memória, é 
lembrar a todos da comu-
nidade que ao longo destes 
anos lutaram para que se 
concretizasse o sonho do 
novo prédio para abrigar 
o PSF. Agradecemos ao 
Prefeito João Ribeiro, a 
equipe de Saúde da Pre-

feitura, na pessoa da Se-
cretária, Dra. Ana Emília 
Gaspar, a Presidente da 
Associação de Moradores, 
Sônia Maria Santana, e 
a toda a comunidade. A 
entrega desta obra para a 
população, assim como a 
nomeação de uma perso-
nalidade local, sem dúvida 
é um dos pontos fortes 
des ta  Legis la tura  e  do 
meu mandato”, enfatizou 
Alexandre Faria.

Pinhão do Borba e
Pinhão do Una
O vereador Alexandre 

F a r i a  a p r o v e i t o u  p a r a 
rei teirar  o pedido para 
que as Comunidades dos 
bairros Pinhão do Borba 
e Pinhão do Una, venham 
a ser atendidos pelo PSF 
Jardim Bela Vista, a fim 
de facilitar o acesso destas 
local idades ,  que atual-
mente são assistidas pelo 
Goiabal.

O Presidente da Câmara de 
Vereadores de Pindamonhan-
gaba, Ricardo Piorino (PDT), 
durante Sessão de Câmara, 
oficiou um requerimento à 
empresa 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 mudan-
ça foi realizada sem um acordo 
entre os envolvidos (Viva Pin-
da, Transporte Complementar 
e Deptran).

De acordo com o vereador, 
essa alteração das linhas foi 
feita de forma arbitrária e 
apressada, ocasionando preju-
ízos aos usuários. “É preciso 
que o Prefeito, o Diretor do 

Deptran, bem como os ope-
radores do Transporte Com-
plementar e da Empresa de 
ônibus Viva Pinda, discutam 
com responsabilidade o assun-
to”, enfatizou Piorino. Outra 
preocupação do vereador é 
que com as alterações alguns 
bairros ficaram prejudicados.

Feirantes
O vereador esteve pesso-

almente no local e constatou 
a irresponsabilidade da ad-
ministração em retornar os 
feirantes ao antigo local, sem 
que a obra esteja concluída; 
razão pela qual está solicitan-
do urgência no término dos 
serviços. “Há locais em que 
os produtos estão totalmente 
expostos ao tempo”, afirmou 
Ricardo Piorino.

A Divisão de Tecnologia da In-
formação da Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba implementou, 
desde abril, o novo Portal do Legis-
lativo (www.camarapinda.sp.gov.
br) com a ampliação de serviços aos 
cidadãos da cidade e a integração 
do SAPL - Sistema de Apoio ao 
Processo Legislativo. 

De acordo com o Chefe da 
Divisão de TI da Câmara, Marcelo 
Heleodoro da Silva, o portal terá um 
visual mais agradável e intuitivo,  
disponibilizando, através do SAPL, 
as consultas – em tempo real - do 
processo legislativo tais como acer-
vo completo das Leis Municipais 
(Ordinárias, Complementares e 
Decretos Legislativos), tramitação 
das matérias legislativas e outros 
documentos oficiais de interesse da 
população.

O SAPL e o Portal são produtos 
oferecidos pelo INTERLEGIS, 
que é um programa desenvolvido 
pelo Senado Federal que visa a 
modernização e integração do Poder 
Legislativo nos seus níveis federal, 
estadual e municipal e de promoção 
da maior transparência e interação 
desse Poder com a sociedade. 

Segundo o site do Senado Fede-
ral, “os meios utilizados são as novas 
tecnologias de informação (Internet, 
videoconferência e transmissão de 
dados), que permitem a comunicação 
e a troca de experiências entre as 
Casas Legislativas e os legisladores e 
entre o Poder Legislativo e o público, 

Tecnologia e TRanspaRência

Diretoria De ComuniCação/CVP

visando aumentar a participação da 
população no processo legislativo”. 

O Assistente de Tecnologia da 
Informação João Rodrigo Moreira, 
que também integra a divisão de TI, 
enfatiza que “o Portal e o SAPL são 
softwares livres, amplamente utili-
zados em Câmaras de todo Brasil, 
com uma comunidade bastante ativa 
visando sempre o desenvolvimento 
desses produtos. Isso gera indepen-
dência tecnológica e possibilidade 
de melhorias de acordo com nossa 
Casa de Leis.”

O Departamento Legislativo 
explica que “a partir da implan-
tação do novo Portal e do sistema 
SAPL, todo o processo legislativo 
será disponibilizado a todos os 
munícipes, o que não ocorria no sis-
tema antigo”. Com isso, segundo o 
Departamento Legislativo, “o novo 
portal oferecerá maior transparência 
nas consultas e decisões da Casa de 
Leis de Pindamonhangaba, assim, 
havendo uma participação mais 
efetiva da população”.

Câmara lança novo site e 
amplia serviços para cidadãos 
de Pindamonhangaba

Portal da câmara de Vereadores será integrado com  
saPl - sistema de aPoio ao Processo legislatiVo
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Vereadora dona 
Geni, homenaGeada 
Professora dora 
Toledo, dra. 
iara medeiros e o 
PresidenTe da Câmara 
Vereador riCardo 
Piorino

O eventO fOi realizadO em cOmemOraçãO

aO “dia da cOnsciência negra”

A vereadora Geni Dias 
Ramos – Dona Geni (PPS) 
homenageou a professora 
Auxiliadora Rita de Toledo 
durante a Sessão Solene em 
comemoração ao Dia da Cons-
ciência Negra, realizada no dia 
20 de novembro, no Palácio 
Legislativo.

Carinhosamente chamada 
de Dora Toledo, ela é a pro-
prietária da Escola de Edu-
cação infantil “Art Toledo”, 
referência em educação no 
Distrito de Moreira César.

O evento contou com a 
participação de autoridades, 
munícipes, homenageados 
e representantes de entida-
des religiosas. Dentre eles, 
destacam-se a Presidente do 
Conselho de Participação e 
Desenvolvimento da Comu-
nidade Negra, Edna Thereza 
Amorim e da Conselheira 
Estadual da OAB – Ordem 
dos Advogados do Brasil, Dra. 
Yara de Medeiros. 

A sessão teve como orador 
oficial o Sr. Vicente Passos 
Marcondes. 

Os demais homenagea-
dos da noite foram: Gerson 
Diniz da Silva, Pedro Alves 
Machado, Rubens Miranda 
Filho, Professor Airton César, 
Daniel Ramos (representado 
por seu irmão Paulo Ramos), 
Rafael Simplício Ramos de 
Sousa Lima e Djalma Vic-
torino.

Feriado facultativo em todo 
o Brasil, o “Dia da Consciência 
Negra” é uma homenagem ao 
escravo Zumbi dos Palmares, 
um respeitado herói da resis-
tência antiescravagista e que 
morreu em 1655. Além disso, 
a data tem o objetivo de levar 
a população à refletir sobre o 
direito a igualdade que todas 
as raças possuem, inclusive 
a negra; raça esta que sofreu 
com o desrespeito ao longo da 
história e que, até mesmo hoje, 
ainda enfrenta discriminação.

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

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.  

Saúde Bucal

Vereador dr. Jair roma

Diretoria De ComuniCação/CVP

O verador Janio Ardito 
Lerário (PSDB) enviou às 
advogadas Dras. Maria Rose-
meire  Govea de Almeida 
e  Maura Salgado Valentini, 
Moção de Congratulações 
pelo grande empenho, or-
ganização e realização do 
II  Curso de “Promotoras 
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 Pindamonhanga-
ba, levando em consideração 
o grande número de mulheres 
que por falta de conhecimento 
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 
aproximadamente sete meses 
sendo ministrado uma vez por 
semana, nas quartas-feiras.

