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Instável
Possibilidade 
de chuva

Domingo - 9/12 Segunda-feira - 10/12Sábado - 8/12Sexta-feira - 7/12

TEMP. MÍNIMA     17ºC 
TEMP. MÁXIMA    30ºC

Terça-feira - 11/12

previsão 
do tempo

TEMP. MÍNIMA     19ºC 
TEMP. MÁXIMA    29ºC

TEMP. MÍNIMA     21ºC 
TEMP. MÁXIMA    33ºC

TEMP. MÍNIMA     21ºC 
TEMP. MÁXIMA    34ºC

Chuva

TEMP. MÍNIMA   17ºC 
TEMP. MÁXIMA  32ºC
TEMP. MÍNIMA   17ºC 

Pancadas 
de chuva

TEMP. MÍNIMA     17ºC 

Pancadas 
de chuva

Pancadas 
de chuva 
à tarde

TEMP. MÍNIMA     21ºC 

Pancadas 
de chuva 
à tarde

Pancadas 
de chuva 
à tarde

TEMP. MÍNIMA     21ºC 

Pancadas 
de chuva 
à tarde

TEMP. MÍNIMA     19ºC 

TN Pop

Lulu Santos lança 
box com 30 anos 
de sucessos

“O Hobbit” mergulha 
na origem da 

saga de Tolkien

Campeão da Super Liga vence Funvic/Mídia Fone

Só a vitória interessa
Liga paulista de Futsal

Novas UBS’s fi cam prontas em janeiro
A nova Unidade de Saúde do “Bela Vista” está quase pronta Depois de deixar a vitória 

em casa escapar nos momen-
tos finais da primeira partida 
da final da Liga Paulista de Fut-
sal, disputada na terça-feira (4) 

no ginásio da AA Ferroviária, a 
equipe de Pindamonhangaba 
pega a AABB na capital paulista 
em um difícil confronto, já que 
só a vitória interessa. Em caso 

de empate no tempo normal de 
jogo, haverá prorrogação.

O restrospecto do time de 
Pinda leva a torcida a acreditar 
na vitória. Esportes 18

Secretaria de Educação 
tem resultados 

surpreendentes em 2012
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Prefeitura preparou 
programação diversifi cada 

para animar noites de Natal

Segundo Caderno

Akim/AgoraVale Talita Leite

Abertas 
inscrições 
para o 
Festival de 
Marchinhas 
2013

Página 4Apesar dos esforços do time de Pindamonhangaba, a superioridade do atual campeão mineiro e da Super Liga prevaleceu na partida

A equipe da Funvic/Midia 
Fone foi derrotada pelo Sada 
Cruzeiro (MG) por três sets a 
zero, na noite da quinta-feira 
(6), em pleno ginásio Juca Mo-
reira, que mais uma vez foi to-
mado pela torcida.

Mesmo com o apoio dos tor-
cedores não foi possível para 
os atletas de Pindamonhangaba 
bater os atuais campeões do 
torneio. Essa é a quarta derrota 
da equipe, que apesar do revés, 
tem se apresentado bem. O pró-
ximo compromisso é contra o 
Canoas, que na mesma rodada 
venceu o Medley/Campinas por 
3X1. 

Esportes 18

Akim/AgoraVale
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Agradecimento - 1

Como tia da criança Alícia Julian Siqueira, agradeço a equipe 
da pediatria do  Centro de Especialidades Médicas, composta pe-
las auxiliares: Crislaine, Elizângela, Cacilda e o neuropediatra dr. 
Nilton. Há momentos em nossas vidas que não esperamos passar 
por alguma situação delicada, porém, Deus coloca em nossa frente 
anjos como esses, que amam o que fazem, para nos direcionar ao 
caminho certo. Nossa família agradece pelo acolhimento que teve 
nos cuidados com a nossa amada Alícia. Que Deus os conserve 
com esse dom maravilhoso que é o de cuidar.

Agradecimento - 2
Roseira, 4 de dezembro de 2012.
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Roseira 

- Escola de Educação Especial, em nome de sua diretoria, equipe 
de serviço e assistidos (em número de 40), vem agradecer ao Moto 
Club Dragões de Prata, pela doação realizada em 24 de novem-
bro de 2012, do Encontro de Motociclistas realizado nos dias 16, 
17 e 18 de novembro em Roseira, no valor de R$ 1.788,20 (mil 
setecentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), destinados a 
manutenção de nossa Entidade. Queremos expressar nossos agra-
decimentos. São ações iguais a estas que nos impulsionam a conti-
nuar o trabalho voluntário desta diretoria. Aproveito a oportunidade 
para desejar meus votos de estima e consideração aos integrantes 
desta associação.

Atenciosamente,
Valdemar P. Ilíbio  - presidente da Apae

A Gerdau realiza, em parceria 
com a Acip - Associação Comercial 
e Industrial de Pindamonhangaba, 
o projeto Natal Sustentável, que 
está decorando as ruas da cidade 
com enfeites de natal feitos com 
garrafas pet reaproveitadas. Os 
adornos, produzidos por voluntários 
da Gerdau e da Acip estão na praça 
Monsenhor Marcondes e na praça 
São João, em Moreira César.

 Para o projeto, foram arrecada-
das 20 mil garrafas no comércio e 
nas escolas da cidade. Além de par-
ticipar na coleta dos materiais, os 
alunos ajudaram na confecção dos 
enfeites. Os ornamentos foram fi na-

lizados pela equipe da Associação, 
que recebeu capacitação específi ca 
para composição das obras que es-
tarão expostas.

 Para o próximo ano, o objeti-
vo da Acip é ampliar o projeto e ter 
enfeites de garrafas pet em todos 
os bairros da cidade, como forma 
de manter a decoração de natal na 
cidade com respeito ao meio am-
biente e aproveitamento racional 
dos recursos.

 O apoio da Gerdau à iniciativa 
é direcionado pelo comitê local do 
Instituto Gerdau, responsável pelas 
políticas e diretrizes da Gerdau na 
área de Responsabilidade Social.

No dia 18 de novembro,  foram 
eleitos para  presidente e vice-pre-
sidente da Sociedade Amigos de 
Bairro da Cruz Pequena e adjacên-
cias, Roberto Teodoro e Valter da 
Prefeitura, respectivamente. O ob-

jetivo da nova diretoria é trabalhar 
por mais moradia, esporte e lazer 
para o bairro. 

A eleição ocorreu com grande 
participação dos moradores do 
bairro.

A campanha Natal Solidário, 
realizada pelo Sindicato dos Me-
talúrgicos de Pindamonhangaba, 
arrecadou cerca de duas toneladas 
de alimentos. Tudo foi dividido em 
partes iguais entre as entidades no 
dia 3.  

A arrecadação foi realizada 
no dia 2, no bairro Araretama, por 
voluntários do sindicato e das 13 
entidades sociais que aderiram à 
campanha.

Segundo o diretor social do 
sindicato, Vicente Caetano, o “Ser-
rinha”, essa foi a terceira edição da 
campanha. “Queremos agradecer a 
todos moradores do bairro Arareta-
ma que fi zeram a sua contribuição; 
às empresas que foram parceiras e 
a todos que colaboraram na organi-
zação. Com certeza, essa doação 
fará a diferença pra quem precisa”, 
disse Serrinha.

De acordo com o vice-presiden-
te da entidade, Romeu Martins, a 
ação integra o projeto Sindicato Ci-
dadão. “Três anos atrás o sindicato 

Campanha Natal Solidário arrecada 2 toneladas de alimentos

enxergou a necessidade de estar 
mais engajado na sociedade e pro-
mover campanhas como a do Natal 
Solidário, que mobilizem e ajudem 
a romper as barreiras do individua-
lismo. Fico muito feliz de ver que a 
campanha está se consolidando e 
as entidades estão cada vez mais 

integradas”, ressaltou Romeu.
 Entidades participantes
Grupo de Oração Restaura-me 

Senhor da paróquia Santo Antonio 
– Bosque; Grupo Sagrada Família 
da comunidade Nossa Senhora das 
Graças; Centro de Convivência de 
Idosos Moreira César; União dos 

Aposentados e Pensionistas; Vi-
centinos (Conferência São João 
Bosco - paróquia Nossa Senhora 
da Assunção); Casa de Apoio Sol 
Nascente II; Pastoral da Família da 
Paróquia São Cristóvão – Cidade 
Nova; Casa Transitória Fabiano de 
Cristo - Melo de Moraes; Centro de 
Convivência de Idosos do bairro 
Campinas; SOS Mulher; Missão 
Tropa de Resgate; Casa do Cami-
nho e Pastoral da Saúde da paró-
quia Nossa Senhora da Assunção.

 Doadores
Viva Pinda, Departamen-

to Jurídico do Sindicato, Araújo 
Materiais Elétricos, Restaurante 
Caxiense, Posto Trevo, Lata-
sa, Depósito Bom Jesus, diretor 
Mineirinho, Restaurante Dajú, 
Comitê Sindical dos Metalúrgi-
cos Aposentados, Casa Simões, 
Restaurante Minuano, Padaria de 
Moreira César, Toco Laticínios, 
Supermercado Alcinda, Restau-
rante Arte e Sabor, Posto Come-
vap e Chico Pneus.

Gerdau e Acip promovem Projeto Natal Sustentável  

Agradecimento - 3
Ao término de mais um ano de trabalho assistencial aos menos 

favorecidos, vimos agradecer, profundamente, a toda a população 
de Pindamonhangaba e região pela ajuda constante que nos tem 
proporcionado e que além de sua destinação principal – assistência 
às famílias carentes – se torna, também, um incentivo à continui-
dade do trabalho. Rogamos a Jesus o amparo a todos, com muita 
saúde, amor paz e que tenham um feliz Natal e um venturoso 2012.

Casa Transitória Cristo/Centro Espírita Melo Moraes

Que Pindamonhangaba vive um momento de grande de-
senvolvimento, que mudará para sempre o jeito de ser da cida-
de e sua gente, já se tem falado bastante por aqui.

Ressaltar as muitas obras em andamento por todos os la-
dos da cidade, ainda quando a atual administração vai che-
gando ao seu fi m, ela que foi um dos grandes motores dessa 
transformação, também tem sido tratado por aqui, e pelas ruas 
de Pindamonhangaba, que vivem essa transformação no seu 
dia a dia.

Mas tem dois assuntos constantemente citados neste es-
paço e que, sem sombra de dúvidas, tem importância ainda 
maior que a reestruturação física e administrativa vivada por 
Pindamonhangaba.

A Educação e o Esporte, não como pastas ou disciplinas, 
mas como meio de transformação de toda uma geração, têm 
sido algumas das principais ferramentas da administração pú-
blica nos últimos sete... Quase oito anos.

Nesse período Pinda ganhou asfalto, avenidas, bairros, 
viadutos, empresas, indústrias, escolas e creches para as 
crianças, escolas técnicas e universidades para jovens e adul-
tos, unidades de saúde, melhor atendimento em todos os se-
tores da administração. Enfi m, a lista de conquistas é de fato 
muito grande para enumerar todos os itens aqui, ou neste jor-
nal inteiro.

Mas a Educação e o Esporte merecem destaque especial 
porque, mais que trazer benefícios imediatos para a popula-
ção, eles lançam sementes que frutifi cam em curto, médio e 
longo prazo, sendo este último, os de longo prazo, os que farão 
ainda mais diferença.

Matéria publicada na Tribuna do Norte de hoje dá conta 
dos avanços vividos pelo setor de Educação da Prefeitura, 
que recebeu vários prêmios em 2012, fechando o ano com a 
satisfação de ter cumprido sua missão. Sem dúvida alguma, 
as crianças formadas pela Rede Municipal, ao chegarem no 
Ensino Médio levarão consigo um desejo maior de aprender, 
de aproveitar as oportunidades, serão sem dúvida alunos me-
lhores, e na universidade essa mesma fórmula se repetirá, e 
Pindamonhangaba terá profi ssionais cada vez melhores.

Parece que não, visto que quando se olha para o Brasil não 
se enxerga isso, mas os investimentos em educação, seja no 
município, no estado ou no país, deveriam sempre priorizar o 
chamado Ensino Fundamental, onde, pode-se dizer, a criança 
aprende a aprender e, principalmente, a gostar de aprender. 
Quando isso acontece, geração após geração é aprimorada. 
De que adianta alguém chegar à universidade, empurrado pela 
chamada progressão continuada e não saber raciocinar? Em 
alguns casos, não raros, com graves defi ciências de compre-
ensão da leitura?

Por isso, Pindamonhangaba vai bem, obrigado! Aqui as 
crianças contam com um ensino de alta qualidade, acesso à 
informática, e muitos outros cuidados que fazem da Educação 
um dos carros chefes do grande trabalho que está sendo rea-
lizado na cidade.

No Esporte, a matemática é a mesma, investir nas crian-
ças, democratizar o acesso à prática esportiva e os resultados 
começam a surgir. O ano que fi nda foi de inúmeras conquistas 
para as equipes da cidade e encerra com uma possível con-
quista inédita na categoria principal do futsal paulista, e tam-
bém com a participação do vôlei masculino no principal torneio 
nacional, trazendo para as nossas quadras, nos dois casos, 
nomes antes vistos apenas na tela da televisão. 

São sementes lançadas, que cuidadas com carinho, como 
já vêm sendo nas escolinhas, darão frutos e glórias ainda maio-
res para a progressista Princesa do Norte!

Educação e Esporte

Meu Querido Papai Noel
O Natal está chegando,
Para a alegria começar
Vou fazer o meu presépio,
E o menino Jesus esperar.

Vou enfeitar a minha casa,
Muitas coisas vou comprar.
Vou lembrar dos meus irmãos
E um presentinho vou lhes dar.

Lembro-me da minha infância,
Em Papai Noel sempre acreditei.
E meu sapatinho na janela,
Todo Natal eu coloquei.

E fi cava acordado,
Esperando o bom velhinho
Que lá dos céus descia,
Trazendo os presentinhos...

Mas o cansaço me vencia,
E no sono eu pegava...
E estava sempre dormindo,
Quando Papai Noel chegava...

Quando acordava cedinho,
Quantos presentes, que alegria!
Que fi cava ainda maior,
Quando os pacotes abria...

Obrigada Papai Noel,
Por estes sessenta anos,
Que para mim descestes dos céus
Trazendo meu presentinho!

Hoje eu só agradeço,
Com todo amor e carinho
Guardando no coração e na mente,
A imagem do bom velhinho!!!

Júlia – 10 e janeiro de 2.010

Sociedade Amigos de Bairro 
da Cruz Pequena
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Foi inaugurada na terça-
-feira (4), uma unidade da 
rede Spani Atacadista em 
Pindamonhangaba. O evento 
contou com a participação de 
moradores, parceiros e auto-
ridades da rede.

Com um investimento 
de R$ 28 milhões, o grupo 
Zaragoza vai gerar cerca de 
300 novas vagas para o mer-
cado de trabalho na cidade. 
O espaço da loja conta com 
40.000m² de área útil e capa-
citada para mais de 350 va-

Spani Atacadista inaugura sua 
unidade em Pindamonhangaba

Pindamonhangaba rece-
beu mais um prêmio no se-
tor da saúde. Devido à qua-
lidade do atendimento das 
unidades básicas de saúde, 
o Ministério da Saúde ava-
liou os serviços e, com isso, 
o município passa a receber 
a verba de R$ 77 mil, por 
mês.

“É a primeira vez que o 
Ministério da Saúde repassa 
recursos com base na qua-
lidade do atendimento na 
Atenção Básica. Agora, te-
mos um padrão de qualida-
de nacional”, afirma o mi-
nistro da Saúde, Alexandre 
Padilha.

A avaliação foi feita 
através de entrevista e, até o 
momento, nove das 11 uni-
dades que foram avaliadas 
tiveram o resultado divul-
gado, obtendo um saldo en-
tre ótimo e bom. As equipes 
avaliadas são compostas 
por médico, dentista, enfer-
meiro, técnicos ou auxilia-
res de enfermagem, auxiliar 
de saúde bucal, agentes co-
munitários de saúde, além 
de apoio administrativo e de 
manutenção.

“É uma imensa satisfa-
ção fechar o ano de 2012 
com um resultado tão po-
sitivo nas unidades básicas 
de saúde da família. De-
monstra que caminhamos 
no rumo certo e que os es-
forços foram reconhecidos 
pelo Ministério da Saúde. 
Parabéns às equipes ava-
liadas, à equipe de gestão e 
a todos os servidores desta 
Secretaria que direta ou in-
diretamente fazem o melhor 
para atender aos usuários 
com qualidade e respeito”, 
ressalta a secretária de Saú-
de e Assistência Social, Ana 
Emília Gaspar.

“A nossa administração 
sempre visou o bem estar 
da população e nós investi-
mos forte no setor de saúde 
para proporcionar melhor 
atendimento e qualidade 
aos munícipes. Esse repasse 
de verba é reflexo do nosso 
empenho e trabalho”, finali-
za o prefeito João Ribeiro.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, pensando 
no melhor atendimento e 
na qualidade da saúde dos 
munícipes, está construin-
do mais duas unidades bá-
sicas de saúde na cidade.

 Uma delas é no bair-
ro Bela Vista. Obra que  
teve início neste ano e 
atualmente foi finalizada 
a parte de pintura e está 
sendo feito o acabamento. 
A previsão para término é 
janeiro de 2013.

 A outra unidade está 
sendo construída na Terra 
dos Ipês II. Essa obra teve 
início em abril e   está na 
fase de acabamento e re-
vestimento de piso e pare-
de. A entrega deve acon-
tecer também no início do 
próximo ano.

 Ambas as unidades 
contarão com procedi-
mento de consultas, cura-
tivos, vacinas, coleta de 
preventivo e parte odon-
tológica.

 Pindamonhangaba re-
cebeu, durante todo o ano 
de 2012, muitos investi-
mentos no setor da saúde 
e inaugurou, recentemen-
te, uma Unidade Básica 
de Saúde no Araretama, 
que também conta com 

gas de estacionamento.
O prefeito João Ribeiro 

ressaltou a importância da 
inauguração para o municí-
pio. “A rede vai gerar diver-
sos empregos, além de trazer 
mais uma opção para os mo-
radores”, disse.

A nova loja foi instalada 
às margens da avenida Nos-
sa senhora do Bom Sucesso, 
principal via de acesso à ci-
dade, na rua Uelson de Frei-
tas Ramos, nº 58, Distrito 
Industrial.

UBS de Pinda tem padrão de qualidade nacional

Pinda recebe 
repasse de 
verba pela 

qualidade no 
atendimento

UBS’s do Bela Vista e Ipê II serão entregues em breve

o programa Saúde da Famí-
lia. Esta unidade possui con-
sultório odontológico, dois 
consultórios médicos, sala de 
vacina, sala de curativo, sala 
procedimentos e sala de ina-
lação.

 Com a inauguração da 
unidade no Araretama, Pin-
damonhangaba somará 19 
prédios com PSF - Programa 
Saúde da Familia  e mais três 
unidades básicas de saúde no 
bairro. Com as unidades dos 

bairros Bela Vista e Ipê II, 
este número aumenta e gera 
melhor atendimento à saúde 
da população local.

 A Prefeitura está amplian-
do e melhorando os serviços 
de saúde prestados à popula-

ção com a construção de 
mais unidades e reformas 
de outras já existentes. 
A intenção é atender, da 
melhor forma possível, 
a todos os moradores de 
Pindamonhangaba.