Janio  aproveita a opor-

cidadania

Janio Lerario 
parabeniza “Promotoras 
Legais Populares”

tunidade para parabenizar 
todas as mulheres que inde-
pendente da idade e grau de 
escolaridade, se inscreveram 
e deixaram por algumas horas 
semanais suas casas e seus 
afazeres para se capacitarem, 
assistindo as aulas destas  
excelentes palestristas, que 
carinhosamente vieram  para 
enriquecer a qualidade deste 
curso. Durante quase um 
ano  elas recebem noções 
gerais sobre Legislação, Di-
reitos Humanos, Liderança e 
Gênero.

O Curso de Capacitação 
para Promotoras Legais Pop-
ulares é uma experiência 
consolidada em diversos 
países como: Argentina, Peru 
e Chile. No Brasil foi implan-
tado 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 en-
caminhar as mulheres víti-
mas de violência doméstica, 
sexual e urbana aos Serviços 
Públicos. Outra ação das 
Promotoras Legais Populares 
é atuar em suas comunidades, 
estimulando as pessoas a ob-
servar 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 co-
munidades”.

Vereador Janio ardiTo lerario

Diretoria De ComuniCação/CVP

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 está 
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

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.

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.

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

SeSSão Solene

Dona Geni homenageia 
professora Dora Toledo
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Dr. Isael reivindica 
melhorias no prédio do 
Conselho Tutelar

O vereador Dr. Isael (PV) 
encaminhou requerimento ao 
Executivo Municipal solici-
tando manutenção no prédio 
do Conselho Tutelar. O local 
se encontra em péssimo estado 
de conservação, tanto do imó-
vel quanto dos móveis e não 
oferece condições mínimas 
para o atendimento público. 
“Encaminhei a solicitação à 
Prefeitura para que providên-
cias urgentes sejam tomadas”, 
ressaltou o parlamentar. 

Outro requerimento en-
caminhado pelo vereador Dr. 
Isael ao Executivo, solicita 
designação de funcionário 
para o Conselho Tutelar, já 
que vários serviços vêm sen-

do executados por pessoas 
não competentes e, portanto, 
mal feitos, principalmente as 
tarefas relacionadas à limpeza 
do local.

Creche
No último dia 19 de no-

vembro, o vereador Dr. Isael 
encaminhou requerimento ao 
Executivo, solicitando cons-
trução de creche para atender 
mães moradoras do bairro 
Jardim Regina. “A construção 
de creche na comunidade é 
necessária, porque atualmente 
as mães precisam se deslocar 
para outros estabelecimen-
tos para deixarem os filhos. 
Aguardamos esclarecimentos 
da Prefeitura”, concluiu.

Dr. Jair Roma insiste na 
inclusão de dentistas no PS 
em feriados e fim de semana

O vereador  Dr.  Ja i r 
Roma (PPS), integrante 
da Comissão de Saúde 
da  Câmara  Munic ipa l , 
continua reforçando seu 
pedido quanto a inclu-
são de cirurgião dentista 
no Pronto-Socorro  aos 
finais de semana e feria-
dos criando, assim, um 
P lan tão  Odonto lóg ico . 
“Alguns  ca sos  de  do r 
referentes  a  problemas 
odontológicos só se re-
solvem com intervenção 
direta do cirurgião den-
tista, não sendo possível 
fazer a supressão da dor 
apenas com medicamen-
tos e, ainda, há finais de 
semana que se prolongam 
em virtude de feriados”, 
destaca Dr. Jair. Segundo 
o vereador, a solução des-

te pedido irá beneficiar a 
população que apresentar 
dor de dente em situações 
de emergência.

Praça Monsenhor
Marcondes
Dr.  Jair  Roma agra-

dece o recapeamento na 
R u a  C a p .  J o s é  M a r t i -
niano Vieira Ferraz e a 
pavimentação  as fá l t i ca 
n a  P r a ç a  M o n s e n h o r 
M a r c o n d e s ,  n o  t r e c h o 
local izado entre  a  Rua 
C a p .  J o s é  M a r t i n i a n o 
Vieira Ferraz e Avenida 
Dr. Jorge Tibiriça.  “Esta 
era uma reivindicação em 
nome dos comerciantes e 
munícipes que uti l izam 
e s t e  t r e c h o  p a r a  s u a s 
t ravess ias  e  que  j á  se 
ac identaram no local” , 
ressalta o vereador.
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Tribuna do Norte 

APL: Jubileu de Ouro 
 

A APL – Academia Pindamonhangabense de Letras 
está preparando uma programação festiva para comemo-
rar os seus 50 anos de existência no dia 18 de dezembro. 
O lançamento de uma antologia com trabalhos literários 
de cada um de seus membros (titulares e honorários) fará 
parte da programação. Os membros da APL tiveram até 
segunda-feira (26) para enviar às acadêmicas: Juraci, 
Neila e Bete, responsáveis por esta atividade, suas pro-
duções literárias (poema, conto, trova ou artigo jornalís-
tico).

Uma recordação literária... 

Há 12 anos, a acadêmica Elisabete Guimarães autogra-
fa “As pedras do Caminha”, um ensaio sobre os 500 anos 
do descobrimento do Brasil (resgate de textos literários 
que abordaram esse tema), obra lançada no ano 2000. Ao 
seu lado na foto, o acadêmico  escritor, Francisco Piorino 
Filho.

Um poema... 

     Ilusão
Tristeza que vem e que vai,
que faz padecer meu coração
com gemidos e sofridos “ais”,
fez perder toda a ilusão...

Sorrisos já esquecidos,
lágrimas tão presentes;
ninguém ouviu meus gemidos,
todos se fizeram ausentes...

E vai passando o tempo, impiedoso,
deixando marcas, levando recordações.
Só resta o pranto doloroso,
revivendo as emoções
 

---Da acadêmica, professora Ana Maria Pamplim (foto) 

  Uma efeméride... 

Há 177 anos, no dia 25 de novembro de 1845, em Pó-
voa do Varzim, Portugal,  nascia o escritor José Maria Eça 
de Queirós. Foi um dos mais importantes escritores lusos, 
autor, entre outros romances de reconhecida importância, 
de Os Maias e O crime do Padre Amaro (melhor romance 
realista do século XIX). 

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  docu-
mentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:             
ADAMS GONÇALO, de  nacionalidade  brasileira,  profissão  auxiliar  
de produção, estado civil solteiro, de  20  anos  de  idade,  nascido  em 
Guarulhos, Estado de  São  Paulo,  no  dia  27  de  janeiro  de  1992, 
residente e domiciliado Rua São   Sebastião   nº   633,   Parque   São 
Domingos, nesta  cidade,  filho  de  ADILSON  PEDRO  GONÇALO  e  
MARIA APARECIDA DE LIMA GONÇALO.                                           
DÉBORA GABRIELE DE OLIVEIRA PINTO ALVES, de nacionalidade  
brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 25 anos de idade,  
nascida em Guaratinguetá, Estado de São Paulo, no dia 24  de  março  
de  1987, residente e domiciliada Rua São   Sebastião   nº   633,   Parque   
São Domingos, nesta cidade,  filha  de  CARLOS  DONIZETI  ALVES  
e  ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA PINTO ALVES. Apresentaram os 
documentos 1,  3  e 4, do  Art.  1.525,  do  Código  Civil.  Se  alguém  
souber  de  algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.                           
Pindamonhangaba,  23 de novembro de 2012.  