No bairro do Ipê II, Distrito de Moreira César,  a obra da nova UBS está em estágio avançado

A Prefeitura de Pindamonhangaba tem investido continuamente na melhoria do atendimento de sáude, com excelentes resultados

Vista do interior da loja e do amplo estacionalmento disponível para os fregueses do Atacado Spani

Vale News Vale News

Arquivo TN

Akim/Agora Vale
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Depressivo, excêntrico, ressentido, 
irônico, esses são alguns dos ad-
jetivos que aparecem nas cartas 

e anotações feitas por Andrew Whittaker, 
um frustrado escritor que tem passado por 
um dos momentos mais inesperados de sua 
vida: abandonado pela esposa, com sua re-
vista à beira da falência, a mãe à beira da 
morte, os prédios de apartamentos herda-
dos de seu pai desmoronando e as dívidas 
acumulando, ele encontra na escrita sua 
válvula de escape para continuar a vida e 
divertir o leitor de “Cartas de um Escri-
tor Solitário”, novo livro de Sam Savage, 
Editora Planeta. Do completo caos da vida 
pessoal de Whittaker saem escritos pro-
duzidos em ritmo frenético ao longo de 
poucos meses. Ele é uma máquina de criar 
projetos, ilusões e devaneios. Fazendo-se 
passar por ele mesmo, por um bem suce-

dido empresário literário com uma enorme 
equipe à sua disposição ou por leitores de 
uma publicação que não deu atenção ou 
criticou seus trabalhos, ele vai escrevendo 
a parentes, escritores conhecidos, aspiran-
tes a escritores, leitores que se tornaram 
inimigos, publicações concorrentes, leito-
ras com quem tentou iniciar uma relação 
e, principalmente, para inquilinos com 
aluguel em atraso – em razão das péssimas 
condições dos imóveis –, sua ex-mulher e 
credores.  “Prezados senhores, esta manhã 
acordei e descobri que meu telefone não 
está mais fazendo aquele barulhinho tão 
simpático quando o coloco junto à orelha. 
Ele não faz barulho nenhum, e isso é UMA 
COISA MUITO RUIM. Sei da soma que 
lhes devo, não discuto a legitimidade de 
suas razões. Sempre que pude, mandei al-
guma soma pequena, mas que sem dúvida 

era mais do que dinheiro de troco”. Muito 
peculiar é a visão sobre sua revista, a Sa-
bonete, que tem como critério único para 
publicação a “excelência literária”, válida 
para “escritores de renome internacional, 
assim como novatos talentosos”. Quase 
sádico é seu prazer em recusar alguns dos 
poucos textos ainda enviados por escri-
tores em busca de uma chance, e hilárias 
são as discussões que a rejeição desperta: 
“Caro Dahlberg, recusei a sua última co-
laboração devido à falta de excelência, e o 
fato de você ser canadense não tem nada a 
ver com isso, mas se você se sente melhor 
acreditando nisso, então vá em frente”. A 
partir dessas cartas o autor traça o perfil 
completo de um personagem memorável, 
com doses de ironia e situações cômicas 
que fazem o leitor rir e se identificar com o 
drama do solitário escritor.

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

blogueiro e leitor compulsivo.

FELIPE BRANDÃO

Nos próximos dias 15 e 16 
de dezembro, Pindamo-
nhangaba terá vários atores 
declamando poemas em 
mais uma edição do Fes-
tipoema, que está sendo 
realizado pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba por meio 
do Departamento de Cul-
tura.  O objetivo do evento 
é estimular a criação poé-
tica, valorizar e divulgar a 
poesia.  
Os poemas são analisados 
em três categorias: Adulto 
(maiores de 18 anos); Ju-
venil (de 12 até 18 anos); e 
Infantil (crianças menores 
de 12 anos). Foram inscri-
tos 183 poemas e dentre 
eles selecionados 16 adul-
tos, 12 juvenis e 6 infantis. 
”O Festipoema vem se con-
solidando a cada ano com 
um resultado maravilhoso. 
Cada ano temos mais par-
ticipantes e mais qualidade 
nos poemas e a tendência é 
sempre aprimorar  o even-
to”, ressalta a diretora de 
Cultura, Nilza Mayer.
O evento começará às 20 
horas, entrada franca, e 
será no centro comunitário 
do Bosque (rua Dirce Bueno 

 A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, re-
alizará, nos dias 25, 26 e 27 
de janeiro, o VI Festival de 
Música Carnavalesca. No ano 
de 2013, o homenageado será 
o José de Assis Alvarenga 
(1928/2012), um dos inesque-
cíveis músicos da Corporação 
Musical Euterpe, mais conhe-
cido como “Zé Sambinha”.

 O evento tem o objetivo 
de resgatar e divulgar a tradi-
ção das marchinhas de carna-
val e incentivar a criatividade 
dos compositores populares 
de todo o Brasil.

A diretora de Cultura 
Nilza Mayer, ressaltou a im-
portância de homenagear o 
Zé Sambinha. “Homenagem 
mais do que merecida, pois 
ele dedicou grande parte da 
sua vida para a música. Por 
ser integrante da Banda Eu-
terpe por várias décadas, tor-
nou-se muito conhecido pela 

Bailarinas 
de Pinda são 
aprovadas 
para curso 
em N. York

O Ballet Cássia Ogata, 
que tem se destacado pela 
qualidade de seus alunos, 
acaba de conseguir mais 
uma importante conquista: 
as bailarinas Laura Renoldi 
e Nathália Vieira Silva foram 
aprovadas para participar do 
curso de verão da American 
Academy of Ballet de Nova 
York.

A American Academy 
of Ballet é uma conceituada 
escola de dança que ministra 
cursos de ballet para bailari-
nos de todo o mundo. Para 
participar dos cursos, é ne-
cessária a aprovação em con-
corridas e difíceis audições, 
que ocorrem em diversos 
países. 

Laura e Nathália foram 
aprovadas na audição que 
aconteceu na cidade de São 
Paulo e representarão Pinda-
monhangaba, na mais famo-
sa cidade americana, Nova 
York.

Prefeitura abre inscrições 
para o Festival de Marchinhas

população pindense”.
Poderão participar do fes-

tival, músicos de todo o Bra-
sil. Cada participante pode 
inscrever-se com até duas 
músicas, individual ou em 
parceria. O Festival de Mar-
chinhas premiará os desta-
ques com troféu e premiação 
em dinheiro. Os vencedores 
serão escolhidos por uma 
comissão julgadora formada 
por sete membros, entre júri 
técnico e júri artístico.

As inscrições podem ser 
realizadas até o dia 14 de de-
zembro. A ficha de inscrição 
pode ser retirada no Departa-
mento de Cultura, que fica na 
rua Dr. Campos Salles, nº 530, 
São Benedito, de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 horas.

O regulamento pode ser 
consultado no site da Prefei-
tura www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Para mais informa-
ções, entrar em contato pelo 
telefone 3642-1080.Os vencedores são apontados por uma comissão composta de sete jurados
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Vai começar a sexta edição do Festival de Poema
da Gloria, nº 114).
As apresentações vão con-
tar com um júri que vai sele-
cionar o 1º, 2º e 3º lugar das 
categorias e o melhor intér-
prete. Haverá uma premiação 
com troféus que levam os 
nomes de grandes autores 
de Pinda como:  Baltazar de 

Poema Desejo 
Ouvir Vozes, 
interpretado 

por Duda 
Macedo no 

primeiro 
Festipoema

Arquivo TN
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Godoy Moreira, Berta Celeste 
Homem de Melo,  Juó Banané-
ri e Augusto César Ribeiro, o 
“Chico Flô”.
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Representantes da Secre-
taria de Educação, gestores 
da Remefi -  Rede Municipal 
de Ensino Fundamental  e In-
fantil , e a empresa parceira 
Planeta Educação – especia-
lizada no desenvolvimento 
e implantação de soluções 
educacionais inovadoras - se 
reuniram nesta semana, em 
Pindamonhangaba, para ava-
liar os resultados obtidos na 
educação do município em 
2012. O evento contou tam-
bém com a participação da 
secretária municipal de Edu-
cação, professora Bárbara 
Macedo, a Babi.

De acordo com os dados 
apresentados nessa reunião, 
o ano de 2012 foi de muito 
aprendizado e troca de co-
nhecimentos entre alunos, 
pais e professores do muni-
cípio. Por meio do Programa 
Matemática Descomplicada, 
por exemplo, que tem por ob-
jetivo desmitificar o ensino 
da disciplina, mais de 8.600 
alunos foram atendidos em 
toda a Rede Municipal. A 
didática inovadora do pro-
grama rendeu uma evidente 
melhora no rendimento dos 
alunos nas avaliações nacio-
nais, como Prova Brasil, Sa-
resp - Sistema de Avaliação 
do Rendimento Escolar do 
Estado de São Paulo,  e Ideb 
-  Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica.

“A Matemática Descom-
plicada tem um papel muito 
significativo para a sala de 
aula, pois é trabalhada de 
forma lúdica e prazerosa en-
tre os alunos, que participam 
com muito interesse. A me-
diadora Fernanda tem o ca-
rinho e o respeito da turma, 
já que suas aulas promovem 
a interação entre eles e o gos-
to em realizar as atividades 
matemáticas”, afirma Clau-
dia Inês dos Santos, gestora 
da escola municipal Serafim 
Ferreira.

Educação de Pindamonhangaba tem 
números surpreendentes em 2012

Tratamento com plantas medicinais é referência

Já o Programa Informáti-
ca Educacional possibilitou 
a utilização dos recursos tec-
nológicos na educação, junto 
ao aprendizado das diversas 
disciplinas, proporcionando 
troca de informações e expe-
riências para 10.230 alunos.

“Eu gosto muito de In-
formática, principalmente 
do que aprendi hoje (sobre 
os benefícios do maracujá), 
utilizando a internet. Prefiro 
quando a pesquisa ou os jo-
gos de informática são reali-
zados em dupla, o mediador 
de informática ensina bem 
detalhado. Quero aprender a 
criar pasta. Na informática, 
aprendi a navegar na internet, 
a verificar e alterar as horas 
do relógio no computador, 
descobri que o mouse pode 
ter várias formas e sei utilizar 
o teclado.”, diz o aluno Lu-
cas Kauã de P. Rosa da escola    
Professor Félix Adib Miguel.

Além disso, por meio do 
Programa Aprendizagem Sis-
têmica, foi possível desen-

Dia do 
Coalizão 
será 
festejado 

O projeto Coalização de 
Pindamonhangaba irá come-
morar o dia a ele dedicado: 
28 de novembro. A apro-
vação da data se deu com a 
aprovação do projeto de lei 
nº 5290/2011, de autoria do 
vereador Alexandre Faria. 

A solenidade comemo-
rativa à criação da data será 
realizada quinta-feira (13), às 
19 horas, na Câmara Munici-
pal. Na oportunidade, serão 
apresentadas as pessoas e se-
tores parceiros que se desta-
caram durante os quatro anos 
de existência do Coalizão, e 
os representantes da entida-
de irão apresentar o planeja-
mento e metas para 2013.

O projeto Coalizão possui 
parceria com vários setores 
da cidade no objetivo comum 
de prevenir o uso de álcool 
por menores, buscando uma 
sociedade segura, saudável e 
livre de drogas.

Dia 26 de 
agosto é 

comemorado o 
Dia da Planta 
Medicinal em 

Pinda

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e a Apta - Agência 
Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios - desenvolvem 
um projeto com plantas me-
dicinais que é referência em 
várias regiões do país.  As 
pesquisas no setor de Fitotec-
nia estão beneficiando muitos 
moradores que têm utilizado 
dessas plantas no tratamento 
de algumas doenças.

A Apta desenvolve o 
trabalho junto com o Cpic 
- Centro de Práticas Integra-
tivas e Complementares da 
Prefeitura. Dentro desse pro-
jeto são produzidas mudas 
que vão para as unidades do 
Programa da Saúde da Fa-
mília e também fazem parte 
da lista de medicamentos do 
município.

“O trabalho chamou a 
atenção do Ministério de 
Saúde e de vários municípios 
que procuram Pinda para sa-
ber como é feito o projeto 
e como é implementado o 
programa. Uma parte mui-
to importante desse trabalho 
é o processo de formação 
permanente dos prescritores 
que atendem a população. É 

necessária sempre a atualiza-
ção”, explica a pesquisadora 
científica na área de plantas 
medicais e engenheira agrô-
noma, Dra. Sandra Maria 
Pereira da Silva, diretora téc-
nica de divisão do Polo Re-
gional do Vale do Paraíba.

“No âmbito Municipal 
e Federal já existe uma le-
gislação que ampara os fi-
toterápicos; na relação dos 
medicamentos do município, 

já existe a possibilidade de 
comprar medicamentos de 
fitoterapia. Isso é um grande 

passo para a saúde de Pinda”, 
ressalta a assistente social do 
Cpic, Iracelis Fátima Mora-
es.

Na cidade há quatro tipos 
de medicamentos fitoterápi-
cos: o creme de calêndula, 
que é usado para tratar de úl-
ceras, escaras, queimaduras, 
assaduras de pele e acne; o 
creme de babosa, que é para 
o tratamento de queimaduras, 
úlceras e escaras; o xarope de 

guaco, que é expectorante e 
bronco dilatador;  e a tintura 
de tansagem, utilizada para 
aftas, gengivites, inflamação 
de intestino, feridas e furún-
culos.

O projeto também abran-
ge as rodas de estudos de 
plantas, que são realizadas 
todo mês e tem encontros 
com a comunidade e profis-
sionais para estudar e fazer 
troca de informações em 
cima das questões das plan-
tas medicinais. As rodas 
acontecem desde 1992. Até 
o ano de 2010 já foram feitas 
136 rodas e atendidas 3.626 
pessoas.

Algumas unidades de 
saúde fazem as hortas me-
dicinais que são utilizadas 
para orientação das pessoas, 
reconhecimento e utilização 
das plantas. Para participar 
dessas atividades é preci-
so procurar uma unidade de 
saúde mais próxima de sua 
residência.

Mais informações podem 
ser obtidas no Setor de Fito-
tecnia da Apta, pelo telefo-
ne 3642-1823, ou no Cpic, 
3642-2420.O cultivo e utilização de plantas medicinais é um sucesso em Pindamonhangaba
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Escola municipal realiza fechamento de projetos
A escola municipal José 

Gonçalves da Silva – Seu Ju-
quinha, realizou, no começo 
de novembro, o encerramen-
to de dois projetos que foram 
desenvolvidos naquela esco-
la durante o ano. O evento 
contou com a participação 
dos pais de alunos e comuni-
dade. Os projetos, que tive-
ram como tema a “Responsa-
bilidade Social e Cidadania”, 
envolveram todos os alunos e 
familiares.

O projeto “Reciclarte com 
Guataçara”, abordou a arte 
com reciclagem, além de téc-
nicas de pintura e apreciação 
de obras de arte variadas.

Já o projeto “Criança Ci-
dadã” abordou, de forma am-

pla e simples, a importância 
dos valores para a cidadania, 
entre eles, o respeito às dife-
renças e a não violência.

Os alunos participaram 
ativamente e, de acordo 
com os pais, apresentaram 
significativa , mudança de 
comportamento após o iní-
cio do projeto, demonstran-
do mais paciência, tolerân-
cia e respeito.

“Com esses projetos, 
acreditamos ter conseguido 
atingir a comunidade local, 
mostrando que juntos so-
mos fortes e podemos ven-
cer as barreiras que tanto 
nos afligem nos dias atu-
ais”, pontuou a gestora Ja-
queline Plácido.Professores fazem o encerramento dos projetos na escola José Gonçalves da Silva

Divulgação

volver as habilidades socio-
emocionais na sala de aula 
para mais de 1.250 alunos. A 
metodologia do programa tem 
como principal objetivo trans-
formar o ambiente escolar 
num espaço de cooperação. 
Através das atividades desen-

volvidas na sala de aula, com 
foco na interação estruturada, 
o programa possibilita a me-
lhoria do desempenho escolar.

É importante ressaltar 
que todos esses programas 
desenvolvidos no municí-
pio vieram acompanhados 

de programas de Formação 
de Educadores, que os ca-
pacitaram de forma lúdica, 
interativa e inovadora para 
aplicarem com excelência 
as metodologias em sala de 
aula. Mais de 500 professo-
res foram certificados.

“As estruturas da Apren-
dizagem Sistêmica eram 
novidade para mim, adorei 
aprendê-las e fiquei mais se-
gura em aplicá-las em sala de 
aula ao realizar este curso. A 
formadora Marina mostrou-
-se muito capacitada e pro-
ativa”, afirma a professora 
Maria Helena, da escola Pro-
fessor Manoel Cesar Ribeiro.

Para 2013, o município 
continuará investindo em 
parcerias que elevem a qua-
lidade do ensino de Pinda-
monhangaba, ampliando as 
oportunidades de crescimen-
to e desenvolvimento de to-
dos alunos e professores da 
Rede Municipal de Ensino.

“O ano de 2012 superou 
todas as nossas expectati-
vas. Essa parceria com a 
Planeta Educação deu mui-
to certo e valeu a pena cada 
esforço para chegar onde 
chegamos. Agradecemos o 
empenho de todos”, finali-
za a Secretária de Educação 
Bárbara Macedo.  

O programa Informática Educacional propicia o acesso digital a todos os alunos

Arquivo TN
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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.

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.

O vereador Dr. Isael (PV), 
durante a 42ª Sessão Ordinária, 
encaminhou requerimento ao 
Deputado Federal Junji Abe 
(PSD), solicitando emenda 
parlamentar no valor de R$ 150 
mil para implantação de UPA 
(Unidade de Pronto Atendimen-
to 24 horas) no Bairro Cidade 
Nova. Para o parlamentar, a 
UPA será necessária porque 
atualmente os moradores, 
muitas vezes, se deslocam ao 
Pronto Socorro Central em 
busca de atendimento médico, 
causando superlotação da uni-
dade. “O bairro Cidade Nova 
conta apenas com uma equipe 
de PSF (Programa de Saúde 
da Família), o que não supre 
a demanda de atendimentos. 
Por isso, oficiei ao Deputado 
Junji Abe com essa solicitação 

O vereador Dr. Jair Roma (PPS) esteve na quarta-feira, dia 
05, visitando as obras de pavimentação asfáltica na Estrada Mu-
nicipal José Machado de Andrade (Trabijú). Na oportunidade, 
ele conversou com o Sr. Rosemir – Encarregado da obra, que 
explicou ao vereador as melhorias que estão sendo realizadas 
no local. “Agradeço por esta benfeitoria e fico satisfeito em 
constatar as melhorias que vem sendo executadas nas estradas 
rurais de nosso município”,  ressaltou o Dr. Jair Roma. 

Segundo o vereador estas ações tem como objetivo reforçar 
o turismo, deixando as vias em boas condições para o tráfego, 
o que gera mais segurança para os munícipes.” declarou.

Lago Azul

ORDEM DO DIA

43ª Sessão Ordinária do ano de 2012, a realizar-se 
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues 
Alckmin”, no próximo dia 10 de dezembro de 2012, 

segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 131/2012, do Vereador Alexandre Faria, 
que “Altera a Lei n° 5.314, de 19.12.2011, que Institui a Semana 
Municipal do Cabeleireiro e dos profissionais da Beleza, a ser 
comemorada na semana que contiver o dia 03 de novembro”.

II. Projeto de Lei n° 189/2012, do Poder Executivo, que “Au-
toriza o Poder Executivo Municipal a adquirir, por doação, com 
encargo, área localizada no Bairro do Feital, Distrito de Moreira 
César, para fins de prolongamento da Avenida Estrutural”.

III. Projeto de Lei n° 196/2012, do Poder Executivo, que “Dis-
põe sobre a obrigatoriedade dos bares, restaurantes e similares 
a colocação de coletor de bitucas de cigarro PAPA BITUCA nas 
suas áreas externas”.

 Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2012.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

Saúde

Vereador Dr. Isael 
reivindica implantação 
de UPA no Cidade Nova

e desde já o agradeço, já que ele 
tem atendido as reivindicações 
de nosso município”, declarou 
o vereador Dr. Isael. 

Áreas verdes
Outro requerimento encami-

nhado pelo vereador Dr. Isael 
(PV), também na 42ª Sessão 
Ordinária, foi direcionado ao 
Deputado Estadual Padre Afon-
so Lobato (PV), solicitando 
emenda parlamentar no valor 
de R$ 150 mil para conservação 
de áreas verdes do município. O 
recurso será utilizado para aqui-
sição de maquinários e insumos. 
“Os equipamentos serão de gran-
de utilidade, pois a cidade possui 
grande extensão de áreas verdes. 
Também agradeço ao Deputado 
Padre Afonso, que sempre atende 
nossas solicitações”, concluiu o 
vereador.

 Vereador 
dr. Isael (PV)

Pavimentação aSfáltica

Dr. Jair Roma 
acompanha melhorias 
em Estrada do Trabijú

Dr. Jair Roma aproveita para agradecer e parabenizar o Exe-
cutivo pela pavimentação asfáltica no Loteamento Lago Azul, no 
bairro Socorro. “A reivindicação veio por parte dos moradores, 
motoristas e pedestres. A melhoria irá beneficiar a todos, tendo 
em vista que com a realização da obra, a comunidade local terá 
ainda uma melhor qualidade de vida”, ressalta o parlamentar.

O vereador José Carlos Go-
mes – Cal (PTB) está cobrando 
a Prefeitura sobre o início do 
recapeamento de diversas ruas no 
Distrito de Moreira César. Uma 
delas é a avenida das Grevílleas, 
local onde já está previsto o 
benefício e onde havia muitos 
buracos. “Estamos solicitando 
que a Prefeitura aproveite as 
obras de recapeamento também 
para contemplar as avenidas José 
Augusto Mesquita e Dr. José 
Monteiro Machado César, onde o 
trânsito é muito intenso e o asfalto 
está danificado. Esse é um pedido 
antigo da população que pode ser 
executado nessa oportunidade”, 
indica Cal.

Fonte Cícero Prado
Cal continua cobrando o 

término da reforma da fonte 
da praça Cícero Prado, na Vila 
São Benedito. Segundo ele, as 
obras de revitalização da praça 
estão praticamente concluídas, 
aguardando somente o término 

obraS

Vereador Cal solicita 
conclusão de melhorias 
antes do final do ano

da reforma da fonte. “Esperamos 
que a Prefeitura termine essa 
obra antes que o mandato seja 
encerrado. É um presente de Natal 
para a população local, que há 
tempos espera que a fonte volte 
a funcionar”, justifica.

Pedágio da 
Água Preta
O vereador ainda está preo-

cupado com a situação do pe-
dágio da Água Preta. Já foram 
feitos dois reparos ao asfalto no 
local e o trecho continua dando 
problemas. Segundo Cal, após 
a empresa executar o serviço, o 
asfalto novamente ficou cheio de 
ondulações e a situação ficou pior 
do que estava antes da obra. “So-
licitamos ao DER (Departamento 
de Estradas e Rodagem) que fis-
calize a execução das obras e que 
a Prefeitura cobre as providências 
necessárias para deixar o trecho 
em boas condições de tráfego, 
afinal, esse é um trecho onde o 
trânsito é intenso”, enfatiza Cal.

 Vereador Cal

O vereador Alexandre Faria 
visitou esta semana, o local 
onde foi construído o novo 
prédio que abrigará o Progra-
ma Saúde da Família (PSF) e 
que atende as comunidades do 
Jardim Bela Vista, Vila Verde, 
Ponte Alta e parte do bairros 
Jardim Cristina e Parque das 
Nações. Recentemente foi 
aprovado na Câmara, o Projeto 
de Lei 19/2012, de autoria do 
parlamentar, que nomeia o 
local de “Vereador Nelson Na-
ressi”. “Estamos aguardando 
o Prefeito, Dr. João Ribeiro, 
para confirmação da data de 
inauguração desta nova Uni-
dade Básica de Saúde que será 

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

comemoração

Janio presta homenagem 
a pindamonhangabenses 
no Dia da Consciência Negra

O Vereador Janio  Ardito  Lerário 
(PSDB), grande entusiasta da Comuni-
dade Negra de Pindamonhangaba, por 
ocasião da Sessão Solene em come-
moração ao Dia da Consciência Negra, 
ocorrida no último dia 20, prestou justa 
homenagem a dois pindamonhangaben-
ses, além de indicar o nome do senhor 
Vicente Passos Marcondes, como Orador 
Oficial da Sessão. 

Esta data é muito importante a ser 
comemorada, pois significa reafirmar 
o compromisso do Movimento Negro, 
iniciado por Zumbi, do Quilombo dos 
Palmares em1695, com sua luta por jus-
tiça social, pelo desenvolvimento e pela 
soberania do país.

Janio ressalta que, “não é só comemo-
rar, mas sim resgatar esta luta iniciada por 
Zumbi dos Palmares”. O vereador lembra 
que a criação desta data foi importante, 
pois serve como um momento de cons-
cientização e reflexão sobre a importância 
da cultura e do povo africano na formação 
da cultura nacional. Os negros africanos 
colaboraram muito, durante nossa história, 
nos aspectos políticos, sociais, gastronô-
micos e religiosos de nosso país.

Na sequência Janio agradeceu o Ora-
dor Oficial da Sessão, senhor Vicente Pas-
sos Marcondes, que entre suas colocações 
lembrou a necessidade de se organizar 
palestras e eventos educativos, que visam 
principalmente evitar o desenvolvimento 
do preconceito, ou seja, da inferiorização 
perante a sociedade.

O vereador Janio também prestou sua 
homenagem aos munícipes Pedro Alves 
Machado, conhecido Carioca, como é ca-
rinhosamente chamado por seus amigos, e 
elogiou seu jeito simples e seu dinamismo 
em tornar sempre alegre o local por onde 

Vereador JanIo Com o orador ofICIal, VICente Passos e famílIa. 

Vereador JanIo e o homenageado rubens 
mIranda fIlho

Vereador JanIo e o homenageado Pedro 
alVes maChado, ConheCIdo “CarIoCa”

ele passa; e também Rubens Miranda Fi-
lho, que em seu agradecimento, lembrou 
da coragem e determinação de um grande 
homem negro, Joaquim Barbosa, o atual 
Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
Janio parabenizou o senhor Rubens, pelo 
grande exemplo de dedicação aos esportes 
para os jovens, lembrando a importância 
de se iniciar estas atividades ainda pe-
queno”, finaliza o vereador Janio Lerario.

Saúde

Alexandre Faria 
aguarda inauguração da 
UBS no Jardim Bela Vista

petições municipais, estaduais 
e federais representando com 
dedicação e empenho a cidade 
de Pindamonhangaba. A Ses-
são Solene em Homenagem 
ao Esporte” ocorreu no dia 

PrédIo que abrIgará o Psf JardIm bela VIsta

de grande importância para os 
moradores locais”, informou 
o vereador Alexandre Faria, 
que também aguarda a pos-
sibilidade das comunidades 
do Pinhão do Borba e Pinhão 
do Una serem atendidas por 
este mesmo Programa, o que 
facilitaria muito a locomoção 
das famílias desta localidade.

Sessão Solene 
Alexandre Faria, autor do 

Requerimento n° 1597/2012, 
que homenageou os atletas 
que se destacaram nas com-

05 de dezembro, na Câmara 
Municipal. “Este é um evento 
de grande importância e visa 
valorizar nossos atletas que, 
ao longo destes últimos anos, 
coloca Pindamonhangaba 
como referência no esporte 
em âmbito nacional. Aproveito 
para parabenizar também, 
o Secretário de Esportes de 
Pinda, Antônio Macedo Giú-
dice, juntamente com toda a 
Equipe da SEJELP pelo bom 
trabalho realizado”, comentou 
o parlamentar. 
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 Vereador alexandre farIa
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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.  

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

Vereadora dona Geni recebe homenaGem dos alunos da escola municipal “padre ZéZinho”

Diretoria De ComuniCação/CVP

arquiVo Do blog Do VereaDor abDala Salomão

A vereadora Geni Dias Ramos 
– Dona Geni (PPS) participou na 
manhã do dia 28 de novembro de 
2012, do Café Empresarial realiza-
do no Sindicato dos Trabalhadores 
da Indústria de Papel, no bairro Vila 
São Benedito, em Moreira César.

A iniciativa partiu de represen-
tantes do Coalizão Comunitária 
Antidrogas de Pindamonhangaba, 
ACIP (Associação Comercial e 
Industrial de Pindamonhangaba), 
Polícia Militar, Promotoria de Jus-
tiça e representantes do Legislativo 
Municipal.

Estiveram presentes o Promo-
tor de Justiça, Dr. Carlos Eduardo 
Paciello; o Capitão PM Paulo Ca-
valheiro; Douglas e Tiago Derrico, 
da ACIP; Eliane Marcondes e Padre 
José Júlio Azzarito, presidente e 
vice-presidente do Coalizão Pinda; 
como também os vereadores Ale-
xandre Faria, José Carlos Gomes 

Na última segunda feira, dia 03 de dezembro, durante 
a sessão ordinária, o vereador Abdala Salomão (PSDB), 
fiel incentivador do esporte na cidade, fez uma home-
nagem às equipes de Malha Juvenil Sejelp/Ferroviária 
e Adulto de Malha da Associação Esportiva Água Preta 
que conquistaram os títulos de campeões paulistas nas 
categorias mencionadas, nos dias 27 de outubro e 11 de 
novembro de 2012 respectivamente. Eles foram agraciados 
com “Diplomas de Honra ao Mérito”.

Fazem parte da equipe adulto do AE Água Preta os 
atletas: Adalmir, Bruno, Carlos Antônio, Gabriel, João 
Vitor, Luís Eduardo, Odair, Ramirez, Lucas Ouverney, 
Renato, Sérgio, Toni, Walquiria, Wellington, o técnico 
Dirceu da Rocha Machado e os árbitros Paulo Emílio 
Machado e Paulo Vinícius Geraldo Barbosa. 

Vereador ricardo piorino

Diretoria De ComuniCação/CVPO vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR), de-
monstra-se muito satisfeito 
com a resposta que recebeu da 
SABESP ao seu Requerimento 
de nº 1554/2012, apresentado 
na Sessão Ordinária da Câmara 
realizada no dia 22 de outubro, 
que pediu estudos e providên-
cias para a implantação de 
uma rede de esgoto no bairro 
do Massain. 

A SABESP enviou ao ve-
reador o Ofício de nº 155/12, 
no qual informa que a im-
plantação da rede de esgoto 
sanitário no bairro Massain é 
tecnicamente viável e que já 
há um projeto elaborado. O 
projeto do sistema de esgoto 
sanitário prevê as seguintes 
obras: execução de 480 m de 
rede coletora de diâmetro 150 
mm; 01 estação elevatória de 

Saneamento báSico

Dr. Marcos Aurélio está 
satisfeito com projeto da rede 
de esgoto para o Massain

esgoto bruto tipo A1; execu-
ção de 1.079,50 m de linha de 
recalque de diâmetro 100 mm; 
realização de 30 ligações do-
miciliares, liberação de faixa 
para rede coletora e liberação 
de área para EEE.

“Foi com muita satisfa-
ção que recebi a resposta 
da SABESP, através do 
Gerente de Divisão, Sr. José 
Fonseca Marcondes Junior, 
que está se empenhando 
conosco nesta empreitada 
para a implantação da rede 
de esgoto no bairro Massain. 
O saneamento básico está 
diretamente ligado à saúde e 
propiciará uma melhor qua-
lidade de vida à população 
e, quando o assunto é saúde, 
sempre temos que agir com 
prioridade”, enfatizou o Dr. 
Marcos Aurélio.

Vereador dr. marcos aurélio

eSporteS

Vereador Abdala 
homenageia atletas
de malha da cidade

Os atletas Alex, Bruno, Emerson, João Marcos, Luís 
Eduardo, Ramirez e Vinicius, o Diretor da Escolinha, 
Lucas Ouverney, o Técnico Luís Antônio Soares e o 
auxiliar técnico Ribamar Alves Correa fazem parte da 
Equipe Juvenil de Malha da SEJELP/Ferroviária. “Pa-
rabéns aos dirigentes e jogadores das duas equipes. É 
muito gratificante ver o amor, a dedicação, o empenho e 
a qualidade de nossos atletas”, concluiu Abdala. 

equipe JuVenil de malha seJelp/FerroViária

equipe adulto de malha áGua preta

FotoS: Diretoria De ComuniCação/CVP

ação Social

Dona Geni participa
de Café Empresarial
em Moreira César

Em Pindamonhangaba, a ve-
readora Dona Geni é autora do 
Projeto de Lei 154/2009 e o res-
pectivo substitutivo, que proíbe 
a comercialização e o consumo 
de bebidas alcoólicas nas escolas 
da rede municipal de ensino. A 
proibição também se estende aos 
eventos promovidos pelas escolas 
fora de suas dependências.

Homenagem
A Vereadora Dona Geni rece-

beu no dia 29 de novembro, uma 
singela homenagem dos alunos da 
Escola Municipal “Padre Zezinho”, 
em reconhecimento ao trabalho 
realizado como vereadora, através 
da criação de projetos e ações em 
prol da educação.

A Gestora da escola, Cidinha 
Pedroso, enfatizou o apoio que a 
escola sempre recebeu da verea-
dora ao longo de sua vida como 
educadora e parceira dos trabalhos 

- Cal e o vereador eleito para o 
pleito 2013 – 2016, Professor Érick, 
que se dispuseram a compartilhar 
informações com os comerciantes 
do Distrito. Na ocasião, os comer-
ciantes puderam tirar suas dúvidas 
sobre a Lei n° 14.592, que proíbe a 
oferta e venda de bebidas alcoólicas 
para menores.

desenvolvidos na escola. “Quero 
agradecer de coração esta emo-
cionante homenagem, são gestos 
como estes que me fortalecem e 
motivam os meus passos para se-
guir sempre em frente, na luta por 
uma sociedade mais justa, onde a 
educação seja valorizada”, afirmou 
Dona Geni.

O Vereador Toninho da 
Farmácia (PDT), agradece 
a Prefeitura Municipal pela 
poda de todos os galhos das 
árvores na rua Elói Pinheiro, 
no Crispim. Esta solicitação 
foi feita pois os galhos das 
árvores estavam encostando 

Segurança

Toninho da Farmácia 
agradece poda de galhos 
em árvores no Crispim

na rede elétrica, o que deixaria 
os moradores sem energia por 
muitas horas, algo que não 
pode acontecer pois nesta rua 
há um senhor que utiliza balão 
de oxigênio e a queda de ener-
gia numa hora de necessidade, 
pode ser fatal.

Ótima FM
O vereador Toninho da 

Farmácia homenageou a Rádio 
Ótima FM, na última Sessão 
Ordinária, no dia 26 de no-
vembro,  pela passagem de seu 
2° aniversário. No plenário, a 
diretora de jornalismo da emis-
sora, Aline Bernardes recebeu 
um Cartão de Prata alusivo à 
data, representando a diretoria. 
“Quero agradecer ao comunica-
dor Celso Portiolli, proprietário 
da emissora, por ter acreditado 
em Pindamonhangaba e ter ge-
rado tantos empregos diretos e 
indiretos com a inauguração da 
emissora. Agradeço também aos 
funcionários da rádio, pelos ser-
viços prestados à população de 
Pindamonhangaba”, destacou o 
vereador Toninho da Farmácia.
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O vereador Martim Cesar 
(DEM) apresentou indicação 
na última Sessão Ordinária so-
licitando ao Executivo que seja 
providenciada a colocação de 
uma nova tabela de basquete na 
quadra da Praça Padre João Faria 
Fialho, a Praça do Quartel. 

Segundo o vereador, o local, 
muito frequentado por crianças 
e adolescentes que buscam ativi-
dades físicas, representa, como é 
de conhecimento de todos,  uma 
opção de lazer e esporte para o 
público.

“Ocorre que, há cerca de dois 
meses, uma das tabelas de basque-
te caiu, devido às ações do tempo. 
Até o presente momento, não foi 
providenciada uma nova”, expli-
ca Martim Cesar, salientando que 
“o local não é somente um espaço 
para festas e eventos públicos, 
como vem sendo utilizada, mas, 
principalmente, para a prática de 

eSporte

Martim Cesar pede 
tabela de basquete 
para a Praça do Quartel

dos Portadores de Necessidades 
Especiais de Pindamonhangaba).

Segundo resultados divulga-
dos pelo IBGE, do Censo 2010, 
o País possui 45,6 milhões de 
pessoas com alguma deficiên-
cia, o que representa 23,91% da 
população. 

“Acredito que os limites não 
estão definidos pela condição de 
cada pessoa, mas pela sociedade, 
através dos obstáculos físicos 
ou das atitudes preconceituo-
sas”, afirma Martim. “Devemos 
aproveitar a data para repensar-
mos nossas atitudes enquanto 

exercícios físicos nas quadras e  
AMI ali existentes”.

Homenagem ao Portador 
de Necessidades Especiais
No último dia 3, segunda-

feira, foi comemorado o Dia 
Mundial do Portador de Ne-
cessidades Especiais. Martim 
Cesar aproveita o espaço para 
homenagear a todos eles, na figura 
do senhor Wellington Teixeira, 
o “Seu Hélio”, Presidente da 
Adepi  (Associação em Defesa 

cidadãos, não somente fisca-
lizando se as leis estão sendo 
cumpridas, mas se cada um de 
nós, como indivíduo, colabora 
efetivamente para a garantia dos 
Direitos Humanos das pessoas 
com deficiência, no que se refere 
à sua autonomia, liberdade e in-
dependência. É hora de garantir 
políticas públicas para a garantia 
desses direitos e um verdadeiro 
comportamento de inclusão 
social por parte de cada um de 
nós”, finaliza.

WellinGton teixeira, o 
“seu hélio”, presidente 
da adepi  (associação em 
deFesa dos portadores de 
necessidades especiais de 
pindamonhanGaba).

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador martim cesar

Atendendo  d ive r sos 
pedidos que chegaram na 
Câmara  de  Vereadores 
de Pindamonhangaba nos 
últimos dias, o vereador 
Ricardo Piorino (PDT) está 
preparando um requeri-
mento que será encaminha-
do ao Prefeito Municipal, 
solicitando a intensificação 
da segurança durante o 
período natalino.