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  docu-
mentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:            
ARISTEUDES QUINTINO DE  CASTRO  SILVA,  de  nacionalidade  bra-
sileira, profissão técnico mecânico, estado  civil  solteiro,  de  30  anos  
de idade, nascido em Fortaleza, Estado do Ceará, no dia 18  de  abril  de 
1982, residente e domiciliado na Rua  Dr.  Atayde  Marcondes,  nº  99, 
Centro, nesta cidade, filho de ADALTO QUINTINO DA  SILVA  e  MARIA  
DE FATIMA DE CASTRO SILVA.                                           
ANA PAULA DE MATTOS RIBEIRO, de  nacionalidade  brasileira,  
profissão técnica de segurança do trabalho, estado civil solteira,  
de  29  anos de idade, nascida em Taubaté,  Estado  de  São  
Paulo,  no  dia  3  de novembro de 1983, residente  e  domiciliada  
na  Rua  José  Prates  da Fonseca, nº 353, Cidade Jardim, nesta 
cidade, filha de ADEMIR  RIBEIRO e IRENE DE MATTOS RIBEIRO. 
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,  24 de novembro de 2012.   

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  docu-
mentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                
CAETANO VIANA DE JESUS,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão 
coordenador de projetos, estado civil solteiro, de 28 anos  de  idade, 
nascido em Foz do Iguaçú, Estado do Paraná, no dia 1 de maio de  1984, 
residente e domiciliado na Rua Sara nº 171, Parque das  Nações,  nesta 
cidade, filho de JOSÉ CAETANO DE JESUS JUNIOR e MARIA EMILIA 
VIANA  DE JESUS.                                                             
ANDRÉIA TAVARES DE  FRANÇA,  de  nacionalidade  brasileira,  pro-
fissão professora, estado civil solteira, de 27 anos  de  idade,  nascida  
em Parelheiros, Estado de São Paulo,  no  dia  16  de  janeiro  de  1985, 
residente e domiciliada na Rua Sara nº 171, Parque das  Nações,  nesta 
cidade, filha de ARISTEU REIS DE  FRANÇA  e  MARIA  ALICE  TAVA-
RES  DE FRANÇA. 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,  24 de novembro de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  docu-
mentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:               
LUÍS GUSTAVO DE  FARIA,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão 
motorista, estado civil solteiro, de 25  anos  de  idade,  nascido  em Pin-
damonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 15 de  janeiro  de  1987, 
residente e domiciliado na Rua João Gandara Martins nº 70,  Araretama, 
nesta cidade, filho de CLEMENTINO  DE  FARIA  e  ENCARNAÇÃO  
ANEAS  DE FARIA.                                                             

SIMARA CAROLINA  LEITE,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão 
balconista de açougue, estado civil solteira, de  25  anos  de  idade, 
nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia  26  de  
março de 1987, residente e domiciliada na Rua João Gandara  Martins  
nº  70, Araretama, nesta cidade, filha de JOÃO ANTONIO LEITE e MA-
RIA GRAÇA  DA SILVA LEITE. 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,  24 de novembro de 2012.  

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  docu-
mentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:              
REVERTON DE MATOS  GERALDO,  de  nacionalidade  brasileira,  pro-
fissão pintor, estado civil  solteiro,  de  25  anos  de  idade,  nascido  em 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia  17  de  abril  de  1987, 
residente e domiciliado na Rua Oscarina Resende de Oliveira,  nº  179, 
Beta, nesta cidade, filho de OSVALDO GERALDO e MARIA VITORIA DE  
MATOS GERALDO.                                                            
LILIAN CINACHI  BICUDO   GUILHERME,   de   nacionalidade   brasi-
leira, profissão professora, estado civil solteira,  de  21  anos  de  idade, 
nascida em Campos do  Jordão,  Estado  de  São  Paulo,  no  dia  7  de 
setembro de 1991, residente e   domiciliada   na   Rua   José   Murilo Mon-
teiro, nº 38, Jardim Princesa, nesta cidade, filha de JOSIAS  ALVES GUI-
LHERME e ROSANA APARECIDA CINACHI  BICUDO  GUILHERME.  
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,  24 de novembro de 2012.     

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  docu-
mentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:            
ELIAS  FERNANDO  DA  SILVA,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão 
cuidador de idoso,  estado  civil  solteiro,  de  28  anos  de  idade, nascido 
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 25 de  outubro de 
1984, residente e domiciliado Rua Grumixama nº 75,  Jardim  Eloyna, 
nesta cidade, filho de JOSÉ ROBERTO DA SILVA e MARIA LUZIA DA 
SILVA. 
JULIANA BENTO DE  MELO,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão 
cozinheira, estado civil divorciada, de 29 anos de idade,  nascida  em 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no  dia  1  de  março  de  1983, 
residente e domiciliada Rua Grumixama  nº  75,  Jardim  Eloyna,  nesta 
cidade, filha de MILTON BENTO DE MELO  e  CELIA  MARIA  DE  ARAU-
JO  DE MELO. Apresentaram os documentos 1, 3,  4  e  5,  do  Art.  1.525,  
do Código Civil. Se alguém  souber  de  algum  impedimento,  oponha-o  
na forma da Lei.             
Pindamonhangaba,  26 de novembro de 2012.                
                                                                                   
Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  docu-
mentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SIMON ROSA  ROMEIRO  ALVES,  de  nacionalidade  brasileira,  profis-
são metalúrgico, estado civil solteiro, de 26 anos de  idade,  nascido  em 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 2  de  janeiro  de  1986, 
residente e  domiciliado  Rua  Antonio  Cassiano  nº  98,  Parque  das 
Palmeiras, nesta cidade,  filho  de  SUDARIO  ROMEIRO  ALVES  FILHO  
e ANADIR ROSA ROMEIRO ALVES.            
DAIANA APARECIDA  DOS  SANTOS  MORAES,  de  nacionalidade  
brasileira, profissão professora, estado civil solteira,  de  29  anos  de  
idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia  26  
de  junho de 1983, residente e domiciliada Rua Antonio Cassiano  nº  
98,  Parque das Palmeiras, nesta cidade, filha de  BENEDITO  MOACIR  
DE  MORAES  e MARLENE DOS SANTOS MONTEIRO DE MORAES. 
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,  26 de novembro de 2012.       
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COMPLEMENTO:  BAIRRO: Alvarenga 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-130 UF: SP
RESP. LEGAL: Edna Maria Bugni CPF: 891.011.628-53 
RESP. TÉCNICO: Edna Maria Bugni CPF: 891.011.628-53 
CBO: Médico Ginecologista. CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 29141 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  31/08/2012, O ACIMA DISCRIMINADO. 
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, 
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento. 

Pindamonhangaba, __31 de agosto  de 2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Promoção Social 

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

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 433/12

Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL  
Nº PROTOCOLO: 0686/12 DATA PROTOCOLO: 19/06/2012 
Nº CEVS: 353800601-863-000399-1-8 DATA DE VALIDADE: 31/08/2013 
CNAE:   8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames 

complementares.
RAZÃO SOCIAL:   CLÍNICA CARDIO NEURO SCHMIDT 
CNPJ/CPF:   53.326.864/0001-64 
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira N°: 891 
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Parque Ipê 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: Magali Taino Schmidt CPF: 830.840.378-68 
RESP. TÉCNICO: Magali Taino Schmidt CPF: 830.840.378-68 
CBO: Médicos, em geral. CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 26.410 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  31/08/2012, O ACIMA DISCRIMINADO. 
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, 
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento. 

Pindamonhangaba, __31 de agosto  de 2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Promoção Social 

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

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 434/12

Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL  
Nº PROTOCOLO: 0681/12 DATA PROTOCOLO: 19/06/2012 
Nº CEVS: 353800601-863-000599-1-9 DATA DE VALIDADE: 31/08/2013 
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta. 
RAZÃO SOCIAL:   MURAGAKI SERVIÇOS MÉDICOS 
CNPJ/CPF:   09.131.534/0001-21 
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira N°: 891 
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Parque Ipê 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: Magali Taino Schmidt CPF: 830.840.378-68 
RESP. TÉCNICO: Magali Taino Schmidt CPF: 830.840.378-68 
CBO: Médicos, em geral. CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 26.410 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  31/08/2012, O ACIMA DISCRIMINADO. 
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, 
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento. 