Segundo o vereador, 
estamos atravessando uma 

Segurança

Ricardo Piorino solicita 
apoio aos comerciantes

“Os cOmerciantes e tOda pOpulaçãO 
necessitam de mais segurança neste períOdO”

fase difícil, com um cresci-
mento muito alto nos índi-
ces de violência, e neste 
período de compras, os 
cuidados devem ser redo-
brados. “Esperamos que 
a Administração atenda 
nosso pedido e coloque a 
disposição da população, 
todo o corporativo da Guar-
da Municipal, dando mais 
segurança a todos, em es-
pecial, aos comerciantes”, 
afirmou Ricardo Piorino. 
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H i s t ó r i a8
Altair Fernandes

Continuamos  as lembran-
ças de Balthazar de Godoy 
Moreira (1898/1969), confor-
me série de crônicas escritas 
por ele em 1963 neste jornal.

Destaca Balthazar, que o 
sobrado onde nascera teve 
como “um dia ainda maior” 
(referindo-se aos festejos ali 
realizados) quando nele se 
hospedou o maestro Carlos 
Gomes, em visita à cidade 
no ano de 1880. (Segundo 
Athayde Marcondes, em Pin-
damonhangaba Através de 
Dois e Meio Séculos, essa 
visita ocorreu no dia 11 de 
setembro de 1880).

Sobre esta passagem con-
ta o cronista Balthazar que 
da sacada do sobrado: “ o 
insigne compositor que tan-
to elevara o nome do Brasil 
na Europa, no período áureo 
das óperas, ouviu a sinfonia 
do Guarani e trechos de mais 
músicas de classe, executa-
dos pela banda de música 
local, no coreto, embaixo”.  
Não cita o nome da banda,  
já Athayde, em seus escritos 
dedicados a este aconteci-
mento, embora também não 
mencione (provavelmente 
foi a gloriosa Euterpe) exalta 
o nome do maestro pindamo-
nhangabense João Gomes de 
Araújo na direção musical 
das várias peças, inclusive 
na autoria do arranjo para a  
execução de “O Guarani”.

Prosseguindo,  fala dos 
festejos realizados para rece-
ber Carlos Gomes   “Houve 
banquete e baile. Saudou o 
visitante emérito – glória do 
Brasil de todos os tempos – o 
meu tio Miguel de Godoy. A 
menina Cecília Costa, mais 
tarde esposa de meu primo 

Crônicas de uma ‘cidade princesa’
(Agora com as reminiscências de Balthazar - 4 )

Plínio de Godoy – morreu 
senador estadual -  e sua irmã 
Marieta recitaram poesias, de-
dicadas ao ilustre hóspede.”

Contando que havia colhi-
do os dados acima no livro de 
Athayde Marcondes (já men-
cionado), os complementan-
do com informações recebi-
das de seus pais, revela que 
Athayde não mencionara,  
mas as poesias declamadas 
deveriam ter sido “da lavra 
do Dr. Gregório Costa”, se-
gundo ele: “um dos homens 
mais talentosos de Pinda”. 

Referindo-se às meninas, 
Cecília e Marieta,  elogia: 
“...deviam ser muito bonitas 
pois bem mais tarde,  quan-
do as conheci ainda eram”. 
Ainda sobre as mulheres que 
haviam participado do even-
to registra que: “Saudou tam-
bém o visitante, em nome da 
mulher pindense, Dona Elisa 
Monteiro – Nhanzinha Costa, 
que mais tarde, já viúva, teve 
o Externato Santo Antonio”. 

Na sequência de sua sau-
dosista crônica, o sonetista 
Balthazar divaga num ima-
ginar poético, romântico e 
comparativo, conforme os 
parágrafos (na íntegra) com 
os quais concluímos suas re-
miniscências por esta edição:

“Imagino o baile no so-
brado de frente da matriz, 
nesse remoto dia de 1880, 
quando Pindamonhangaba  
estava no auge!

O progresso denuncia-
-se num lugar, no movimento 
das ruas, (aqui é oportuna a 
observação de que esta sua 
comparação foi feita nos anos 
sessentas), no alinho dos edi-
fícios, nos seus jardins, na 
atividade de seu comércio, 

mas é nas reuniões sociais, 
mormente nos bailes, que de-
sabrocham em flores. Nos seus 
bailes os lugares culminam. E 
mostra o grau de fineza que 
atingiram.  

Contaram-me tantas cou-
sas dos bailes antigos de 
Pinda! Um célebre baile – 
penso que de casamento – no 
solar dos barões de Itapeva, 
hoje Paço Municipal (antigo 
prédio da Prefeitura, que atu-
almente se encontra em fase 
de restauração), deixou fama. 
E sempre que penso nas fes-
tas de Pinda daqueles tem-
pos, eu as localizo naquele 
palácio. Imagino o seu hall 
iluminado, os convidados 
subindo aquelas escadas, a 
orquestra – instrumentos de 
cordas, pois não, como a de-
licadeza dos tempos exigia, 
‘smorzando’  lá em cima os 
acordes de uma valsa, um ruf 
ruf de tapetás... Pode ser que 
a minha imaginação melhore 
as tintas, mas não muito.

E então imagino também 
o baile no sobrado de fren-
te da matriz naquele dia em 
que minha terra, culta e no-
bre, prestou homenagem ao 
maior dos músicos nacio-
nais. Imagino quanta alma 
a nossa gente que sabia ser 
fina e ainda sabe, quando 
quer, pôs nas manifestações! 
Não era uma reunião polí-
tica, onde há sempre prós e 
contras. Era a consagração 
de um artista!”

(Continua em outras edi-
ções na página de história)

Lembranças    

    
Literárias:

Um Anúncio do Passado

Publicava-se no Jornal 7 Dias (extinto), em 1965.

O velho sobrado em frente à matriz, primeira residência de Balthazar de Godoy 
Moreira. No detalhe: maestro Carlos Gomes  

Criatura terna e meiga e
cheia de um amor tão puro,
eu te quero muito. Muito te quero.
Tu és o porto seguro
da nau oscilante de minha vida,
és a guia serena e firme de meus
passos, querida.
  Quando me perco no torvelinho 
  das paixões,
  tu com a bondade dos meigos corações
  vens com amor e ternura
  ampara minha alma obscura.
Não pareces minha esposa; aquela
que a mim se uniu por toda a vida.
Tu és meu consolo, criatura querida.
És mais: és mãe e esposa, amante e irmã.
És tudo, tudo que é bom para
minha alma vã.
  Meu amor, sem ti não sei viver,
  se faltares um dia, quero morrer.
  Quando assim penso, sinto no coração
  uma dor forte.
  És minha companheira adorada na
  vida e sê-lo-a também na morte.

Oswaldo Vieira Guimarães, Jornal 7 Dias, 12 de julho de 1964

Na vida e na morte
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PAPAI NOEL E DUENDES
Visitação à “Casinha do Papai Noel” e 
brincadeiras com os duendes
Local:  Praça Monsenhor Marcondes.
De 1º a 23/12, das19h30  às 22 horas.
 
PRESÉPIO
Exposição de fi guras do presépio do 
acervo municipal.
Local: Praça da  Cascata
De 1º/12 a  6/1/13
 
BANDINHA NATALINA
Dias 10, 11, 12, 17, 18 e 19 de 
dezembro, das 20 às 22 horas.
Praça Monsenhor Marcondes e ruas 
centrais da cidade.
 
PROJETO CONHEÇA SUA CIDADE
City Tour Histórico - Trenzinho Turístico.
De  3 a 22/12,  a partir das 18 horas.
Com  saída  em frente à Caixa 
Econômica Federal
 
II CANTATA DE NATAL 
Coral e orquestra da Basílica de 
Aparecida e alunos do 
Colégio Bom Jesus
Local: Igreja Matriz
Dia 7/12, a partir das 20 horas.
 
CLÁSSICOS EM CENA
“SPIRITUALS” com o Grupo Black Voices
Local: Museu Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Leopoldina
Dia 8/12, às 19 horas.
 
ARTE NO CORETO
Local: Coreto da praça da Cascata, a 
partir das 20h30.
Dia 9/12  - Jazz Band do projeto da 
Associação da Banda de Quiririm.
Dia 13/12 - Corporação Musical Euterpe.
Dia 14/12 - Projeto “Eu Faço Dança”/
Camerata da Corporação Musical 
Euterpe.
Dia 15/12 - Projeto “Eu Faço Música”/
Banda de Aprendizes da Corporação 
Musical Euterpe.
Dia 16/12 - Cantando na Terra da 
Princesa do Norte/Coral da Igreja Cristã 
Petra.
Dia 20/12 - Coral das Crianças do 
Castolira.

Dia 21/12 - Banda Regimental de Música 
do CPI-1- São José dos Campos.
Dia 22/12 -  Banda Semeando 
Adoradores.
Dia 23/12 -  Exalta Cristo. 
Excepcionalmente, no dia 22, às 10h30 
-   Apresentação da orquestra e coral da 
Igreja Evangélica Cristã.
 
CONTOS DE NATAL
 
Dia 10/12 
Às 8 e  às 15h30 -  Escola Professor  
Alexandre Machado Salgado – Bairro das 
Campinas.
Às 10 e às 14 horas -  Escola  Professora 
Yvone Aparecida Arantes Corrêa -  
Goiabal.
 
TEATRO – APRESENTAÇÕES  DO 
PROJETO  EU FAÇO TEATRO:

Dia 11/12  -  às 20h30: 
“O MENINO DE TRAZ DAS NUVENS.”
Dia 12/12 - às 20h30: 
“O JUIZ  DE  PAZ  NA ROÇA”.
Dia 13/12 - às 20h30: “HISTÓRIAS, 
HISTÓRIAS, HISTÓRIAS...”.
Dia 14/12 - às 20h30: 
“O PASSÁRO DO  LIMO  VERDE”.
Local: Centro  Comunitário  José Antonio 
de Oliveira – Bosque.
Dia 27/12  – às 20 horas: 
“O MÉDICO À FORÇA”.
Local: CCI – Centro de Convivência de 
Idosos – Vila Rica.
 
VI FESTIPOEMA

Dia 15 e 16/12  - às 20 horas.
Local: Centro Comunitário José Antonio 
de Oliveira – Bosque

Prefeitura realiza programação 
diversifi cada em comemoração ao Natal

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do De-
partamento de Cultura, rea-
lizará diversas atrações em 
comemoração ao Natal. To-
das  gratuitas e direcionadas 
para todos os públicos.

Até o dia 23 de dezem-
bro, das 19h30 às 22 horas, 
as crianças poderão visitar 
a “Casinha do Papai Noel”. 
Todos os dias, os duendes 
estarão na praça Monsenhor 
Marcondes, fazendo brinca-
deiras e recebendo os visitan-

tes na casa do Bom Velhinho.
O City Tour Histórico leva 

os moradores para fazer um 
passeio cultural no centro de 
Pinda. O bondinho fi ca es-
tacionado em frente à Caixa 
Econômica Federal, das 18 às 
22 horas, diariamente.  

Na sexta-feira (7), às 20 
horas, será realizada a II Can-
tata de Natal, na igreja Ma-
triz. O evento terá a presença 
do coral e orquestra da Basíli-
ca de Aparecida e dos alunos 
do Colégio Bom Jesus.

Dentro da programação, 
está a Arte no Coreto, com 
muita música para os morado-
res que visitam a praça Monse-
nhor Marcondes. As apresenta-
ções acontecem até o dia 23 de 
dezembro, a partir das 20h30. 
No dia 22 de dezembro, a apre-
sentação será às 10h30, com a 
participação da orquestra e co-
ral da Igreja Evangélica Cristã.

Outras atrações podem ser 
prestigiadas em vários pontos 
da cidade, confi ra a progra-
mação.

Programação de NatalProgramação de Natal

A tradicional “Casinha do Papai Noel” é uma atração para as crianças

Papai Noel e seu cortejo de duendes foram recebidos pela população de Pindamonhangaba na praça Monsenhor Marcondes

HOJE (7)
a partir das 20 horas

II CANTATA DE NATAL 
Coral e orquestra da Basílica de 
Aparecida e alunos do Colégio 

Bom Jesus na Igreja Matriz

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale
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Presidente do Aeroclube de Resende, Ricardo Manso 
Vieira, visita aeroclube de Pindamonhangaba para obter 
informações sobre a escola de formação de pilotos e 
formação de paraquedistas.

Parabéns

Para o secretário de Desenvolvimento da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, Álvaro Staut, que  comemora mais um 
aniversário nesta sexta-feira, dia 7 de dezembro. Seus familiares 
e amigos da Prefeitura desejam muitas felicidades, saúde e 
realizações no seu caminho!  

Felicidade

Para a aniversariante do dia 
13 de dezembro, a querida 
amiga Gislene Cardoso. Ela 
recebe os parabéns dos 
familiares, seus amigos de 
trabalho e, em especial, de 
seu marido Maradona. 

Aniversariante

Parabéns para o o santista Israel Dias, que completa mais um 
aniversário nesta sexta-feira, dia 7 de dezembro. Recebe os 
cumprimentos da esposa Bianca, dos familiares, amigos de 
trabalho da Tribuna do Norte e do afilhado Dante  Lucas (com 
ele na foto). 

Aniversário

Aniversariando 
neste domingo, dia 
9 de dezembro, 
Silvana Lima, que 
recebe os calorosos 
abraços de sua 
família e de seus 
queridos amigos 
da Secretaria de 
Governo. Que muita 
saúde, sucesso e 
alegrias estejam 
presentes no seu 
dia e sempre! Feliz 
Aniversário.

Realizado dia 4 de dezembro de 2012, no auditório da Etec João Gomes de Araújo, pelos alunos do 3º Módulo de Nutrição e Dietética, coordenado pela 
professora Mariana, a apresentação dos trabalhos de Cozinha Internacional dos países  Tailândia e  Argentina. 

Formandos; Rose, Selma, Yasmim, Vanessa Kelley, Renata, V anessa, 
Paula, Ricardo, Talissa, Vivian, Milca e Rosana 

Jéssica, Mara, Bruna, Carol, Dulce, Mayara, Gislene, Filó, Luiz e Denise

Cozinha Internacional

Argentina Tailândia

Tudo de bom

Para a dona Natália (a 2ª da esquerda para a direita), que comemorou mais uma primavera 
no dia 1º de dezembro.  Os filhos, netos, noras e genros desejam-lhe muita felicidade, saúde e 
alegria. Parabéns.

Arquivo pessoalArquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoalArquivo pessoal
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O que rola no cinema

Cinemark São José dos Campos

7/12 a 13/12

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

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

Divulgação

AIANDRA ALVES MARIANO

Sucesso na Rede

A Origem dos Guardiões 
11h30 - 13h50 - 16h10

A Origem dos Guardiões 3D 
12h20 - 14h40 - 17h10 - 19h30 - 21h50

A Última Casa da Rua 
13h20 - 15h50 - 18h20 - 20h50

Amanhecer Parte 2 
12h30 - 15h00 - 17h40 - 18h40 - 20h20 - 21h20

Diário de Um Banana 3 
11h 

O Hobbit: Uma Jornada Inesperada 3D 
23h55

Os Penetras 
13h10 - 15h40 - 18h10 - 20h40
Quatro Amigas e um Casamento 
12h10 - 14h30 - 17h05 - 19h20 - 21h30

- Games - 

- Cinema -

Se havia alguma dúvida 
de que Peter Jackson pudesse 
se superar na adaptação de “O 
Senhor dos Anéis” para os ci-
nemas, a primeira parte da tri-
logia que compõe o prelúdio 
à saga de J.R.R. Tolkien, “O 
Hobbit: Uma Jornada Inespe-
rada”, não deixa espaço para 
discussões.

O fi lme, que estréia na 

próxima semana (dia 14) no 
Brasil, se passa 60 anos antes 
dos acontecimentos narrados 
nos três primeiros fi lmes e 
mostra como Bilbo Bolseiro 
(Martin Freeman) e Gandalf 
(Ian McKellen) ajudam Tho-
rin Oakenshield (Richard 
Armitage) e seu exército de 
anões a reencontrar o reino de 
Erebor.

Do ponto de vista narrati-
vo, Jackson e seu time de ro-
teiristas, composto ainda por 
Fran Walsh, Phillipa Boyens e 
Guillermo Del Toro, mantive-
ram a história concentrada na 
aventura do grupo e diminuí-
ram a quantidade de persona-
gens e tramas paralelas.

Do ponto de vista técnico, 
no entanto, o cineasta imprimiu 

mudanças importantes no modo 
como fi lmou e, consequente-
mente, na maneira como a expe-
riência de assistir ao fi lme afetará 
os espectadores.

Um dos avanços técnicos 
foi a melhora do 3D, que fun-
ciona não só em planos mais 
aproximados e com pouca 
iluminação. Os planos mais 
abertos e iluminados também 

ganham mais peso e um pro-
pósito dentro da trama.

Dão o ar da graça alguns 
personagens importantes da 
primeira trilogia, como Frodo 
(Elijah Wood), Elrond (Hugo 
Weaving), Galadriel (Cate 
Blanchett), Saruman (Chris-
topher Lee) e até o Gollum 
(interpretado por meio de 
captura de movimentos por 

Andy Serkis).
Além de proporcionar 

uma aventura em que os va-
lores da amizade, lealdade e 
honra se destacam, o fi lme 
também explica muitas das 
relações que apenas eram 
dadas na trilogia inicial e 
estabelece o início da rela-
ção de Bilbo com o Gollum 
e o anel.

A produtora Ubisoft se 
desculpou com os fãs pelo 
uso de um cenário brasileiro 
no game Assassin’s Creed 3. 

Em determinado momen-
to da história, o herói Des-
mond é visto andando em um 
cenário que lembra São Pau-
lo, mas de forma descaracteri-
zada e com uma visão supos-
tamente preconceituosa sobre 
a região. Fãs expressaram seu 
descontentamento em vídeos 
e publicações na Internet.

A cena em questão apre-
sentava pessoas sempre mal 
vestidas, barraquinhas so-

mente com produtos piratas 
sendo vendidos, bandeiras 
falsas, cenários sujos e ou-
tros pontos condenáveis. To-
dos os personagens também 
falavam um português bem 
duvidoso, com sotaque norte-
-americano.

Em evento realizado em 
São Paulo, Bertrand Chave-
rot, diretor da Ubisoft Brasil, 
se desculpou publicamente 
com os fãs pelo cenário e 
admitiu que ele realmen-
te apresentava uma  visão 
“gringa” e preconceituosa 
sobre o país.

Com o nome “Toca Lulu”, 
o box especial comemora-
tivo aos 30 anos de carreira 
de Lulu Santos foi lançado 
neste mês e traz 55 faixas. A 
coleção marca os 30 anos do 
lançamento de “Tempos Mo-
dernos”, primeiro álbum de 
Lulu, que revitalizou a cara 
da música brasileira.

O título do Box, “Toca 
Lulu” vem do grito dos es-
pectadores na estreia carioca 
do atual show do artista. Esta 
é a maior reunião da obra de 
Lulu Santos e já está a venda 
em livrarias e lojas especiali-
zadas no valor de R$74,90 e 
também pode ser adquirido 
por download no iTunes.

Todos nós queremos muitas 
coisas na vida. Mas quantos re-
almente se esforçam para fazer 
acontecer?

Foi daí que surgiram os 
memes “o que queremos”, uns 
bonequinhos engraçados e sar-
cásticos que querem tudo sem 
se esforçarem.

Eles foram inspirados nas 
tirinhas de Allie Brosh e transfor-
mados pelos brasileiros para iro-
nizar a iniciativa e pró-atividade 
do seu povo. Estão bombando 
no Facebook. E ganharam até 
uma página especial “O que que-
remos” para você curtir na rede 
social.

O que queremos?

“O Hobbit” mergulha na 
origem da saga de Tolkien

Produtora pede desculpas pela fase 
brasileira em Assassin’s Creed 3

Lulu Santos lança box 
com maiores sucessos

- Games - 

Usuários do Facebook es-
tão sendo convidados a votar em 
uma nova declaração de uso de 
dados e privacidade da rede. A 
votação ocorre até o dia 10 de 
dezembro.

As mudanças no documen-
to envolvem, entre outras coi-
sas, a permissão de compartilhar 
informações dos perfi s entre afi -
liadas do grupo, incluindo a re-
de social de fotos Instagram, ad-
quirida pelo Facebook em abril 
deste ano.

Entre as propostas também 
está a criação de novos fi ltros 

para mensagens enviadas en-
tre usuários e mais clareza so-
bre quem vê o que está em sua 
timeline.

A proposta está disponível 
em português na rede social e no 
próprio documento há um link 
para o aplicativo de votação.

A votação começou no dia 3 
de dezembro e até a quinta-feira 
(6), apenas 130 mil usuários ha-
viam participado da votação - o 
número é pequeno, levando em 
consideração que a ‘população’ 
do Facebook é superior a 1 bi-
lhão de pessoas.

Redes Sociais

Usuários do Facebook podem 
votar em mudanças na rede



 

SERVIÇOS
PRECISAM-SE

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

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

DIVERSOS
Aluguel de mesas e 
cadeiras para festa e 
evento em geral. Tel 
9155-9317 / 8879-7135 
/ 3645-2571
Antena Celular Ru-
ral, semi-nova, com 
Cabo Descida 7 mts + 
Adaptador, R$200. Tel. 
3022-0553
Ar condicionado Sprin-
ger 12500, controle. Tel 
9600-3200
Barraca feira, 1.00 x 
1.20 mt, tampo madei-
ra, toldo azul, comple-
ta, sem uso, R$500. 
Tel. 3022-0553
Bicicleta, furadeira, apa-
relho DVD, celulares, 
camas, morsa, botijão 
de gás, macaco jacaré, 
geladeira, balcões, vasi-
lhames. Tel. 8213-3965.
Cabo de aço, 80 m,  
1/2 polegada; 12 blo-
cos de vidro, 20 x 20, 
novos. Tel 9115-9942
Cama de solteiro, por-
ta de madeira 80 cm, 
pia de cozinha grande. 
Tel 8213-5392
Cama de solteiro, tubu-
lar, R$ 70. Tel 8839-7211
Carrinho de caldo de 
cana. Tel 3637-6210
Carrinho berço Love, 
azul e cinza, seminovo, 
R$ 150. Tel 9757-6730 
Climatizador, Consul, 
novo, R$ 399 vendo 
por R$ 250. Tel 3522-
9582 ou 9114-3566
Colchão de mola casal, 
R$ 100. Tel 9105-0366
Conjunto de máquinas 
e ferramentas para re-
tíficas, broqueadora de 

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

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

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

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

Classi� cadosT   NVENDER - ALUGAR - COMPRAR - TROCAR  - EMPREGOS

cilindro, mandriladora de 
carcaças do motor VW, 
com bolacha completa e 
cavalete. Tel 3642-2524 
ou 8179-6967
Computador, tela led, 
mesinha e cadeira esto-
fada, cam, microfone, R$ 
500. Tel 9105-0366
Computador, Proces-
sador AMD Phenom 
X4, placa mãe Asus, 2 
Gb memória, HD 500 
Gb. Tel 9104-4537
Data-show, aluga-se  e te-
lão p/ festas e eventos. Tel 
3522-5171 / 9753-5171.
Doa-se filhotes, pastor 
branco com vira lata. Tel 
3648-8395 ou 9790-7954
Excursão para Arraial 
do Cabo/RJ, praias, sai-
da 22/11, retorno 25/11. 
Tel 3522-0589 
Fornos a gás de 0,66 x 
0,52, R$ 400 e de  0,90 
x 0,90, R$ 700, ambos 
com pedra; Salamandra-
-forno elétrico para grati-
nar - 0,45 x 0,45,R$ 450; 
Freezer horizontal, R$ 
400; Freezer Vertical, R$ 
300; fritaderia água e óleo 
industrial, R$ 300. Motivo: 
fechamento de restauran-
te. Tel. 8158-7448 
Fogão, novo, inox, 4 bocas, 
electolux, Tel 8839-7211 
Guarda-roupa  mog-
no,  solteiro ; rack, R$ 
250. Tel 3522-4589
Guarda-roupas, R$ 300. 
Tel 8814-6514
Hidráulico de Mecâni-
co, 500 Kg, sem uso, 
para guincho. Tel 3648-
8395 ou 9790-7954
Jogos de sofá  e 3 luga-
res, usado, R$ 250 e ge-
ladeira Eletrolux, usada, 
R$ 250. Tel 8143-7798
Máquina de costura 
industrial Yamata, zi-
que-zaque, seminova, 
R$ 1 mil. Tel 3645-3119  
Máquina de datilogra-
fia, Olivetti. Tel 3637-
3591 ou 9760-9908
Máquina fotografica di-
gital, Sony Cyber Shoty, 
completa, nova, R$ 220; 
Notebook Samsung, hd 
500Gb, 3G Ram, um ano 
de uso, R$ 730. Tel 3642-
6240 ou 9610-8362
Máquina de lavar rou-
pas Brastemp, R$ 270. 
Tel 3522-5824 
Mesa para computador, 
R$ 80. Tel 9176-4886 
Mobiliário para salão 
de beleza, alugo ou 
vendo. Tel 9610-2288

Notebock Samsung, 
3Gb, HD 500Gb, R$ 
680, c/ garantia de fá-
brica. Tel 3642-6240
Pia de 2m; cama de 
solteiro; folha de porta , 
80cm. Tem 8213-5392
Porta de aço de 3 x 
3m, bom estado de 
conservação, R$ 600. 
Tel 9115-9942
Refrigerador, Consul, 
degelo seco,  branco, 
R$ 400; pia + gabinete, 
R$150; mesa + 4 luga-
res, R$120; impressora 
fiscal térmica, Daruma 
FS700 c/ serrilha preta, 
R$ 1.100. Tel 8877-4220 
ou 9110-6706
Smartphone HTC, câ-
mera 5 Mg, novo, an-
drad 2.2. Tel 3645-7567
Tablet Bak, c/ teclado, 
17”, manual de instru-
ções, verde, R$ 290. 
Tel 8201-5175 
Teclado Mod PSR 510, 
Yamaha, efeito Ecohotro-
nic Staner. Tel 3642-2427
Tela plana de com-
putador, R$ 150. Tel 
9156-4167
Topia, desempenadei-
ra, furadeira de banca-
da, lixadeira de banca-
da. Tel 9710-9774 
Televisor 14”, CCE, 
valor a combinar. Tel. 
3648-4890.
Trailler para lanches, 
completo, medida 4 
x 2 x 2,5m de altu-
ra,   2 jogos de mesas, 
toldo,baleiro, geladeira 
e tv. Tel 3648-3858 / 
8828-7924 / 9795-3566

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

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

VEÍCULOS
VENDEM-SE

Brasília 79, R$ 3 mil. 
Tel. 3642-2481
Celta Energy 1.4, 2004, 
preto, completo, alarme 
e som DVD. Tel  9799-
6565 ou 9193-2001
Chevete, 92, azul, R$ 
4 mil. Tel 9118-0715 ou 
8161-6324
Corsa Sedan 2008,  
Classic  Life , R$ 1.000 
abaixo da tabela, único 
dono. Tel: 3648-8238
Corsa Sedan, 2000, 
vidro e trava elétrica, 
precisa fazer o motor, 
R$ 8 mil. Tel 3637-
5918 ou 9120-1790
Corsa Wind 1. 0,  2000/ 
2001, branco, 4 portas. 
Tel 3643-2714
Del Rey 1.6 , 86, álcool, 
vinho. Tel 3637-6210
D20, 92, com carroce-
ria de madeira, tabela. 
Tel 3522-7900
Eco Sport XLS 2006, 
completa, único dono, 
R$1.000 abaixo da ta-
bela. Tel 3648-8238
Escort Hobby 1.0, 94, 
prata. Tel 9110-1180
Fiesta 97, vermelho, 
Tel 8202-0035
Fiorino 1.6, 1990, pi-
ckup, preta, R$ 6,5 mil. 
Tel 9134-4771 
Fiorino 2001, pneus 
novos. Tel 8207-6468
Ford KA, 2009, com-
pleto, prata,  R$ 18 mil. 
Tel 3642-3740
Fox 2008, 4 portas, cin-
za, vidro, trava eletrica, 
R$ 24 mil. Tel 3641-1172
Fusca 79, 1300, R$ 
3.000.  Tel 3643-4173 
ou 8119-4264
GOL CLI 1.6, 1995/1995, 
bom estado de conser-
ção, doc em dia. Tel.  
8807-9597
Gol 1000i plus, Ano 
1995, Branco, comple-
to, rodas liga leve.  Acei-
to troca por carro mais 
novo. Tel 9148-9926
Gol 90, álcool, branco. 
Tel 3643-1745
Gol 96, trava elétri-
ca, alerme e som. Tel 
3642-1165

Gol CL/MI 1.8, mod. 97,  
Branco, rodas de liga 
leve, limpador traseiro,  
R$ 11.300. Tel 9171-8055
Gol 1.0, 2003, pra-
ta, R$ 13.500,00. Tel 
3642-9027 
Gol G III 1.0 flex, 2005, 4 
portas, preto, abaixo da 
tabela. Tel 8818-8757 
Honda Civic, ano 2007, 
completo, automático + 
couro. Tel 8146-4313
Logus CL 1.8, 95, vi-
nho, R$ 6.200 + R$ 
1.200 de documenta-
ção. Tel 3648-8395 ou 
9790-7954
Monza SL/E, comple-
to, 91, vinho, c/ kit gás. 
Tel 9136-1500 
Palio Fire 2007, bran-
co, R$ 18.000. Tel 
3648-3000 / 9191-6767
Pálio Fire 1.0, em bom 
estado de conservação 
ou troca-se por veícu-
lo mais novo 2008 em 
diante. Tel 9115-9942
Pálio Weekend Tre-
eking 2010, cinza, 
completissima. Tel 
9782-1158 / 9191-3300
Parati, 1.8 CL, ano 95, 
R$ 8.300 mil + R$ 3 mil 
de doc. Tel 3648-8395 
ou 9795-7954
Perua Kombi 97, 
bege. Tel 9768-5533
Peugeot 307, 2007, 
flex 1.6, completo, pre-
to, R$ 26 mil. Tel 8818-
8757 ou 9181-1286
Peugeot 206, 1.4, 
2008,  4 portas, trava 
elétrica. Tel 3642-8165
Peugeot 307, Feline 
2003, abaixo da tabela. 
Tel 9781-0235
Prisma Joy, 1.4 Fex, 
vermelho, vidro e trava 
eletricos, ar cond. alar-
me e som. R$ 18 mil. 
Tel 3522-5171
Renault Clio 2003/ 
2004, prata, 4 portas, 2 
airbag, por R$ 13.900.  
Tel 3642-8311
Renault Clio Hatch, 
4ª geração,  vid. trava 
elét., fim, cd-mp3, cale-
fação, abaixo da tabe-
la ou troco por veículo 
chevrolet (maior valor). 
Tel 9771-1544
Siena 2005, vidros elé-
tricos, dir hidr, alarme,  
tabela. Tel 9179-0817
Siena ELX 1.0, 16V, 
2001, trav vidr elétr., 
dir hidr, R$ 13.800. Tel 
9137-3792
Trator ford 74, 65 CV, 
diesel, com carreta 
basculante, R$ 15 mil. 
Tel 3642-2268
Uno Mille 1997, 4 portas, 
verde, vidro e travas elé-
tricas, som e alarme. R$ 
9.500 mil. Tel 3645-7335 
Uno Mille 1.0, 2000, 
todo original, prata. Tel 
9173-0682 / 9709-1715
Uno Mille, ano 95/4 
portas, vinho, R$ 5 mil. 
Tel 9212-2263 

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

MOTOS
CG Titan 150 KS,2005, 
preta, R$ 3.200,00. Tel 
9125-9793
CBR 450 SR, 92, azul, 
abaixo da tabela 
8818-8757 / 9181-1286
Fan 125, 2008 preta, 
R$ 3.100. Tel 8164-
7238 ou 9731-6395
Green Safari 150 (Ga-
rini), ano 2008.  TEl 
8182-8506 / 3642-3679
Honda Biz 100, 2005, 
azul. Tel 9162-1170
Honda Biz, 2012, pre-
ta, alarme, completa. 
Tel 9173-0682
Kansas, 98/99, preta, 
abaixo da tabela, moto. 
Tel 9120-8138
Shaara 350, 1999. Tel 
9786-7488
Suzuki Intruder 2007, 
seminova, 6500 km. 
Tel 8115-5196
Titan 150, 2008, preta, 
R$ 4mil. Tel 8164-7238 
ou 9731-6395

dep, gar, R$ 38.000. 
Tel 9110-1180
Moreira César, CDHU 
Ipê II, 3 dorm, dem dep, 
gar, Tel 9173-0682
Moreira César, próxi-
mo à praça São João, 
sobrado, 2 dorm., sen-
do 1 suite, e dem dep., 
com ponto comercial, 
R$ 140 mil. Tel 9153-
7933
Morumbi, 2 dorm, dem 
dep, a/t 250m², R$ 120 
mil. Tel 3643-3138
Ouro Verde, c/ 2 lotes, 
2 dorm, dem dep, pon-
to comercial. aceita-se 
troca. Tel 3527-9498
Parque das Palmei-
ras, 3 dorm, sendo 1 
suite, dem dep, jardim 
de inverno, coz ame-
ricana, gar  2 carros, 
quintal e cerca elétri-
ca, A/T 200 m² -  A/C 
100m². Tel 9107-4318
Pq. São Domingos, 
sobrado, 3 dorm e dem 
dep, 4 banh, ár/ser, quar-
tinho no fundo e gar, rua 
Cap Vitório Basso, R$ 
250.000. Tel 3522-4589
Pq. São Domingos,  4 
dorm e dem dep, Edicu-
la, R$ 280 mil ou troca-
-se casa de menor valor. 
Tel 3643-4242
Próximo ao Pão de  
Açúcar, Ed. Juliana, 
apartamento (72 m²) 
2 quartos, sala, coz, 
ban, uma vaga, c/ mó-
veis plan Italinea, R$ 
135.000, condomínio 
R$ 75,00. Tel 9184-7669  
Real Ville, ou aluga-se, 
3 dorm.,2 suites, com 
hidromassagem,pla-car 
solar, banheiro social, la-
vabo, sala de estar, sala 
de TV, cozinha, despen-
sa, área de lazer, 2 saca-
das, var, qun, canil, gar 
coberta para 2 carros. 
Tel 3642-3740
Santa Luzia, 2 dorm, 
1 suite, e dem. dep, R$ 
180 mil. Tel 3643-4242 
Santana, 2 quartos e 
demais dependências, 
R$ 80 mil. Tel 9114-0847
Santa Cecília, 3 dorm., 
sendo 1 suite, contrução 
nova com piscina, R$ 290 
mil. Contato: deboraonos-
chang@hotmail.com 
Santa Cecília, 2 dorm, 
e  dem. dep, terreno 
de 125m², R$ 145 mil. 
Aceita financiamento. 
Tel 8111-9118
Taubaté, sobrado, 2 
suítes + 2 dorm. e dem 
dep., A/T 290m² e A/C 
208m². Aceita imovel 
como parte do paga-
nento. Tel 8146-4313
Terra dos Ipês, 2 
dorm, dem dep, ponto 
comercial, R$ 80 mil. 
Tel 9117-1439
Ubatuba, Chalé de 
30m², R$ 40 mil. Tel 
9768-5533
Vila Rica, 2 dorm., 
dem dep., R$ 150 
mil. Tel 3642-9454 ou 
9175-6913
Vila Rica, 3 dorn., sen-
do 1 suite,  300m², a/t 
130m², excelente lo-
calização, R$ 190 mil. 
Contato: deboraonos-

chang@hotmail.com
Vila São Benedito, 2 ca-
sas construídas no mes-
mo terreno, toda de laje 
piso frio, área de serviço 
e garagem, bem localiza-
das, totalmente indepen-
dentes, inclusive água e 
luz.  Cel. 9154-0918
Vila São João,  suite, 
quarto, banheiro social, 
coz, sala, R$150 mil.  
Tel 9114-0847

ALUGAM-SE 
Apartamento, 3 dorm, 
1 suite, garagem cober-
ta. Tel 8146-4313
Centro, aluga-se 4 salas 
comerciais; 2 pontos  co-
merciais 230 metros qua-
drados. Tel. 9746-6193  
Centro, kitinet mobi-
liada, R$650.Tel 8881-
5240
Rua João Gama, cen-
tro, apartamento com 
68m². Tel 8186-0868
Ubatuba, 1 dorm, a 
30m da Praia Maran-
duba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada,  
mobiliada, a 100 metros 
da praia, reservas com 
antecedência. Tel. 3642-
3740 ou 9736-7019
Ubatuba, casa para 
o feriado do final de 
ano, R$ 1.000,00 para 
4 dias. Contato: raquel-
-pinda@hotmail.com

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

COMERCIAL
KITNETES, centro, 
mobiliadas ou sem mo-
bílias (rua Gustavo de 
Godoy, 141 e 147). Tel 
3642-1538 ou 9782-
3639 - Darci
TENDAS para casamen-
tos, aniversários e festas. 
Tel 7898-7828 -  Marcelo 
Bar/Restaurante, ven-
de-se, montado a 50 m 
do portão de entrada da 
Basílica Nova - Apareci-
da. Tel (12)8140-9890.
Galpão, Araretama , 
R$ 180 mil, próximo ao 
trevo, ou troco c/imó-
vel de menor valor Tel 
3642-3027
Kitnete, nova, gar. Tel 
9600-3200
kitnetes, 2 dorms, 1 
vaga na garagem. Tel 
9746-6193
Loja de roupas, arti-
gos de couros e aces-
sórios. Tel 3527-1203
Ponto comercial, 
Bonsucesso,  R$ 60 
mil. Tel. 9771-2414
Quartos para moças, 
individual, com banhei-
ro em São José dos 
Campos, R$ 200. Tel 
8141-3359
Sala comercial, Trav.
Rui Barbosa, 34, centro, 
44m². Tel 9707-1591