Pindamonhangaba, __31 de agosto  de 2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Promoção Social 

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

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 435/12

Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL  
Nº PROTOCOLO: 0862/12 DATA PROTOCOLO: 26/07/2012 
Nº CEVS: 353800601-561-000516-1-6 DATA DE VALIDADE:  
CNAE:   5611-2/02 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas. 
RAZÃO SOCIAL:   MICHELE EVANGELISTA DA SILVA 
CNPJ/CPF:   14.602.462/0001-93 
ENDEREÇO: Rua Das Andorinhas N°: 1156 
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Triangulo 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12413-010 UF: SP
RESP. LEGAL: Michele Evangelista da Silva CPF: 437.071.268-89 

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  31/08/2012, O ACIMA DISCRIMINADO. 
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, 
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento. 

Pindamonhangaba, __31 de agosto  de 2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Promoção Social 

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

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 436/12

Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL  
Nº PROTOCOLO: 0653/12 DATA PROTOCOLO: 11/06/2012 
Nº CEVS: 353800601-561-000518-1-0 DATA DE VALIDADE:  
CNAE:   5611-2/01 Restaurantes e similares. 
RAZÃO SOCIAL:   VERA LÚCIA MONTEIRO GODOY EPP 
CNPJ/CPF:   05.396.618/0001-36 
ENDEREÇO: Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso N°: 2425 
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Campo Alegre 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12412-401 UF: SP
RESP. LEGAL: Vera Lúcia Monteiro Godoy CPF: 019.480.878-55 
RESP. TÉCNICO: Vera Lúcia Monteiro Godoy CPF: 019.480.878-55 
CBO: Nutricionista, em geral. CONS. PROF.: CRN N º INSCR.: 26978 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  31/08/2012, O ACIMA DISCRIMINADO. 
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, 
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento. 

Pindamonhangaba, __31 de agosto  de 2012



Pindamonhangaba, terça-feira, 27  de novembro de 2012 
Tribuna do Norte 9

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 FER-
NANDEZ, 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.











                                          
               




                 
             



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  






  



  



  



  



  



  



  









  
 





















DECRETO Nº 4.873, DE 25 DE JULHO DE 2012.
Regulamenta o art.10, da Lei nº 5.344, de 13 de março de 2012, que Autoriza a cria-
ção de Distrito Empresarial, concede incentivos fiscais e outros benefícios às socie-
dades empresariais que vierem a se instalar no Município e dá outras providências.
JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, Prefeito do Município de Pindamonhangaba 
no uso de suas atribuições legais; atendendo o disposto no art.10, da Lei Municipal 
nº 5.344, de 13 de março de 2012,

D E C R E T A: - 
Art. 1º. O benefício da redução de alíquotas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) ao mínimo legal permitido, de que trata o disposto no art.10,  e seu 
parágrafo único, da Lei Municipal nº 5.344, de 13 de março de 2012, será concedido 
ás sociedades empresariais e às empresas prestadoras de serviços que forem con-
tratadas pelas sociedades empresariais beneficiadas. 
Art. 2º. O benefício terá como termo inicial a data da aprovação do pedido pela Se-
cretaria de Finanças e como termo final a data indicada no contrato de prestação de 
serviço para o término deste, limitado ao prazo constante no cronograma de obras de 
que trata o art. 3º,VI, da Lei nº 5.344, de 13 de março de 2012.
Parágrafo Único: No caso de apresentação de ordem  de compra que trata o art. 
3º, “b” do presente decreto, o benefício terá como termo final o prazo constante no 
cronograma de obras de que trata este artigo.
Art. 3º. Os benefícios serão concedidos mediante requerimento da sociedade em-
presarial em fase de instalação ou ampliação, contendo as seguintes informações 
e documentos:
a)Relação do (s) prestador (es) de serviços acompanhada do comprovante de ins-
crição no CNPJ;
b) Cópia do Contrato de prestação de serviço firmado entre a sociedade empresarial 
e a sua prestadora de serviço referente ao  (s) serviço (s) relacionado (s) à sua 
instalação ou ampliação empresarial; ou a apresentação de ordem de compra ou 
documento similar que caracterize a contratação.
c) Cronograma de obras referente à implantação ou expansão;
d) Cópia da comunicação na qual foi concedido o benefício fiscal a sociedade empre-
sarial em fase de implantação ou expansão;
e) Cópia do alvará de construção de obras de instalação ou ampliação relacionadas 
a prestação de serviço.
Art. 4º. O requerimento de que trata o artigo anterior será formulado por escrito e 
dirigido à Secretaria de Finanças.
Art. 5º. Sendo constatado que a redução do ISSQN abrangeu serviços não relacio-
nados à instalação ou ampliação, será cobrada a diferença do tributo recolhido à 
menor com incidência de juros e multa previstos em Lei, combinado com a cobrança 
de multa estabelecida no §2º do art. 10 da Lei 4.367/2005.
Art. 6º. As disposições contidas no Decreto nº 4.711, de 13 de abril de 2011, passam 
a ser regulamentadas pelo presente Decreto.
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 25 de julho de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Álvaro Staut Neto

Secretário de Desenvolvimento Econômico
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 25 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 4.916, DE 21 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 5.471, de 21 de novembro de 2012, 
DECRETA
Artigo 1º. Fica aberto, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 1.831.000,00 (um milhão oitocentos e trinta e 
um mil reais), na Secretaria de Saúde e Assistência Social, para adequação orça-
mentária. A classificação orçamentária será:
11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
11.11   Fundo Municipal de Saúde/Gestão  
2004                 Manut. da Administração de Órgãos Afins  
10.122.0057.1    3.3.90.14 – Diárias - Civil (304)      R$ 70.000,00
11.13   Fundo Municipal de Saúde/Assist. Média e Alta Complexidade (MAC)  
2025  Manut. da Assistência Médica Ambulatorial  10.302.0028.1         
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros –P.Jurídica (364)      R$ 35.000,00
10.302.0057.5     3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros –P.Jurídica (367)  R$ 1.700.000,00
11.14   Fundo Municipal de Saúde/Assistência Farmacêutica   
2025  Manut. da Assistência Médica Ambulatorial  
10.303.0028.1        3.3.90.32 – Material de Distribuição Gratuita (390)     R$ 26.000,00
Artigo 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a anulação de 
parte das seguintes dotações, a saber: 
11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
11.11   Fundo Municipal de Saúde/Gestão  
1023  Postos Saúde – Ambulatório/Psf/Reformas  
10.122.0028.1      4.4.90.51 – Obras e Instalações (309)     R$ 105.000,00
11.13   Fundo Municipal de Saúde/Assist. Média e Alta Complexidade (MAC) 
2025        Manut. da Assistência Médica Ambulatorial  
10.302.0028.1       3.3.90.30 – Material de Consumo (351)        R$ 16.000,00
10.302.0028.5        3.3.90.35 – Serviços de Consultoria (357)    R$  71.000,00
2063    Manutenção do Cerest  
10.331.0028.5       3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros –P.Jurídica (368)   R$ 150.000,00
10.331.0057.5     3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros –P.Jurídica (369)  R$ 79.000,00
11.14   Fundo Municipal de Saúde/Assistência Farmacêutica  
2061  Manutenção Atenção Básica  
10.301.0028.5       3.3.90.32 – Material e Distribuição Gratuita (386)    R$ 600.000,00
10.302.0057.5       3.3.90.32 – Material e Distribuição Gratuita (388)     R$  500.000,00
2025  Manut. da Assistência Médica Ambulatorial  
10.302.0028.5   3.3.90.32 – Material e Distribuição Gratuita (387)    R$ 300.000,00
11.15   Fundo Municipal de Saúde/Vigilância em Saúde  
2025  Manut. da Assistência Médica Ambulatorial  
10.305.0029.1       3.3.90.30 – Material de Consumo (402)           R$  6.000,00
10.305.0067.1            3.3.90.30 – Material de Consumo (406)      R$ 4.000,00
Artigo 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
Pindamonhangaba, 21 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 21 de novembro de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba/ Projeto de Lei nº 177/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 4.917, DE 21 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 5.472, de 21 de novembro de 2012, 
DECRETA

Artigo 1º. Fica aberto, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédi-
to adicional suplementar no valor de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), 
na Secretaria de Governo e Integração, para adequação orçamentária. A classifica-
ção orçamentária será:
07.00 SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO  
07.40   Departamento de Meio Ambiente  
2044  Preservação do Meio Ambiente  18.541.0033.1          
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica (688)      R$ 580.000,00
Artigo 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a anulação de 
parte das seguintes dotações, a saber: 
07.00 SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO  
07.20   Departamento de Comunicação  
2004  Manut. da Administração de Órgãos Afins  
04.131.0035.1     3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica (150)   R$ 580.000,00
Artigo 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 21 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 21 de novembro de 
2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

Projeto de Lei nº 187/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.471, DE 21 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$ 
1.831.000,00 (um milhão oitocentos e trinta e um mil reais), na Secretaria de Saúde e 
Assistência Social, para adequação orçamentária. A classificação orçamentária será:
11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
11.11   Fundo Municipal de Saúde/Gestão  
2004  Manut. da Administração de Órgãos Afins  
10.122.0057.1            3.3.90.14 – Diárias - Civil (304)      R$ 70.000,00
11.13   Fundo Municipal de Saúde/Assist. Média e Alta Complexidade (MAC) 
2025  Manut. da Assistência Médica Ambulatorial  
10.302.0028.1    3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros –P.Jurídica (364) R$ 35.000,00
10.302.0057.5    3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros –P.Jurídica (367)  R$ 1.700.000,00
11.14   Fundo Municipal de Saúde/Assistência Farmacêutica   
2025  Manut. da Assistência Médica Ambulatorial  
10.303.0028.1   3.3.90.32 – Material de Distribuição Gratuita (390)  R$ 26.000,00
Artigo 2º.  O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a anulação de 
parte das seguintes dotações, a saber: 
11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
11.11   Fundo Municipal de Saúde/Gestão  
1023  Postos Saúde – Ambulatório/Psf/Reformas 10.122.0028.1   
4.4.90.51 – Obras e Instalações (309)      R$ 105.000,00
11.13   Fundo Municipal de Saúde/Assist. Média e Alta Complexidade (MAC) 
2025  Manut. da Assistência Médica Ambulatorial  
10.302.0028.1       3.3.90.30 – Material de Consumo (351)             R$ 16.000,00
10.302.0028.5       3.3.90.35 – Serviços de Consultoria (357)         R$ 71.000,00
2063  Manutenção do Cerest  
10.331.0028.5   3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros –P.Jurídica (368)    R$ 150.000,00
10.331.0057.5  3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros –P.Jurídica (369)     R$ 79.000,00
11.14   Fundo Municipal de Saúde/Assistência Farmacêutica  
2061  Manutenção Atenção Básica  
10.301.0028.5        3.3.90.32 – Material e Distribuição Gratuita (386)    R$ 600.000,00
10.302.0057.5        3.3.90.32 – Material e Distribuição Gratuita (388)   R$ 500.000,00
2025       Manut. da Assistência Médica Ambulatorial  
10.302.0028.5      3.3.90.32 – Material e Distribuição Gratuita (387)   R$ 300.000,00
11.15   Fundo Municipal de Saúde/Vigilância em Saúde  
2025  Manut. da Assistência Médica Ambulatorial  
10.305.0029.1       3.3.90.30 – Material de Consumo (402)          R$ 6.000,00
10.305.0067.1       3.3.90.30 – Material de Consumo (406)           R$ 4.000,00
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.
Pindamonhangaba, 21 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 21 de novembro de 
2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/cba/ Projeto de Lei nº 177/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.470, DE 21 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$ 260.000,00 
(duzentos e sessenta mil reais), no Fundo Municipal de Assistência Social, para ade-
quação orçamentária. A classificação orçamentária será:
14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
14.12   FMAS/PROTEÇÃO BÁSICA  
2047  Promoção Social  
08.244.0069.1     3.3.90.48 – Outros Auxílios a Pessoas Físicas (614)   R$ 230.000,00
14.21   FMDCA/GESTÃO  
2023  Manut. da Assist.da Criança/Adolescente  
08.243.0027.1    3.3.90.36 – Outros Serv. de Terceiros – P. Físicas (638)  R$ 30.000,00
Artigo 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a anulação de 
parte das seguintes dotações, a saber: 
14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
14.12   FMAS/PROTEÇÃO BÁSICA  
2047  Promoção Social  
08.244.0027.1    3.3.90.30 – Material de Consumo (595)     R$ 30.000,00
14.13   FMAS/PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE  
2047  Promoção Social  
08.244.0027.1      3.3.50.43 – Subvenções Sociais (783)     R$160.000,00
14.14   FMAS/PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE  
2047  Promoção Social  
08.244.0027.1         3.3.50.43 – Subvenções Sociais (801)     R$ 70.000,00
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.
Pindamonhangaba, 21 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 21 de novembro de 
2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/cba// Projeto de Lei nº 176/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 4.915, DE 21 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 5.470, de 21 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$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), no 
Fundo Municipal de Assistência Social, para adequação orçamentária. A classifica-
ção orçamentária será:
14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
14.12   FMAS/PROTEÇÃO BÁSICA  
2047    Promoção Social  
08.244.0069.1  3.3.90.48 – Outros Auxílios a Pessoas Físicas (614)     R$ 230.000,00
14.21   FMDCA/GESTÃO  
2023  Manut. da Assist.da Criança/Adolescente  
08.243.0027.1     3.3.90.36 – Outros Serv. de Terceiros – P. Físicas (638) R$ 30.000,00
Artigo 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a anulação de 
parte das seguintes dotações, a saber: 
14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
14.12   FMAS/PROTEÇÃO BÁSICA  
2047  Promoção Social  
08.244.0027.1     3.3.90.30 – Material de Consumo (595)            R$ 30.000,00
14.13   FMAS/PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE  
2047  Promoção Social  
08.244.0027.1      3.3.50.43 – Subvenções Sociais (783)              R$ 160.000,00
14.14   FMAS/PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE  
2047  Promoção Social  
08.244.0027.1            3.3.50.43 – Subvenções Sociais (801)        R$ 70.000,00
Artigo 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 21 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 21 de novembro de 
2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/cba// Projeto de Lei nº 176/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.472, DE 21 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$ 580.000,00 
(quinhentos e oitenta mil reais), na Secretaria de Governo e Integração, para adequa-
ção orçamentária. A classificação orçamentária será:
07.00 SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO  
07.40   Departamento de Meio Ambiente  
2044           Preservação do Meio Ambiente  
18.541.0033.1     3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica (688)   R$ 580.000,00
Artigo 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a anulação de 
parte das seguintes dotações, a saber: 
07.00 SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO  
07.20   Departamento de Comunicação  
2004  Manut. da Administração de Órgãos Afins  
04.131.0035.1     3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica (150)   R$ 580.000,00
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.
Pindamonhangaba, 21 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 21 de novembro de 
2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

Projeto de Lei nº 187/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 3.935, DE 08 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. MARIA FERNANDA VIEIRA GARCIA 
MUNHOZ, Assessora de Serviço Técnico, para substituir o Sr. Odirley Pereira dos 
Santos, Diretor de Comunicação, durante o período em que o mesmo encontrar-se 
em gozo de férias, de 06 de novembro de 2012 a 25 de novembro de 2012.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 06 de novembro de 2012.
Pindamonhangaba, 08 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 08 de novembro 
de 2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
ESTADO DE SÃO PAULO

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, informa que se acha aberto pre-
gão presencial, nº 11A/12, com encerramento dia 10/12/12, às 14h00, para a exe-
cução de serviços de fornecimento  gerenciamento de 90 (noventa) cartões magné-
ticos tipo ‘Cartão de Natal - Alimentação’. 
Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3644.2250, ou na Câmara, na Rua Al-
cides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça, mesma localidade, das 08h30 às 11h30 e 
das 14h00 às 17h00, nexistindo custo do edital, para retirada na Câmara. O edital 
também estará disponível pelo site www.camarapinda.sp.gov.br, sem ônus.