CHÁCARA  
VENDEM-SE

Borba, 5000m², mina 
d’água, asfalto a 300m, 
sem benfeitorias, R$170 
mil. Aceita-se imóvel de 
menor valor como par-
te do pagamento. Tel 
9155-0511
Goiabal, 1.100m², com 
alambrado, R$ 43 mil. 
Aceito troca.Tel 3648-
8395 / 9790-7954
Lago Azul, 2.145m²,  
sem casa, na avenida 
com asfalto, R$240 mil.
Contato: deboraonos-
chang@hotmail.com
Lagoinha, Santa Rita, 
6 alqueires, formado 
por branquearia, R$ 
120 mil. Tel 9724-4154 
ou 9719-9362
Lagoinha, sítio c/ ca-
sas, 7 alqueires, 7 km 
da cidade R$190.000 
Tel 3645-5896
Macuco, 5 alqueires, 
(27 km do centro), casa 
sede e casa de casei-
ro, nascente, R$300 
mil. Aceita casa ou 
carro de menor valor. 
Tel8111-9118
Mandú, 6 alqueires, 
casas, R$ 300 mil. 
Aceita carro ou casa 
menor valor. Estrada 
Pinda/Piracuama. Tel 
8141-5899
Moreira César, centro, 
2.500 m², casa com 5 
dorm, 3 salas, R$ 280 
mil. Ou troco por casa 
em Pinda. Tel 3637-1843
Mandú, 20.000 m², 
rancho, churrasqueira, 
tanque de peixe, R$ 
250 mil. Tel 9114-0847
Shangri-lá, 2 .100m² . 
Tel 3643-1745

TERRENOS
Bom Sucesso, ótima lo-
calização. Tel 9734-2869
Centro, Próximo ao 
INSS,  386m²,  R$ 450 
mil reformada recente-
mente. Aceita propos-
ta. Tel 3643-4242
Cidade nova,  640m²,  
R$110mil. Tel 9771-2414
Cunha, 12.000m² c/ 
mata, R$ 36 mil. Tratar 
na rua Aracajú, 100 - 
Terra dos Ipês.
Ipê II, com escritura. Tel 
3637-1494  / 9173-0682
Morumbi, 9m X 5.000, 
em frente a KTL, R$ 
150 mil.  Tel 3643-3138
Parque das Palmei-
ras, plano, R$50 mil. 
Tel 3642-3027
Santa Cecília, 312m², 
R$ 75 mil. Tel 8111-
9118
Shangrí-lá, 700m². R$ 
25mil, aceita caminho-
nete ou pik-up como 
parte de pagamento. 
8119-4264 ou 3643-
4173
Ubatuba, Praia Uba-
tumirim, 1440m², R$ 
55 mil. Tel 3643-4242

Yamaha Factor 2010,  
preta, R$ 4.800,00. 
Contato: camilarose.
santos@gmail.com 
YBR ED 2007/08, com-
pleta, vermelha, R$ 
3.000 ou troca-se. Tel  
9226-9424

IMÓVEIS 
VENDEM-SE

CASAS
Bela Vista, 2 dorm, e 
dem. dep, 300m², R$ 
128 mil. Tel 9707-1591
Boa Vista, sobrado, 
a/c 209m², 4 dorm, na 
rua José Alves Paloma, 
67. Tel 8112-4379
Bosque, 2 casas inde-
pendentes, R$ 130 mil,  
Tel (13) 9115-8107
Casa,  2 dorm. (1 suíte)
e dem. dep, garagem co-
berta para 2 carros, R$ 
180mil. Tel. 9164-0182
Campo  Belo, aparta-
mentos, novo, 2 dorm, 
sendo 1 suite, dem 
dep, gar, R$ 170 mil. 
Tel 3642-3740
Campo Alegre, 2 
dorm., e dem. dep., gar 
coberta ou troco por ter-
reno, aceito financ. Tel 
3643-1770  /  9123-4503
Campo Belo, 2 dorm, 
1 suite, edícula, R$ 
250 mil Tel 8839-7465 
/ 8803-4573
Centro, kitnete, mobi-
liada, R$ 650. Tel  3522-
5227 ou 8881-5240
Centro, apartamento de 
cobertura,Edifício Monte 
Verde, largo do Quartel,  
2 suites + 1 dorm, aque-
cimento solar e moveis 
planejados, 2 vagas gar. 
Tel 7850-8810
Centro, apartamento, 
2 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro gar. R$ 
160 mil. Tel 9746-6193
Cidade Nova, com sa-
lão comercial, esquina, 
R$ 220 mil. 3642-3027
Crispim, 240 m², 2 
quartos, dem dep, gar, 
lav, quarto e banh nos 
fundos.Tel 3642-2470
Crispim, 3 quartos, 
edícula e dem. dep, R$ 
190 mil. Tel 8839-7211 
Delta, 2 dorm, e dem. 
dep., proximo  de esco-
la, mercadinho e posto 
de saúde. Tel 3522-
9834 ou 9707-7974
Jardim Aurora, divisa 
com o Campo Belo, 
nova, 2 dorm. (1 suíte), 
dem. dep., gar, Acei-
ta financiamento. Tel 
3643-1770 / 9123-4503
Jardim Imperial, apar-
tamento, 2 dorm. e de-
mais  dependências, 
garagem coberta. Tel 
9174-0951 /82 16-6194
Jardim Mariana, 3 
dorm, e dem dep., gar 
para 3 carros, R$ 260 
mil. Tel 3642-9454 ou 
9629-5480
Jardim Regina, 2 dorm, 
e dem. dep, antiga rua 12 
nº 14 A, terreno 10 x 30m. 
Tel 3637-6210
Jardim  Rezende,  
sobrado, 93m², novo, 
2 dorm,  e dem dep, 2 
banh, gar, R$ 135.000. 
Tel 3648-5776 / 9127-
5485
Maria Aurea, a/t150m²,   
a/c 80m², 2 dorm, e 
dem. dep, gar 2 carros, 
Tel 9221-2431 
Mombaça, apartamento, 
2 dorm. e dem. dep, R$ 
106 mil. Tel 3642-9454 ou 
9175-6913
Mombaça, 3 cômodos, 
R$ 78 mil. Tel 9774-4108
Mombaça, apartamen-
to, 2 dorm e dem dep, 
R$150 mil. Tel 3643-
1783 / 9119-1656
Mombaça, seminova,2 
dorm e dem. dep, R$ 
130 mil. Tel 3643-1783 
/ 9119-1656
Moreira César, Terra 
dos Ipes, 2 dorm, dem 
dep, com ponto co-
mercial inacabado, R$ 
80.000 . Tel 3642-3027 
Moreira César, CDHU 
Ipê II, 1 dorm, dem 
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Como nos anos anteriores, 
a ASPMP colocará condução 
gratuita – ida e volta – até o 
Clube de Campo (Ribeirão 
Grande) para que associados 
e dependentes, que não dis-
ponham de condução própria, 
participem da festa anual de 
confraternização. As condu-
ções estarão disponíveis das  8 
horas até o meio-dia com saída  
dos seguintes locais: Magazine 

Luiza (centro); Administração 
Regional do Araretama  (Ara-
retama), e Subprefeitura de 
Moreira César (Distrito).  Para 
utilizar os veículos será neces-
sária a apresentação do tíquete, 
fornecido pela Associação, a 
carteirinha de associado e de de-
pendente. Quem ainda não tiver, 
providenciar urgentemente – é 
gratuito -  na sede administrati-
va (rua Marechal Deodoro).

Condução grátis 
para a festa da 
Associação

Luiza (centro); Administração 

Condução grátis 
para a festa da 

Figura meramente ilustrativa



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

FAÇA SUA PERGUNTA E FIQUE CONOSCO - 3642-5673

PLENOMED Sistema de Benefícios
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SEXO NA 3ª IDADE
 É claro que as necessidades sexuais do idoso são diferentes das do 
jovem, pois as pessoas mais velhas vivem outro momento da vida. 
O sexo entre pessoas mais velhas é muito natural, pois ajuda a 
perder peso, melhora o apetite e a digestão, além de favorecer a 
circulação sanguínea, ou seja, não há contra-indicações.

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

Sugestões de temas e dúvidas - alexandra@laboratiocedlab

Sindmetp e Plenomed Sistema 
de Benefícios fecham parceria

A Plenomed Sistema de Benefícios, se alia ao Sindmetp - Sin-
dicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba, Moreira César e 
Roseira,  com o intuito de levar aos seus sindicalizados e familia-
res um sistema de benefícios abrangente e dentro de nossa reali-
dade financeira. 

O mês de novembro foi mais que Azul, foi um mês em 
que muitas ações de combate a diabetes foram realizadas. 
A todos que desenvolveram ações de cuidado e educação, 
parabéns pela iniciativa.

Mas, acompanhando as redes sociais, os noticiários lo-
cais, cheguei à conclusão que ainda temos muito que falar 
do tema – De modo geral as pessoas não sabem como lidar 
com a Diabetes.

Sabe, não podemos limitar nossa atenção a essa doença 
apenas um mês do ano! Por isso, assim como foi os últi-
mos anos, continuaremos a bater nesse tema, diabetes, em 
todas as oportunidades – Fique atento e participe, vamos 
fazer muito barulho em 2013.

Bom, hoje vamos falar da importância da atividade fí-
sica no controle do Diabetes. 

Quando praticamos uma atividade física um dos pro-
cessos que ocorrem é a utilização do açúcar disponível no 
corpo – a glicose – como fonte de energia para os múscu-
los. Este mecanismo necessita de um hormônio produzido 
pelo pâncreas chamado insulina. Quando há uma deficiên-
cia de insulina no corpo e um aumento acima do normal de 
glicose no sangue, ocorre o tão conhecido diabetes.

Em curto prazo, o exercício regula a quantidade de 
açúcar no sangue, já que os músculos consomem mais este 
carboidrato. Esse efeito pode se prolongar por horas, ou 
até mesmo dias, depois do exercício. Assim, o exercício 
aumenta a sensibilidade à insulina e também à captação de 
açúcar pelo músculo.

A longo prazo ocorre à diminuição da gordura corpo-
ral, além do aumento da concentração de HDL-colesterol 
(também chamado de colesterol bom) e diminuição de 
LDL-colesterol (ou colesterol ruim). Também ocorrem à 
diminuição da pressão arterial, melhora no funcionamento 
cardiovascular, aumento de massa muscular e, como re-
sultado, melhora da qualidade de vida. Muitos benefícios 
que vão além da condição diabética.

Antes de começar a se exercitar, deve-se avaliar qual o 
tipo de exercício e sua intensidade, pois cada pessoa tem 
um estado de saúde diferente. Para o diabético, é ainda 
mais importante que se dê atenção a essa questão – Mui-
tos pacientes tem sensibilidade nos pés, sendo necessário 
calçados e meias apropriadas/confortáveis.

Portanto, o paciente com diabetes deve primeiro con-
sultar um médico. Assim, será possível ter um diagnóstico 
das possibilidades de prática de exercícios, levando em 
conta a aptidão e a condição física do paciente.

O mês de dezembro é mês de férias, mas não podemos 
descuidar da saúde. Nas próximos colunas daremos dicas 
saudáveis de final de ano – aguarde.

O Novembro Azul chegou 
ao fim, mas não a nossa luta!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 46.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 
27.11.2012.
 Às dez horas do dia vinte e sete de novembro de dois mil e doze, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quadragésima Sexta Sessão Ordinária 
do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos 
senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza 
Filho, membro titular.
 Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 44.ª Sessão 
Extraordinária, realizada em 22.11.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados 
os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: 
INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0246/12 Ana Lucia Amadei Zan. II – 
EXPEDIENTE: Ofício 055/12 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito 
encaminhando as Atas da JARI para publicação. III – CETRAN: Encaminhamento do 
Recurso: 1-0210/12 José Antonio Leite, para julgamento em 2ª instância.
 Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta 
reunião lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, 
Membros, Suplente e por mim, Secretária.
 Pindamonhangaba, 27 de Novembro de 2012. 

Ata da 45.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, 
realizada em 29.11.2012.
 Às dez horas do dia vinte e nove de novembro de dois mil e doze, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Adminis-
trativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quadragésima Quinta Sessão 
Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e 
presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante 
de Souza Filho, membro titular.
 Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 46.ª Sessão Ordiná-
ria, realizada em 27.11.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes 
recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação 
unânime: Recurso 1-0236/12 Leandro Soares Correa. II – RELATOR: Sr. Ivair Mar-
cos da Silva: INDEFERIDO, por votação unânime: 
Recurso 1-0227/12 Maura Lídia Ferreira do Vale. III– RELATOR: Sr. Adelson Ca-
valcante de Souza Filho: DILIGÊNCIA, por votação unânime: Recurso 1-0243/12 
Mônica Silva Teixeira.
 Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta 
reunião lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, 
Membros, Suplente e por mim, Secretária.
 Pindamonhangaba, 29 de Novembro de 2012. 

OUTUBRO
ACUMULADO 

NO ANO
OUTUBRO

ACUMULADO 
NO ANO

12.880 131.954 1.059 11.804

PRONTO 
SOCORRO

AMBULATÓRIO 
PREFEITURA

OUTRAS

MÉDICA 39 112 104 1 7 1.405

CIRÚRGICA 31 224 152 60 12 1.750

MATERNIDADE 31 288 288 0 0 2.965

PEDIATRIA 16 62 60 2 0 543

UTI ADULTO 7 16 14 1 1 127

UTI NEONATAL 7 4 0 0 4 55

SEMI INTENSIVA 
NEONATAL

7 10 3 0 7 140

SOMA 138 716 621 64 31 6.985

OUTUBRO
PROCEDÊNCIA

ACUMULADO 
NO ANO

Eng. Luiz Carlos Loberto Camillo Alonso Filho
Provedor Diretor Administrativo

ATENDIMENTOS A PACIENTES SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / 2012

PRONTO SOCORRO
AMBULATÓRIO DE 

ORTOPEDIA

CLÍNICAS
LEITOS 

CONTRATADOS

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA 

Prefeitura de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

ENDEREÇO: Rod. Vereador Abel Fabricio Dias, 2.620
CNPJ/ CPF: 09.248.322/0001-29
RAZÃO SOCIAL: Kobo Serviços de Alimentação Ltda. ME

CPF: 319.752.628-75

MUNICÍPIO: Pindamonhangaba UF: SPCEP: 12403-610

Nº INSCRIÇÃO: 24887

Comunicado de INDEFERIMENTO

                                                             Pindamonhangaba,  05 de Dezembro de 2012.

DATA DE VALIDADE: ****************************Nº CEVS: **********************
DATA PROTOCOLO: 29/08/2012Nº PROTOCOLO: 1038

O Diretor  Do DPRAS Adriano José de Brum

INDEFERE EM  05/12/2012 solicitação de licença de funcionamento inicial ,  EM RAZÃO de não estar de acordo com Portaria CVS 4/2011 anexo I.

UF: SP

RESPONSÁVEL LEGAL: Jin Kyu Kim

CBO: 22371 Nutricionista CONSELHO PROFISSIONAL: CRN 3
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Natália Lopes Capostagno

CPF: 231.609.658-13

Nosso site www.falandodetrova.com.br, entre outros 
conteúdos, possui um espaço que abriga trovas premiadas 
em concursos desde 1960.  Temos todas as trovas premia-
das, referentes a 560 concursos. 

Digitando esses resultados de décadas anteriores: 60, 70 
e 80, noto que não tínhamos autores pindamonhangabenses 
entre os premiados. Taubaté, por sua vez, tinha um grupo 
muito forte, encabeçado por Cesídio Ambrogi e Dias Mon-
teiro. E havia também Caçapava.  Quanto a nós... 

Não é o que se observa atualmente, ou, para ser mais 
exato, a partir de 1992, quando nossa cidade, sob a gestão 
de José Valdez à frente da UBT municipal, passou a organi-
zar concursos do gênero, estimulando direta e indiretamen-
te a participação de vários poetas locais. 

Hoje, se formos somar todas as conquistas, ao longo de 
vinte anos nossos representantes arrebataram uma quanti-
dade acima de 600 troféus.  Ou seja, pelo menos 30 premia-
ções/ano. Felizmente os poderes públicos municipais têm 
notado essa notável participação e prestigiado de forma 
significativa todas as realizações.

E a situação também se inverteu. Folheando livros de 
resultados atuais, Pinda aparece no topo,não só do Vale do 
Paraíba mas de todo o Interior paulista, deixando para trás 
municípios que foram grandes celeiros de trovadores, tais 
como Santos, Ribeirão Preto, Bauru, Amparo e  nossa pró-
pria vizinha Taubaté. 

Não pretendemos nos vangloriar. Ao contrário, quere-
mos que a citação sirva de estímulo para que esta saudá-
vel disputa literária volte a ser renhida, contribuindo para o 
enriquecimento permanente de nossa poesia mais cantada 
na boca do povo, que é justamente a Trova, por sua simpli-
cidade e pode de síntese.  Fechando o texto, eis algumas 
“pérolas”, campeãs em Nova Friburgo no distante ano de 
1968, no tema “CULPA”: 

1º lugar: José Maria Machado de Araújo-RJ  (hoje falecido)
 Ante as sandálias furadas
 que entre cascalhos gastei,
 não culpo o chão das estradas,
 culpo os maus passos que dei. 
2º lugar: José Maria Machado de Araújo  (hoje falecido)
 Tenho culpas e, realmente
 muitas delas me consomem.
 Cometo-as porque sou gente,
 confesso-as porque sou homem. 
3º lugar: Elton Carvalho- RJ (hoje falecido)
 Pela bondade que tens,
 por tudo, Senhor, que vales,
 é tua a Glória dos bens,
 e é nossa a culpa dos males... 
4º lugar: Antonio Carlos Teixeira Pinto – Niterói (hoje Brasília)
 Dou-te a mão à palmatória...
 Foi minha a culpa, confesso;
 mas, não te darei a glória
 do perdão, que não te peço! 
5º lugar: Izo Goldman – Niterói (hoje São Paulo)
 Eu não fecho minha porta
	 para	o	filho	que	é	culpado;
	 a	flecha	não	voa	torta,
 é o arco que atira errado.

NOSSA TROVA VAI BEM, OBRIGADO!



14 Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 7 de dezembro de 2012  

EDITAL PARA CITAÇÃO DE NEVADA IND E COMERCIO LTDA COM PRAZO DE 
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB 
Nº4826/10 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGA-
BA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza de Di-
reito da SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), NEVADA IND E COMERCIO LTDA, com endereço in-
certo e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO 
FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº4826/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída 
a esta serventia em 08/11/2010, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO 
DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$6.220,70, em NOV.2010. Pelo pre-
sente edital fica o executado (s), NEVADA IND E COMERCIO LTDA, devidamente 
CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição 
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor execu-
tado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda 
advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, 
prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os 
fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que che-
gue ao conhecimento do executado, que não poderá  alegar ignorância, expediu-se 
o presente edital que será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada mais. Dado e 
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 
29 de novembro de 2012.

LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM
JUIZA DE DIREITO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE CARLOS GOMES GUERREIRO COM PRAZO DE 30 
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB 
Nº2716/10 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGA-
BA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza de Di-
reito da SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), CARLOS GOMES GUERREIRO, com endereço in-
certo e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO 
FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº2716/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a 
esta serventia em 25/10/2010, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE 
DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$2.146,53, em OUT.2010. Pelo presente 
edital fica o executado (s), CARLOS GOMES GUERREIRO, devidamente CITADO 
para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial 
supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado 
é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda ad-
vertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, 
prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os 
fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que che-
gue ao conhecimento do executado, que não poderá  alegar ignorância, expediu-se 
o presente edital que será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada mais. Dado e 
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 
29 de novembro de 2012.

LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM
JUIZA DE DIREITO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE SIDNEI VIEIRA ROSA COM PRAZO DE 30 
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB 
Nº2676/10 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGA-
BA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza de Di-
reito da SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JOSE SIDNEI VIEIRA ROSA, com endereço incerto 
e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FIS-
CAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº2676/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a 
esta serventia em 25/10/2010, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE 
DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$791,40, em OUT.2010. Pelo presente 
edital fica o executado (s), ADEMIR TEIXEIRA CESAR, devidamente CITADO para 
todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra 
transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que 
o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da 
intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os 
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados 
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conheci-
mento do executado, que não poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente 
edital que será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado 
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 29 de 
novembro de 2012.

LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM
JUIZA DE DIREITO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE BENEDITO RODRIGUES COM PRAZO DE 30 
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB 
Nº2386/10 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGA-
BA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza de Di-
reito da SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), BENEDITO RODRIGUES, com endereço incerto e 
não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FIS-
CAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº2386/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a 
esta serventia em 12/11/2010, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE 
DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$874,30, em OUT.2010. Pelo presente 
edital fica o executado (s), BENEDITO RODRIGUES, devidamente CITADO para 
todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra 
transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que 
o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da 
intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os 
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados 
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conheci-
mento do executado, que não poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente 
edital que será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado 
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 29 de 
novembro de 2012.

LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM
JUIZA DE DIREITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO

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

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

Dia 14/12/2012 às 14:00 horas
ESCRITURÁRIO

7º VANDERLI DE OLIVEIRA
RUA JOÃO BENEDITO DOS SANTOS MOREIRA, 61 – CÍCERO PRADO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-440 

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

JARI DA 122ª CIRETRAN DE PINDAMONHANGABA
RECURSOS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESSOS ADMI-

NISTRATIVOS INTERPOSTOS E JULGADOS

 Nº PROC.    NOME                            RESULTADO 
 
PA 390-6/2012 ANA PAULA DA SILVA CHAVES          INDEFERIDO

PA 154-5/2010 JOSE MAURÍCIO ROBEIRO         INDEFERIDO

ASSOCIAÇÃO DOS COOPERADORES SALESIANOS DE PINDAMONHANGABA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

                          Vimos através do presente edital, em conformidade com os, Arti-
go 15, Capítulos VI e VII, Artigo 19, Capitulo V, e Artigo 25, Capítulos I, II, III e 
V, do ESTATUTO SOCIAL em vigor da Associação dos Salesianos Cooperadores, 
fica o (a) Salesiano Cooperador Membros, CONVOCADO a se fazer presente, a 
Assembléia Geral Extraordinária,  no dia 20 de dezembro de 2012 as 19h30 à Rua 
OlÍmpio Marcondes de Azeredo nº 281 CEP 12.441-030 – Loteamento Azeredo em 
Moreira César – Pindamonhangaba – SP, a fim de participar da DESTITUIÇÃO DE 
MEMBROS DO CONSELHO ATUAL E ELEGER NOVOS CONSELHEIROS LOCAL 
PARA O TRIÊNIO 12/2012 – 12/2015, da Associação dos Cooperadores Salesianos 
de Pindamonhangaba.

Pindamonhangaba, 06 de dezembro 2012.
Serafim de Oliveira

Presidente

Processo 629/2010 3º oficio (JOSÉ FRANCISCO P. LOPES)
EDITAL DE CITAÇÃO de terceiros incertos e não sabidos e que possam se inte-
ressar, com prazo de 30 dias; expedidos nos autos 629/10 Cartório do 3º Ofício 
desta Comarca em resumo como segue: O Dr. Alessandro de Souza Lima, Juiz 
da 3ª Vara, na forma da Lei, faz saber a todos quanto o presente edital vires ou 
tomarem conhecimento, que tramita pelo Cartório do 3º Ofício o processo de usu-
capião sob n. 629/10, movido por JOSÉ FRANCISCO PEREIRA LOPES e s/m. o 
seguinte imóvel: “Iniciando o caminhamento no sentido anti-horário a partir do ponto 
de amarração denominado “A”, ponto esse situado junto ao alinhamento par da Rua 
Kermit de Moura Bastos, distante 33,47m até final da Rua Kermit de Moura Bastos 
e 90,17m da rua José Gambini de Souza; do ponto “A” segue por uma extensão de 
8,25m no rumo SW com ângulo interno de 86º29’41” até encontrar o ponto “B”, do 
ponto “A” ao ponto “B” confrontando-se 8,25m coma Rua Kermit de Moura Bastos, 
do ponto  “B” segue-se por uma extensão de 60,00m no rumo 73º05’31” SE e com 
ângulo interno de 95º31’49” até encontrar o ponto “C” do ponto “B” ao ponto “C”, o 
perímetro confronta com a propriedade de Rafael Carvalho Silva, prédio 51 sem 
registro no CRIA, com frente para a rua Kermite de Moura Bastos numa extensão 
de 60,00m, do ponto “C” segue no rumo 11º04’01” NE com ângulo de n84º09’32”em 
uma extensão de 29,92m até encontrar o ponto “D” do ponto “C” ao “D”confronta 
com Francisco Pereira Lopes, M- 20.499com frente para a Av. Antonio Pinheiro Ju-
nior do ponto “D” segue-se por uma extensão de 45,50m no rumo 82º43’40” NW 
com ângulo interno de 86º12’19” até encontrar o ponto “E” do ponto “D” ao ponto “E” 
o perímetro confronta com Francisco Pereira Lopes com frente para a Av. Antonio 
Pinheiro Júnior – M- 20.500 numa extensão de 45,50m até encontrar o ponto !”E” 
do ponto “E” segue no rumo 11º23’48” SW com ângulo de 94º07’27” numa extensão  
de 13,50m até encontrar o ponto “F” do ponto “F” segue no rumo 75º07’00” NW com 
ângulo de 273º39’12” numa extensão de 14,20m até o ponto “A”, do ponto “E” ao 
ponto “A”, confronta com Noel dos Santos – M. 23.271 numa extensão de 27,70m 
com frente para a Rua Kermit de Moura Bastos, ponto este que deu inicio a essa 
descrição, encerrando a área de 1.306,54m2.

Alessandro de Souza Lima 
Juiz de Direito – 3º Ofício

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.478, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012.
Altera o art. 6º da Lei nº 4.900, de 27 de janeiro de 2009,  e regulamenta o funciona-
mento do Conselho Gestor do Parque Natural Municipal do Trabiju.
JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 
Lei:
Art. 1°. O art. 6º da Lei nº 4.900, de 27 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a de-
nominação do Parque Natural Municipal do Trabiju e dá outras providências, passa 
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º.  O Parque Natural Municipal do Trabiju terá um Conselho Gestor, integra-
do por 12 (doze) membros titulares e seus respectivos suplentes, com a seguinte 
composição:
I) Um coordenador, que será necessariamente o Gerente do Parque;
II) Um representante do Departamento do Meio Ambiente;
III) Um representante do Departamento Pedagógico;
IV) Um representante do Departamento de Agricultura;
V) Um representante do Departamento de Turismo;
VI) Um representante do Departamento de Licenciamento Ambiental e Urbanismo
VII) Um representante das associações comunitárias ou de moradores do entorno 
do Parque; 
VIII) Um representante de produtores rurais;
IX) Um representante escolhido pelas entidades ambientalistas da cidade ou da 
região com trabalho no tema e com pelo menos 2 (dois) anos de existência;
X) Um representante da comunidade científica com comprovada atuação e expe-
riência em ciências naturais, ambientais ou correlatas, indicado pelas instituições 
de pesquisa e de ensino superior com trabalho comprovado na região do Vale do 
Paraíba;
XI) Um representante dos órgãos estaduais com atuação na área ambiental no 
Município, indicado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente;
XII) Um representante escolhido pela área de Turismo, Hotelaria, Comércio, Indús-
tria e Mineração.
§1º O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, permitida a 
recondução.
§2º Os membros da sociedade civil e seus respectivos suplentes serão escolhidos 
através de votação entre as entidades descritas nos incisos VII a XII deste artigo, 
em Assembleia Geral, especialmente convocada para este fim, em edital publicado 
em jornal local, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, sendo permitida a 
reeleição.
§3º Os representantes do Poder Público Municipal serão indicados pelo Prefeito, 
podendo ser reconduzidos.
§4º  Os membros do Conselho Gestor do Parque Natural Trabiju serão investidos 
por meio de Decreto do Chefe do Executivo.”
Art. 2º. O Conselho Gestor do Parque Natural do Trabiju atuará como órgão local, 
consultivo e paritário, responsável pela definição e execução da política de proteção 
e melhoria das condições ambientais do Parque.
Art. 3º. São Atribuições do Conselho Gestor do Parque Natural do Trabiju:
I- contribuir para a formação, atualização e o aperfeiçoamento de políticas e progra-
mas do Parque e do desenvolvimento sustentável;
II- consultar e manifestar, no âmbito de sua competência, sobre normas, critérios, 
parâmetros, padrões e índices de qualidade ambiental, bem como métodos para o 
uso dos recursos ambientais do Município, observadas as legislações municipal, 
estadual e federal;
III- indicar ao Poder Executivo proposta de projeto de lei de relevância;
IV- propor critérios básicos e fundamentados para a elaboração do zoneamento 
do Parque;
V- apresentar e/ou participar da elaboração, implementação e revisão do Plano de 
Manejo da unidade de conservação, garantindo o seu caráter democrático e repre-
sentativo no que concerne às questões ambientais;
VI- propor ao Poder Executivo a criação de unidade de conservação;
VII- examinar matéria em tramitação na administração pública municipal que envol-
va questão ambiental, a pedido do Poder Executivo, de qualquer órgão ou entidade 
participante do Conselho Gestor do Parque Natural e Municipal do Trabiju;
VIII- propor e incentivar ações de caráter educativo para a formação da consciência 
pública, visando a melhoria da qualidade ambiental;
IX- buscar a integração do Parque com as demais unidades e espaço territorial 
especialmente protegido em seu entorno;
X- sugerir ao órgão municipal de meio ambiente proposta de portaria, regulamento 
e instrução normativa;
XI- avaliar o orçamento da unidade e o relatório financeiro anual elaborado pelo 
órgão executor em relação aos objetivos do Parque, bem como opinar sobre a apli-
cação dos recursos provenientes de atividades do Parque;
XII-opinar sobre a contratação e os dispositivos do termo de parceria com Orga-
nização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), na hipótese de gestão 
compartilhada da unidade;
XIII- manifestar, a pedido da Presidência do Conselho ou de qualquer um de seus 
membros, sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto na unida-
de de conservação, em mosaicos ou corredores ecológicos;
XIV- propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e aperfeiçoar a relação 
com a população do entorno ou do interior do Parque;
XV- divulgar ações, projetos e informações sobre o Parque, bem como as resolu-
ções do Conselho nos diversos meios de comunicação, promovendo a transparên-
cia da gestão;
XVI- propor e apoiar o desenvolvimento de pesquisa e tecnologias alternativas para 
a conservação, o uso e a recuperação dos recursos naturais do Parque.
Parágrafo único. O Conselho Gestor do Parque Natural do Trabiju manterá inter-
câmbio com os demais órgãos congêneres municipais, estaduais e federais.
Art. 4º. O Conselho Gestor do Parque Natural do Trabiju poderá dispor de Câmaras 
Técnicas e Grupos de Trabalho como organismos de apoio técnico às suas ações.
Parágrafo único. As Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho serão aprovados pela 
plenária do Conselho Gestor do Parque Natural do Trabiju sob a forma de resolu-
ção, definindo sua composição, atribuições, tarefas e prazos e designando o seu 
coordenador.
Art. 5º O Coordenador do Conselho Gestor do Parque Natural do Trabiju, de ofício 
ou por indicação dos responsáveis das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho, 
poderá convidar dirigentes de órgãos públicos, pessoas físicas ou jurídicas, para 
esclarecimentos sobre matéria em exame.
Art. 6º O Conselho Gestor do Parque Natural do Trabiju a partir de informação ou 
notificação de medida ou ação causadora de impacto ambiental diligenciará para 
que o órgão competente providencie sua apuração e determine as providências 
cabíveis.
Art. 7º As sessões plenárias do Conselho Gestor do Parque Natural do Trabiju se-
rão sempre públicas, permitida a manifestação oral de representantes de órgãos, 
entidades e empresas ou autoridades, quando convidados pelo Coordenador ou 
pela maioria dos conselheiros, desde que garantidos o tempo e a prioridade de 
manifestação dos conselheiros.
Art. 8º O Conselho Gestor do Parque Natural do Trabiju terá o prazo de 120 (cento 
e vinte) dias, a partir da publicação desta Lei, para elaborar o seu Regimento Inter-
no, através de resolução, que deverá ser homologado por ato do Poder Executivo 
Municipal.
Art. 9º Os atos do Conselho Gestor do Parque Natural do Trabiju são de domínio 
público e serão amplamente divulgados.
Art. 10  A estrutura necessária ao funcionamento do Conselho Gestor do Parque 
Natural do Trabiju será de responsabilidade da Secretaria de Governo e Integração.
Art. 11 Para realização das atividades decorrentes do disposto nesta Lei e seus re-
gulamentos, resoluções e instruções normativas, poderá o Poder Executivo utilizar-
-se, além dos recursos financeiros próprios do orçamento, técnicos e humanos que 
dispõe, do concurso de outros órgãos ou entidades públicas ou privadas, mediante 
convênio, contrato ou acordo de cooperação técnica.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro

Prefeito Municipal
Arthur Ferreira dos Santos

Secretário de Governo e Integração
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 04 de dezembro de 2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDAMONHANGABA 

CONVOCAÇÃO PARA A 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2012

Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do 
CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem 
na 12ª reunião Ordinária de 2012, a realizar - se:
Dia: 12/12/2012     
Horário:  17h00  
Local: CRAS Centro
PAUTA: 
APRESENTAÇAO DO DVD – MDS/CONTROLE SOCIAL , INFORMES, LEITU-
RA DE ATAS, ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS 
E EVENTOS PARA 2013 (CAPACITAÇÃO, CONFERÊNCIAS, FÓRUNS...) E OU-
TROS ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO

“A PARTICIPAÇÃO DE TODOS É IMPRENSCINDÍVEL PARA
 A EFETIVAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL”

Maria Conceição Bispo
Presidente

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público) que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: 
cmaspinda@gmail.com ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

CONVOCAÇÃO

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

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

Dia  14/12/2012 às 14:30 horas
OPERADOR DE MÁQUINAS

4º JOSÉ RICARDO DA VEIGA MENDES
RUA GUILHERME SCHMIDT, 440 – JARDIM ROSELY
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-670

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exi-
gidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                
WILLIAM  GUSTAVO  FERREIRA,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão ajudante 
geral, estado civil solteiro, de 27 anos  de  idade,  nascido em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no dia 3 de  março  de  1985, residente e domiciliado  Rua  
Yasukuni  Watanabe  nº  160,  Araretama, nesta cidade, filho de  CARLOS  ADEMIR  
FERREIRA  e  MARIA  FATIMA  DE JESUS.                                                             
RITILENE FERNANDES DA SILVA, de  nacionalidade  brasileira,  profissão do lar, 
estado civil  solteira,  de  29  anos  de  idade,  nascida  em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no dia 13  de  agosto  de  1983, residente e domiciliada  Rua  
Yasukuni  Watanabe  nº  160,  Araretama, nesta cidade,  filha  de  FRANCISCO  
LEME  DA  SILVA  e  MARIA  TEREZA FERNANDES DA SILVA. Apresentaram os 
documentos  1,  3  e  4,  do  Art. 1.525, do  Código  Civil.  Se  alguém  souber  de  
algum  impedimento, oponha-o na forma da Lei.                                             Pinda-
monhangaba,  4 de dezembro de 2012.    

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exi-
gidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:               
OSWALDO ALMERIO  CALADO   ABRUCEZE,   de   nacionalidade   brasileira, pro-
fissão agente de segurança, estado civil divorciado, de 38 anos  de idade, nascido 
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia  13  de setembro de 1974, re-
sidente e   domiciliado   na   Rua   Dr.   Ignácio Marcondes Resende, nº 224, Parque 
São Domingos,  nesta  cidade,  filho de OSWALDO ABRUCEZE e MARIA APARE-
CIDA CALADO.       VANESSA RIBEIRO LAMARCA,  de   nacionalidade   brasileira,   
profissão atendente, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em  São 
Paulo, Estado de São Paulo, no dia 16 de junho de  1986,  residente  e domiciliada 
na Rua Dr. Ignácio Marcondes Resende, nº 224,  Parque  São Domingos, nesta 
cidade, filha  de  JOSÉ  APARECIDO  VIEIRA  LAMARCA  e CRISLAINE RIBEIRO. 
Apresentaram os documentos 1, 3, 4  e  5,  do  Art. 1.525, do  Código  Civil.  Se  
alguém  souber  de  algum  impedimento, oponha-o na forma da Lei.                                             
Pindamonhangaba,  6 de dezembro de 2012.  

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exi-
gidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                 
THIAGO AUGUSTO DOS  SANTOS   SILVA,   de   nacionalidade   brasileira, pro-
fissão metalúrgico, estado civil solteiro, de  28  anos  de  idade, nascido em Pin-
damonhangaba, Estado de São Paulo, no dia  14  de  abril de 1984, residente e 
domiciliado na Rua Dr. José Gomes Vieira  nº  22, Cidade Jardim, nesta cidade, filho 
de JOSÉ SIDNEY DA SILVA  e  DALVINA DOS SANTOS SILVA.                                                 
MARYLENE CRISTINE RIBEIRO DE OLIVEIRA,  de  nacionalidade  brasileira, pro-
fissão vendedora, estado civil  solteira,  de  22  anos  de  idade, nascida em Tremem-
bé, Estado de São Paulo, no dia 9 de  maio  de  1990, residente e domiciliada na Rua 
José da Conceição Gomes nº  85,  Jardim Princesa, nesta cidade, filha de ANTONIO 
DE OLIVEIRA  FILHO  e  CARMEN LUCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA. Apresentaram 
os documentos 1,  3  e  4,  do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber  de  
algum  impedimento, oponha-o na forma da Lei.                                          
Pindamonhangaba,  6 de dezembro de 2012.
     