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

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Promoção Social 

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

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 431/12

Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL  
Nº PROTOCOLO: 0766/12. DATA PROTOCOLO: 27/07/2012 
Nº CEVS: 353800601-864-000107-1-5 DATA DE VALIDADE: 30/08/2013 
CNAE:   8640-2/06 Serviços de ressonância magnética. 
RAZÃO SOCIAL:   WK RADIOLOGIA LTDA 
CNPJ/CPF:   65.057.333/0002-83 
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira N°: 305 
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: Dirk Helge Kalitzki CPF: 026.100.148-56 
RESP. TÉCNICO: Wilson Hiroyuki Watanabe CPF: 093.858.228-37 
CBO: Médico Radiologista. CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 66.135 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  30/08/2012, O ACIMA DISCRIMINADO. 
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, 
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento. 

Pindamonhangaba, __30 de agosto  de 2012
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Tribuna do Norte 

ORAÇÃO DA GRAÇA IMEDIATA
Ó Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida; Ó Santa Rita de Cássia, dos casos impossíveis; Ó São Judas Tadeu, dos casos 
desesperados; Ó Santa Edwirges, socorro dos endividados; Ó Santo Expedito, dos aflitos e da última hora; Vós que conhe-
ceis meu coração angustiado, intercedei junto ao Pai nesta minha grande necessidade: (pedir a graça) eu Vos glorifico e 
Vos louvo; sempre curva-me-ei diante de Vós; Confio em Deus, com todas as minhas forças, e peço que Ele ilumine o meu 
caminho e a minha vida! Amém. Rezar o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória ao Pai. M.H.A.S
Atenção: Reze por três dias seguidos e para propagar deixe 100 destas orações em qualquer lugar que tenha bom fluxo 
de pessoas. Observe o que acontecerá a partir do quarto dia. Por mais difíceis que sejam, quase sempre as graças são 
alcançadas.

SINDICATO DOS TRABABALHADORES NAS INDUSTRIAS DO PAPEL, CELULOSE, PASTA DE MADEIRA PARA PAPEL ,
        PAPELÃO E CORTIÇA DE PINDAMONHANGABA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital, ficam convocados todos os associados quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais para participarem da 
Assembléia Geral Ordinária, que será realizada em nossa sede social na rua Guilherme Nicoletti, nº 590 bairro Vila São Benedito, 
no próximo dia 30 de novembro de 2012 ás 18:00 horas  em primeira convocação e as 20:00 horas em 2ª convocação pra tomarem 
conhecimento e deliberarem  a respeito da seguinte ordem do dia:
A) Leitura, discussão e aprovação da ata da Assembléia Anterior.
B) Leitura do relatório do Sr. Presidente do Sindicato sobre as principais ocorrências no exercício do ano de 2011.
C) Leitura  discussão  e aprovação da prestação de contas do exercício de 2011 com o respectivo parecer do conselho fiscal.
D) Ficam também convocados os Srs. Associados quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais a comparecerem  a Assem-
bléia Geral Ordinária que será realizada no mesmo  dia e local acima citado com o previsto do estatuto social desta entidade, combi-
nado com o artigo 524 da alínea da consolidação da lei de trabalho para tomarem conhecimento e deliberarem a respeito da Proposta 
Orçamentária elaborada pela diretoria para exercício do ano de 2013 instituído com o parecer do conselho Fiscal.
Pindamonhangaba  26 de novembro de 2012.

HILTON ROBERTO NICOLETTI
PRESIDENTE

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Promoção Social 

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

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 437/12

Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL  
Nº PROTOCOLO: 1036/11 DATA PROTOCOLO: 01/09/2011 
Nº CEVS: 353800601-561-000470-1-5 DATA DE VALIDADE:  
CNAE:   5611-2/02 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas. 
RAZÃO SOCIAL:   FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA ME 
CNPJ/CPF:   07.225.757/0001-22 
ENDEREÇO: Rua João Maria Pires N°: 286 
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Maricá 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12411-680 UF: SP
RESP. LEGAL: Francisco Salviano de Souza CPF: 330.227.688-50 

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  29/08/2012, O ACIMA DISCRIMINADO. 
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, 
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento. 

Pindamonhangaba, __29 de agosto  de 2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Promoção Social 

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

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 438/12

Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL  
Nº PROTOCOLO: 0990/12 DATA PROTOCOLO: 22/08/2012 
Nº CEVS: 353800601-561-000517-1-3 DATA DE VALIDADE:  
CNAE:   5611-2/03 Lanchonete, casas de chá, de sucos e similares. 
RAZÃO SOCIAL:   JULIANA APARECIDA MATHEUS 
CNPJ/CPF:   16.597.025/0001-54 
ENDEREÇO: Rua dos Andradas N°: 426 
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-010 UF: SP
RESP. LEGAL: Juliana Aparecida Matheus CPF: 338.182.308-62 

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  30/08/2012, O ACIMA DISCRIMINADO. 
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, 
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento. 

Pindamonhangaba, __30 de agosto  de 2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Promoção Social 

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

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 439/12

Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL  
Nº PROTOCOLO: 0436/12 DATA PROTOCOLO: 18/04/2012 
Nº CEVS: 353800601-863-000602-1-6 DATA DE VALIDADE: 27/08/2013 
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica. 
RAZÃO SOCIAL:   ENTIDADE ESPÍRITA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAULO DO AMARA 
CNPJ/CPF:   50.455.815/0001-33 (002) 
ENDEREÇO: Rua Guaratinguetá N°: 555 
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Crispim 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12402-590 UF: SP
RESP. LEGAL: Carlos Eduardo de Mesquita CPF: 218.214.458-72 
RESP. TÉCNICO: Maria Lucia Ronconi Amadei CPF: 032.540.138-16 
CBO: Cirurgião Dentista, em geral. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 18721 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  27/08/2012, O ACIMA DISCRIMINADO. 
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, 
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento. 

Pindamonhangaba, __27 de agosto  de 2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Promoção Social 

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

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 440/12

Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL  
Nº PROTOCOLO: 0436/12 DATA PROTOCOLO: 18/04/2012 
Nº CEVS: 353800601-863-000603-1-3 DATA DE VALIDADE: 27/08/2013 
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica. 

EQUIPAMENTO TIPO RAIOS X ODONTOLOGICO INTRA-ORAL: n° de série 011303, 
marca e modelo: DABI ATLANTE SPECTRO, corrente e tensão: 50kVp  10mA. 

RAZÃO SOCIAL:   ENTIDADE ESPÍRITA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAULO DO AMARA 
CNPJ/CPF:   50.455.815/0001-33 (002) 
ENDEREÇO: Rua Guaratinguetá N°: 555 
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Crispim 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12402-590 UF: SP
RESP. LEGAL: Carlos Eduardo de Mesquita CPF: 218.214.458-72 
RESP. TÉCNICO: Maria Lucia Ronconi Amadei CPF: 032.540.138-16 
CBO: Cirurgião Dentista, em geral. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 18721 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em  27/08/2012, O ACIMA DISCRIMINADO. 
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, 
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento. 

Pindamonhangaba, __27 de agosto  de 2012
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Quatro equipes continuam 
na luta pelo título do Campe-
onato Amador da 2ª divisão 
em Pindamonhangaba. As se-
mifinais foram definidas, após 
o jogo de volta das quartas de 
finais, no domingo (25), quan-
do  Fluminense, Ponte Nova, 
Areião e Araretama garanti-
ram classificação.

Com o regulamento de-
baixo do braço, Fluminense 
e  Ponte Nova aproveitaram a 
vantagem do primeiro jogo e 
saíram de campo com a clas-
sificação. Jogando em casa, 
o tricolor de Pinda venceu o 
Azeredo por 4 a 2; no resul-
tado agregado, o Fluminense 
ficou com 6 a 2. Já o Ponte 

Nova empatou com o União 
dos Ipês e no resultado da ou-
tra partida somou para 3 a 2.

Na outra chave, Arareta-
ma e 100 Nome tinham prota-
gonizado um dos jogos mais 
eletrizantes da segunda fase 
do torneio. Com 3 a 3 na pri-
meira partida das quartas de 
final, o Araretama jogou em 

casa e goleou o 100 Nome por 
4 a 0. O Areião, que empatou 
o primeiro jogo por 1 a 1, ven-
ceu o Andrada por 2 a 1.

As semifinais acontecem 
neste domingo (2). A Liga 
Pindamonhangabense de Fu-
tebol divulgará os locais e os 
horários das partidas ainda 
nesta semana.

Favoritos ao título do 
Sub 13, os times da Ferro-
viária e do Etna compro-
varam as boas campanhas 
na primeira fase e estão 
na final da competição, 
após os resultados do sá-
bado (24).

A Ferroviária tinha 
goleado o Unidos do Jar-
dim Rezende por 4 a 0 
na primeira partida da 
semifinal e podia per-
der até por quatro gols 
para levar a decisão aos 
pênaltis. Mesmo com a 

vantagem, o alviverde 
do Boa Vista, jogando 
em casa, goleou nova-
mente o adversário por 3 
a 0 e já está na final sem 
tomar nenhum gol.

Depois de ter venci-
do o Corinthians por 2 a 
1, em casa, na primeira 
partida, o Etna foi ao Alto 
do Cardoso e segurou o 
empate por 0 a 0, sendo o 
segundo finalista.

A final está agendada 
para o dia 1º de dezem-
bro, em jogo único.

Pelo Campeonato Sênior 
50 os times do Imperial e In-
dependente saíram na frente 
pela vaga na final em primei-
ro jogo da semifinal.

Tido como o favorito da 
competição, o Imperial ven-
ceu o Estrela por 1 a 0. Já o 
Independente venceu a Afiz 
fora de casa, por 2 a 0, e deu 
um grande passo para a final 
do torneio.

O Campeonato Sênior 
50 teve apenas um jogo nas 
quartas de finais; já as semi-
finais são jogadas em duas 
partidas, e a final novamente 
será em apenas um jogo. Um 
empate do Imperial já ga-
rante o time na final, e uma 
derrota de até um gol do In-
dependente classifica o time 
para a decisão.

Pela 5ª rodada do Cam-
peonato Sub 17, o São Paulo 
goleou o Corinthians por 11 a 
0 e encostou no Independen-
te no grupo B, que também 
venceu na rodada, realizada 
no  sábado (24). Pelo grupo 
A, Ferroviária, já classifica-
da, não tomou conhecimento 
do Jardim Eloyna e goleou 
por 7 a 2.

A segunda vaga do gru-
po A ainda está em aberto, 
porém só o Etna e o Estrela 
têm chances matemáticas de 
classificação, uma vez que o 
Corinthians foi massacrado 

pelo maior rival. O grupo B 
não tem nenhuma equipe de-
finida, entretanto um empate 
do Sapopemba garante uma 
das vagas para o time de Mo-
reira César nas semifinais. 
Independente e São Paulo 
jogam fora de casa na última 
rodada, ambos precisando da 
vitória para se classificar.

Apenas duas equipes de 
cada grupo passam para a 
segunda fase do torneio. A 6ª 
rodada está agendada para o 
dia 1º de dezembro, com cin-
co jogos simultâneos, a partir 
das 10 horas.

Exceto pelo Unidos do 
Jardim Rezende, quatro equi-
pes vão para a última rodada 
do Campeonato Sênior 35 
com chances de classificação 
para as semifinais. Uma de-
las ficará no caminho. Com 
os resultados da 8ª rodada no 
domingo (25), o Taipas, mes-
mo com a derrota para o Ipê 
II por 2 a 1, ainda tem chan-
ces de classificação.

O Pindense venceu o 
Manó Sports por 3 a 1 e de-
pende de si mesmo para con-
quistar uma das quatro vagas. 
O empate do  Bela Vista com 
o Unidos do Jardim Rezende 
por 1 a 1 manteve o time na 
terceira posição, também de-
pendendo do próprio resulta-
do para se classificar.

O Unidos do Jardim Re-

Definidas as semifinais da 
2ª divisão do 

Resultados da 
rodada embola 
grupo B no

Ferroviária 
e Etna 
decidem
Sub 13

Amador

Sub 17

Quatro equipes lutam por três 
vagas no Campeonato Sênior 35

zende lidera a competição 
com 17 pontos, logo atrás 
vem o Ipê II com 15 pontos, 

Bela Vista com 14 e Pindense 
com 11. Na quinta colocação, 
o Taipas está com 9 pontos.

A 9ª rodada será disputada 
no próximo domingo (1º/12) 
com quatro jogos simultâneos.

Imperial e Independente saem na 
frente na busca pela final do Sênior 50

Time do Estrela perdeu o primeiro jogo para o Imperial pelo placar de 
1 x 0, e agora precisa da vitória para se classificar para a final

Equipe do Fluminense garantiu a vaga na semifinal do Campeonato Amador da 2ª divisão de Pinda

Já despontam os favoritos ao título do Sub 17. A 
rodada teve goleadas do São Paulo e da Ferroviária

Akim/Agoravale

Akim/Agoravale

Akim/Agoravale

Akim/Agoravale

Unidos do Jardim Resende é líder isolado da competição
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Paixão por Esporte

Divulgação

É verdade. Uma imagem diz mais do que mil palavras, 
mas ainda assim, vou escrever algumas. Em minha 
opinião, não existe nada, nada mais emocionante que 
o esporte. No último sábado (24), o futsal feminino 
de Pindamonhangaba sagrou-se bicampeão dos Jogos 
Abertos do Interior.
O título, mais uma vez, foi mero coadjuvante do clássico 
dos clássicos, entre Pindamonhangaba e São José dos 
Campos.
Na última semana, as duas cidades já haviam disputado 
uma partida importante, válida pela semifi nal do Estadual 
Sub 20 de Futsal Feminino. E não é preciso ser muito 
sensitivo para cravar: a fi nalíssima dos Jogos Abertos de 
Bauru começara ali, naquele dia.
Pindamonhangaba está longe da perfeição, mas diferente 
de outras equipes, tem a vantagem de saber disso.
Ao longo de 2012, a Princesa do Norte sofreu tropeços. 
Derrotas nos campeonatos estaduais, na Liga Nacional 
de Futsal Feminino e na Taça Brasil, foram absorvidas, 
digeridas e transformadas em aprendizado.
É assim que se formam grandes equipes.
Cada tropeço, cada provocação, cada comemoração 
alheia, exagerada e fora de hora, tudo isso, além de muita 
determinação é claro, virou combustível.
Arrogância não leva  nada nem ninguém, à lugar nenhum. 
O esporte deixa de fato, os nervos a fl or da pele, mas isso 
não signifi ca que princípios básicos devam ser deixados de 
lado. 
Pindamonhangaba, felizmente, tem um grupo que sabe disso.

Futsal Feminino sagra-se bicampeão dos Jogos Abertos

Com o título dos Jogos Abertos Brasileiros, o 
tricampeonato dos Jogos Regionais de Caraguatatuba, e 
o recém-conquistado bicampeonato dos Jogos Abertos do 
Interior, o futsal feminino da Princesa do Norte fecha, mais 
uma vez, um ano brilhante.
Parabéns ao elenco todo, tanto do principal como do sub 
20. Parabéns a toda a comissão técnica. Juntos, vocês 
desenvolvem um trabalho excepcional, que merece 
sempre  ser ovacionado, e isso, aliás, independe de 
resultados.

Pindamonhangaba triunfa nos Jogos Abertos

LUIS CLAUDIO ANTUNES
 
O  COB - Comitê Olím-

pico Brasileiro  divulgou no 
último dia 21, uma lista com 
os concorrentes ao Melhor 
Atleta de 2012 e também 
uma lista com os melhores 
atletas em cada uma das 43 
modalidades que serão pre-
miados em cerimônia do Prê-
mio Brasil Olímpico 2012, 
evento que acontecerá no dia 
18 de dezembro, no Theatro 
Municipal do Rio de Janeiro.

No ciclismo, foram elei-
tos os melhores atletas nas 
categorias Estrada, Mountain 
Bike, Pista e Bicicross.

Na Estrada, um dos gran-
des nomes da modalidade no 
Brasil, Magno Prado Naza-
ret, do Team Funvic Pinda-
monhangaba (Funvic/Mar-
condes César/Gelog/Feijão 
Tarumã), foi anunciado como 
o melhor atleta de 2012. O 
atleta disputava a indicação 
com os ciclistas Rafael An-
driato (Farnesse Vini/Itália) 
e Clemilda Fernandes (São 
José dos Campos).

O ciclista que defende 
Pindamonhangaba fez uma 

grande temporada em 2012. 
Entre os resultados mais im-
portantes, destaca-se, logo no 
início do ano, a bela partici-
pação no Tour de San Luis 
(Argentina), fi cando entre os 
dez primeiros colocados na 
geral.

Depois,  conquistou 
a medalha de prata no 
Pan-Americano de Ci-
clismo da Argentina, na 
prova de contrarrelógio 
individual, prova esta que 
é sua especialidade. Em 
abril, sagrou-se campeão 
da Volta Ciclística do Uru-
guai, tornando-se o segun-
do brasileiro a realizar tal 
feito nesta competição.

O atleta também defendeu 
o Brasil nos Jogos Olímpicos 
de Londres e, mais recente-
mente, sagrou-se campeão do 
Tour do Brasil – Volta Ciclís-
tica de São Paulo.

Com os resultados expres-
sivos durante a temporada, 
Magno chamou a atenção do 
júri composto por jornalistas, 
dirigentes, ex-atletas e per-
sonalidades do esporte, e foi 
eleito o melhor ciclista de Es-
trada do Brasil em 2012.

Magno Nazaret é 
eleito o melhor ciclista 
de estrada em 2012

AIANDRA ALVES MARIANO

Pindamonhangaba man-
teve os bons resultados e ter-
minou os Jogos Abertos do 
Interior em 5º lugar, com 194 
pontos. A competição chegou 
ao fi m no sábado (24). A edi-
ção realizada em Bauru reu-
niu 189 delegações que jun-
tas levaram mais de 13 mil 
atletas para as competições. 
A grande campeã da primei-
ra divisão foi São Caetano do 
Sul. O vice-campeonato fi cou 
com São José dos Campos. 
Pinda fi cou atrás também de 
Piracicaba e São Bernardo do 
Campo.  

No último dia de disputas, 
Pinda conquistou sua últi-
ma medalha de ouro, com o 

futsal feminino, derrotan-
do a equipe de São José.  O 
clássico do Vale do Paraíba 
terminou com vitória de 4 a 
2 para Pinda, que chegou a 
fi car atrás no placar em duas 
oportunidades, mas reagiu e 
buscou a virada.

No mesmo dia, o time 
masculino de basquete da 
cidade foi derrotado pela 
equipe de São Caetano. Em 
uma final eletrizante, os 
meninos do ABC paulista 
venceram por apenas dois 
pontos de diferença (60 a 
58).

Outra grande conquista 
na última semana dos jogos 
veio com a medalha de ouro 
conquistada pela equipe de 
judô masculina.

LUIS CLAUDIO PORTALR3
 
O time de Pindamonhan-

gaba, Funvic/Mídia Fone 
estreou com derrota na Su-
perliga de Vôlei Masculino. 
Jogando em casa, na noite do 
sábado (24), a Funvic acabou 
perdendo por 3 a 2 para o 
Volta Redonda.

O time fez dois grandes 
sets, o primeiro e o quarto, 
quando conseguiu se impor 
e vencer com tranquilidade. 
No segundo e no terceiro set, 
a equipe parecia nervosa em 
quadra e acabou perdendo.

A decisão aconteceu no 
tie-break, onde o time aca-
bou perdendo a partida por 3 
x 2. A vitória não foi possí-
vel, mas a Funvic conquistou 
um ponto importante para a 
classifi cação geral, já que de 
acordo com o regulamento da 
Superliga, quem perde por 3 
x 2, conquista um ponto.

O técnico João Marcon-
des, considerou a estreia nem 
boa nem má, mas destacou a 
importância deste ponto para 
a sequência da competição. 
“Analiso como mais ou menos, 
o importante é que nós conquis-
tamos um ponto. Nós não fi ze-
mos o dever de casa. Quando 
se joga em casa é importante 
colocar uma pressão maior para 
conseguir bons resultados, isso 
é fundamental para esse tipo de 
campeonato”, disse.

Agora a equipe do técni-
co João Marcondes já pensa 
no próximo desafi o, que será 
na quinta-feira (29), contra o 
RJX (Rio de Janeiro), na casa 
do adversário. O técnico tam-
bém falou sobre isso. “Nós 
agora estamos com a cabeça 
no RJX, onde nosso objetivo 
é tirar algum ponto do RJX, 
que hoje é uma das maiores 
equipes do voleibol brasilei-
ro”, fi nalizou.

Os participantes dos Jomi  
- Jogos Municipais dos Ido-
sos abrilhantaram o evento 
com as conquistas diárias nas 
16 modalidades da competi-
ção, realizada pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Espor-
tes e Lazer. Nesse fi nal de 
semana, foram premiadas as 
modalidades: buraco, tênis de 
mesa e malha.  

No buraco, categoria “A” 
misto, a dupla Zilda Belo 
Lima e Rosa Maria Santos 
levou o ouro. Na mesma ca-
tegoria, masculino, a dupla 
campeã foi Juarez Henrique e 
Alfredo Bento Gonçalves. Na 
categoria “B” feminino (atle-
tas acima de 59 anos) as joga-
doras Haidee Ferrari e Gerva-
lina Couto foram medalhistas.

Na malha, modalidade 
muito difundida em Pinda, 
teve a dupla Maurício Claro 
Cortez e Antônio Silva de 
Souza no pódio pela catego-
ria “A” (50 a 59 anos). Na ca-

Jomi têm medalhistas na malha e buraco

tegoria “B”, Anésio Bertoli-
no e Antônio Pires também 
foram ouro.

Nesta terça-feira (27), 
os Jomi terão jogos de tênis 
no Paineiras Country Clu-

be, a partir das 14 horas. 
Os interessados precisam 
comparecer ao local com 
a fi cha de inscrição preen-
chida uma hora antes da 
partida. Na quarta-feira 

(28) e quinta-feira (29), 
no CCI - Centro Convi-
vência do Idoso, no Vila 
Rica, a partir das 18h30, 
haverá partidas de damas e 
de dominó.

Funvic/Mídia Fone 
conquista ponto 
importante na estreia 
da Superliga

Pinda termina Jogos 
Abertos em 5º lugar

Magno Prado Nazaret, do Team Funvic de Pinda

A bola ao cesto 
é uma das 
modalidades 
que estão em 
andamento

Akim/Agoravale

Luis Cláudio/PortalR3

Luis Cláudio/PortalR3
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