CENTRO DE RECURSOS HUMANOS DA DIRETORIA 
DE ENSINO REGIÃO PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA PARA CARGOS DE AGENTE 
DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR – REFERENTE AO CONCURSO DE 2012

Cargos Disponíveis: 06

LOCAL: EE Prof. Wilson Pires César

ENDEREÇO: Rua José Maria Monteiro, 160 – Jardim Imperial – Pindamonhangaba - SP

DIA: 10/12/2012 

HORÁRIO: 9 h 

Lista Geral - nº 1 ao nº 20

Lista Especial – nº 1 e nº 2



15               Pindamonhangaba, sexta-feira, 7 de dezembro de 2012  

Tribuna do Norte

CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

Controle de Execuçao Orçamentaria
BALANCETE SINTÉTICO - FINANCEIRO

06/12/2012

Exercício de 2012
09:29:40

Novembro  de  2012

Conta Descrição Anterior Período Acumulado
RECEITAS

Conta Descrição Anterior Período Acumulado
DESPESAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
611000.001    Recebimento de Duodécimo do Exercício 6.650.000,00 665.000,00 7.315.000,00 01    Legislativa 5.689.358,70 768.723,99 6.458.082,69

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 6.650.000,00 665.000,00 7.315.000,00 TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 5.689.358,70 768.723,99 6.458.082,69

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
722110.001    INSS - TERCEIROS 31.189,06 11.651,11 42.840,17 621000.001    Devolução de Duodécimo do Exercicio Anterior 1.325.038,87 0,00 1.325.038,87
722110.002    INSS - SERVIDORES 204.009,65 40.174,56 244.184,21 TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.325.038,87 0,00 1.325.038,87
722110.003    INSS - VEREADORES 38.907,88 3.877,02 42.784,90

722130.001    FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 11.255,38 2.230,71 13.486,09 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
722200.001    PENSAO ALIMENTICIA 24.089,33 4.647,50 28.736,83 721200.001    RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2011 179.138,51 42,46 179.180,97

722310.001    IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 258.103,10 44.846,79 302.949,89 722110.001    INSS - TERCEIROS 28.468,51 11.651,11 40.119,62
722330.001    CONSIGNAÇAO PASEP/PIS 573,92 136,25 710,17 722110.002    INSS - SERVIDORES 207.200,48 21.175,95 228.376,43

722420.001    RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 13.210,10 3.610,64 16.820,74 722110.003    INSS - VEREADORES 38.685,67 3.877,02 42.562,69
722520.001    CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN 53.384,21 4.866,90 58.251,11 722130.001    FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 11.255,38 2.230,71 13.486,09
722520.002    MENSALIDADES DO SINDICATO SERV. PUB. MUN. 96,32 15,55 111,87 722200.001    PENSAO ALIMENTICIA 24.707,76 4.647,50 29.355,26
722520.003    CONTRIBUIÇAO SINDICAL 5.975,71 0,00 5.975,71 722310.001    IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 259.811,27 26.735,40 286.546,67

722540.003    CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 126.025,02 14.589,61 140.614,63 722330.001    CONSIGNAÇAO PASEP/PIS 716,20 0,00 716,20
722540.004    CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A 125.086,69 9.964,11 135.050,80 722420.001    RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 11.937,49 3.708,21 15.645,70

722599.001    VALE TRANSPORTE 6.631,56 652,23 7.283,79 722520.001    CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN 53.384,21 4.866,90 58.251,11
722599.002    CREDITO DE TERCEIROS 20.661,89 1.619,56 22.281,45 722520.002    MENSALIDADES DO SINDICATO SERV. PUB. MUN. 96,32 15,55 111,87

724530.001    RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA 27.697,33 3.316,46 31.013,79 722520.003    CONTRIBUIÇAO SINDICAL 5.975,71 0,00 5.975,71
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 946.897,15 146.199,00 1.093.096,15 722540.003    CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 122.673,17 12.523,61 135.196,78

722540.004    CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A 139.261,95 9.964,11 149.226,06
722599.001    VALE TRANSPORTE 6.631,56 652,23 7.283,79
722599.002    CREDITO DE TERCEIROS 18.634,56 2.355,56 20.990,12

724530.001    RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA 36.004,98 3.177,17 39.182,15
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.144.583,73 107.623,49 1.252.207,22

DISPONIBILIDADES DISPONIBILIDADES
   TESOURARIA 0,00    TESOURARIA 0,00
   BANCOS    BANCOS
      COMUM 49,38       COMUM 793.041,04
      APLICAçãO 1.606.974,68       APLICAçãO 186.750,39

   TOTAL DOS BANCOS 1.607.024,06    TOTAL DOS BANCOS 979.791,43
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.607.024,06 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 979.791,43

TOTAL GERAL 10.015.120,21 TOTAL GERAL 10.015.120,21

Página: 1

CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

Controle de Execuçao Orçamentaria
BALANCETE SINTÉTICO - FINANCEIRO
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Exercício de 2012
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Novembro  de  2012

Conta Descrição Anterior Período Acumulado
RECEITAS

Conta Descrição Anterior Período Acumulado
DESPESAS

30 de novembro de 2012

RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE DA CAMARA

RG : 15.992.893

GERALDO MARINS CAMPOS FILHO
DIRETOR DE FINANÇAS

CRA : 52015

FABIANO ROSA DO AMARAL 
CONTADOR 

CRC : 1SP268781/P-9
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30 de novembro de 2012

               LEI Nº 5.479, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012.
              Cria o Centro de Memória “Barão Homem de   
              Mello” e dá outras providências. 
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pin-
damonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a se-
guinte Lei:
Art. 1º.  Fica criado o Centro de Memória “Barão Homem de 
Mello”, que terá a finalidade de resgatar, proteger, restaurar, 
ordenar, classificar e divulgar os documentos relativos à histó-
ria de Pindamonhangaba.
Art. 2º. O Centro de Memória “Barão Homem de Mello” será 
vinculado ao Departamento de Patrimônio Histórico da Secre-
taria de Educação e Cultura e funcionará no Palacete 10 de 
Julho, situado na Rua Deputado Claro César nº 33.
Art. 3º O Centro de Memória “Barão Homem de Mello” atuará 
como centro de arquivo, pesquisa, conservação, restauro e di-
vulgação e também como centro de capacitação e treinamento 
de pessoal técnico voltado às áreas de sua finalidade.
Art. 4º O Centro de Memória “Barão Homem de Mello” abri-
gará toda documentação pertencente aos arquivos históricos 

“Athayde Marcondes” e “Waldomiro Benedito de Abreu” e a 
que lhe for destinada, quando de relevante interesse para a 
história do Município, de acordo com critérios a serem estabe-
lecidos em decreto que regulamentará esta Lei.
Art. 5º O Centro de Memória “Barão Homem de Mello” será 
dotado de orçamento próprio vinculado à Secretaria de Edu-
cação e Cultura.
Art. 6º O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá, 
através de Decreto, as normas para instalação e funcionamen-
to do Centro de Memória “Barão Homem de Mello”.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2012

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Barbara Zenita França Macedo
Secretária de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídi-
cos em 04 de dezembro de 2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº  5.482, DE 04 DE DEZEMBRO 2012.

Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação dos 
Cooperadores Salesianos para o desenvolvimento do Projeto Liberdade 
Assistida.

João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz sa-
ber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a 
seguinte Lei:

Art. l°. O Poder Executivo Municipal poderá firmar convênio com a Entidade Asso-
ciação dos Cooperadores Salesianos para o desenvolvimento do Projeto Liberdade 
Assistida no valor de R$ 20.000,00.

Parágrafo Único. A forma de repasse constará do instrumento que formalizará o 
convênio à entidade.

Art. 2º. A entidade somente receberá o repasse, mediante a apresentação prelimi-
nar dos documentos que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 02/08 
do Tribunal de Contas e Lei Federal 8.666/93.

Art. 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ana Emília Gaspar

Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos 

em 04 de dezembro de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.483, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012.
Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Lar da Criança Irmã Julia no exercício de 2012
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamo-
nhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. O Poder Executivo Municipal poderá conceder subvenção à entidade social, Lar da Criança Irmã Julia, oriunda de verba 
FUMCAD

Entidade Projeto Valor Ficha Verba
Lar da Criança Irmã Julia Complementar R$35.310,00 635 Municipal

Parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento que formalizará a subvenção à entidade.
Art. 2º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ana Emília Gaspar

Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 04 de dezembro de 2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/CBA/ Projeto de Lei nº 200/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 3.941, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.

 João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhanga-
ba, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 4.241, de 
14.01.2005 e Lei nº 4.274, de 06.01.2005, Resolve DESIGNAR o Sr. GONÇALO 
CORREA LEITE, Fiscal Sanitário, para substituir a Sra. Mara Danielli Marcelão, 
Gerente de Unidade no Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos a 
Saúde, durante o período em que a mesma encontrar-se em gozo de férias, de 19 
de novembro de 2012 a 18 de dezembro de 2012.

Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir 
de 19 de novembro de 2012.

Pindamonhangaba, 28 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 28 de novembro de 2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 4.918 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2012.
  Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão ad-
ministrativa, terrenos localizados na Avenida 15 de Novembro e Avenida Inde-
pendência, Loteamentos necessários para a construção da rede coletora de 
esgotos e galeria de águas pluviais.
 
 João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, 
no uso de atribuições legais, e nos termos do art. 5º, letra “i”, combinado com o art. 
6º do Decreto nº. 3.365, de 21 de junho de 1941

D  E  C  R  E  T  A :-
Art. 1º.  Ficam declarados de Utilidade Publica, para fins de instituição de servidão 
administrativa, terrenos localizados na Avenida 15 de Novembro e Avenida Indepen-
dência, Loteamentos necessários para a construção da rede coletora de esgotos e 
galeria de águas pluviais, os quais possuem as seguintes medidas e confrontações:
Área 1) Propriedade de Beatriz Aguiar Souto Eboli, Matrícula nº 26.208 do 
C.R.I.A.:
Parte do lote 10, quadra H1- O perímetro tem seu início no ponto “A”, localizado na 
divisa dos lotes 10 e 11, distante 32,41m (trinta e dois metros e quarenta e um centí-
metros) da Avenida 15 de Novembro, seguindo pela divisa dos referidos lotes; deste 
ponto, com ângulo interno de 79º08’15”, segue no rumo 35º53’05”SW na distância 
de 19,91m (dezenove metros e noventa e um centímetros quadrados) até o ponto 
“B”, confrontando com a área remanescente de parte do lote 10, de propriedade 
de Ana Beatriz Aguiar Souto Eboli; deste ponto, com ângulo interno de 104º50’32”, 
segue no rumo 39º16’23”SE na distância de 4,00m (quatro metros) até o ponto “C”, 
confronta com parte do lote 10 de propriedade de Valdomiro Carneiro da Silva; deste 
ponto, com ângulo interno de 75º08’43”, segue no rumo 35º52’20”NE na distância 
de 20,20m (vinte metros e vinte centímetros) até o ponto “D” confrontando com a 
área remanescente de parte do lote 10 de propriedade de Ana Beatriz Aguiar Souto 
Eboli; deste ponto, com ângulo interno de 100º52’30” segue no rumo 43º15’10”NW 
na distância de 4,00m (quatro metros) até o ponto “A” inicial, fechando o perímetro, 
confrontando com o lote 11 de propriedade de Renato Teixeira e outros; encerrando 
a área de 80,11m² (oitenta metros quadrados e onze decímetros quadrados).
Área 2)Propriedade de Valdomiro Carneiro da Silva, Matrícula nº 25.383 do 
C.R.I.A.:
Parte do lote 10, quadra H1, - O perímetro tem seu início no ponto “A”, localizado 
na divisa de parte do lote 10 de propriedade de Ana Beatriz Aguiar Souto Eboli com 
a parte do lote 10 de propriedade de Valdomiro Carneiro da Silva, distante 37,62m 
(trinta e sete metros e sessenta e dois centímetros) da Avenida 15 de Novembro, se-
guindo pela divisa dos referidos lotes; deste ponto, com ângulo interno de 75º09’28”, 
segue no rumo 35º53’05”SW na distância de 18,53m (dezoito metros e cinquenta e 
três centímetros) até o ponto “B”, confrontando com área remanescente de parte do 
lote 10 de propriedade de Valdomiro Carneiro da Silva; deste ponto, com ângulo in-
terno de 166º59’42”, segue no rumo 22º52’47”SW na distância de 19,29m (dezenove 
metros e vinte e nove centímetros) até o ponto “C”, confrontando com área rema-
nescente de parte do lote 10 de propriedade de Valdomiro Carneiro da Silva; deste 
ponto, com ângulo interno de 75º15’17”, segue no rumo 81º51’56”SE na distância 
de 4,00m (quatro metros) até o ponto “D”, confrontando com o lote 24 da quadra Q 
de propriedade de Elza de Oliveira Nagahashi; deste ponto, com ângulo interno de 
104º33’12”, segue no rumo 22º41’17”NE na distância de 17,35m (dezessete metros 
e trinta e cinco centímetros) até o ponto “E”, confrontando com a área remanescente 
de parte do lote 10 de propriedade de Valdomiro Carneiro da Silva; deste ponto, com 
ângulo interno de 193º11’04”, segue no rumo 35º52’20”NE na distância de 17,47m 
(dezessete metros e quarenta e sete centímetros) até o ponto “F”, confrontando com 
a área remanescente de parte do lote 10 de propriedade de Valdomiro Carneiro da 
Silva; deste ponto, com ângulo interno de 104º51’17”, segue no rumo 39º16’23”NW 
na distância de 4,00m (quatro metros) até o ponto “A” inicial, fechando o perímetro, 
confrontando com parte do lote 10 de propriedade de Ana Beatriz Aguiar Souto Eboli; 
encerrando a área de 143,96m² (cento e quarenta e três metros quadrados e noven-
ta e seis decímetros quadrados).
Área 3)Propriedade de Renato Teixeira e outros, Transcrição nº 8.914 – Livro 
3 – P:-
Parte do lote 11, quadra H1,  O perímetro tem seu início no ponto “A”, localizado 
na divisa do lote 11 com parte do lote 12 de propriedade de Roberto Rovatti, dis-
tante 27,77m (vinte e sete metros e setenta e sete centímetros) da Avenida 15 de 
Novembro seguindo pela divisa dos referidos lotes, deste ponto, com ângulo interno 
de 98º20’34”, segue no rumo 27º56’34”SW na distância de 7,00m (sete metros) até 
o ponto “B”, confrontando com a área remanescente do lote 11; deste ponto, com 
ângulo interno de 187º56’31”, segue no rumo 35º53’05”SW na distância de 40,68m 
(quarenta metros e sessenta e oito centímetros) até o ponto “C”, confrontando com 
a área remanescente do lote 11; deste ponto, com ângulo interno de 100º51’45”, 
segue no rumo 43º15’10”SE na distância de 4,00m (quatro metros) até o ponto “D”, 
confrontando com parte do lote 10 de propriedade de Ana Beatriz Aguiar Souto Eboli; 
deste ponto, com ângulo interno de 79º05’46”, segue no rumo 35º50’36”NE na dis-
tância de 42,00m (quarenta e dois metros) até o ponto “E”, confrontando com a área 
remanescente do lote 11; deste ponto, com ângulo interno de 172º05’58”, segue no 
rumo 27º56’34”NE na distância de 7,60m (sete metros e sessenta centímetros) até 
p ponto “F”, confrontando com a área remanescente do lote 11; deste ponto, com 
ângulo interno de 81º39’26”, segue no rumo 70º24’00”NW na distância de 4,00m 
(quatro metros) até o ponto “A” inicial, fechando o perímetro, confrontando com parte 
do lote 12 de propriedade de Roberto Rovatti; encerrando a área de 193,65m² (cento 
e noventa e três metros quadrados e sessenta e cinco decímetros quadrados).
Área 4) Propriedade de Roberto Rovatti, Matrícula nº 25.425 do C.R.I.A.:
Parte do lote 12, quadra H1, - O perímetro tem seu início no ponto “A”, localizado 
na divisa de parte do lote 12 de propriedade de Daniel Soares de Oliveira com a 
parte do lote 12 de propriedade de Roberto Rovatti; distante 23,50m (vinte e três 
metros e cinquenta centímetros) da Avenida 15 de Novembro, seguindo pela divisa 
dos referidos lotes; deste ponto, com Ângulo interno de 109º28’22”, segue no rumo 

27º56’34”SW na distância de 17,66m (dezessete metros e sessenta e seis centíme-
tros) até o ponto “B”, confrontando com a área remanescente de parte do lote 12 
de propriedade de Roberto Rovatti; deste ponto, com ângulo interno de 75º57’57”, 
segue no rumo 76º05’29”SE na distância de 4,00m (quatro metros) até o ponto “C”, 
confrontando com o lote 11 de propriedade de Renato Teixeira e outros; deste pon-
to, com ângulo interno de 104º02’03”, segue no rumo 27º56’34”NE na distância de 
18,08m (dezoito metros e oito centímetros) até o ponto “D”, confrontando com a 
área remanescente de parte do lote 12 de propriedade de Roberto Rovatti; deste 
ponto, com ângulo interno de 70º31’38”, segue no rumo 81º31’48”NW na distância 
de 4,00m (quatro metros) até o ponto “A” inicial, fechando o perímetro, confrontando 
com parte do lote 12 de propriedade de Daniel Soares de Oliveira; encerrando a área 
de 71,50m² (setenta e um metros e cinquenta decímetros quadrados).
Área 5), Propriedade de Daniel Soares de Oliveira, Matrícula nº 25.424 do 
C.R.I.A.:
Parte do lote 12, quadra H1- O perímetro tem seu início no ponto “A”, localizado 
na divisa do lote 13 com a parte do lote 12 de propriedade de Daniel Soares de 
Oliveira, distante 19,50m (dezenove metros e cinquenta centímetros) da Avenida 
15 de Novembro, seguindo pela divisa dos referidos lotes; deste ponto, com ân-
gulo interno de 104º02’03”, segue no rumo 27º56’34”SW na distância de 18,60m 
(dezoito metros e sessenta centímetros) até o ponto “B”, confrontando com a área 
remanescente de parte do lote 12 de propriedade de Daniel Soares de Oliveira; 
deste ponto, com ângulo interno de 81º39’26”, segue no rumo 70º24’00”SE na dis-
tância de 4,00m (quatro metros) até o ponto “C” confrontando com parte do lote 12 
de propriedade de Roberto Rovatti; deste ponto, com ângulo interno de 98º20’34”, 
segue no rumo 27º56’34”NE na distância de 19,00m (dezenove metros) até o ponto 
“D”, confrontando com a área remanescente de parte do lote 12 de propriedade de 
Daniel Soares de Oliveira; deste ponto, com ângulo interno de 75º57’57”, segue no 
rumo 76º05’29”NW na distância de 4,00m (quatro metros) até o ponto “A” inicial, fe-
chando o perímetro, confrontando com o lote 13 de propriedade de Renato Teixeira 
e outros; encerrando a área de 75,23m² (setenta e cinco metros quadrados e vinte 
e três decímetros quadrados).
Área 6) Propriedade de Elza de Oliveira Nagahashi:- 
Parte do lote 24, quadra Q (Matrícula nº 21.083 do C.R.I.A.) e parte do lote 25, 
quadra Q (Matrícula nº 21.084 do C.R.I.A.), O perímetro tem seu início no ponto 
“A”, localizado no lado esquerdo da Avenida Independência, sentido Rua Areias – 
Rodovia Presidente Dutra, distante 118,08m (cento e dezoito metros e oito centí-
metros) da esquina da Rua Areias, deste ponto, com ângulo interno de 80º45’14”, 
segue no rumo 32º57’44”SE na distância de 6,68m (seis metros e sessenta e oito 
centímetros), confrontando com a Avenida Independência até encontrar o ponto “B”; 
deste ponto, com ângulo interno de 98º28’28”, segue no rumo 65º30’45”NE na dis-
tância de 21,84m (vinte e um metros e oitenta e quatro centímetros), confrontando 
com a área remanescente do lote 25 de propriedade de Elza de Oliveira Nagahashi; 
até encontrar o ponto “C”; deste ponto, com ângulo interno de 195º29’54”, segue no 
rumo 81º00’38”NE na distância de 173,28m (cento e setenta e três metros e vinte e 
oito centímetros), confrontando com a área remanescente do lote 25 de propriedade 
de Elza de Oliveira Nagahashi, até encontrar o ponto “D”; deste ponto, com ângulo 
interno de 107º07’26”, segue no rumo 08º08’04”NE na distância de 4,00m (qua-
tro metros), confrontando com propriedade de J. Prolungati, até encontraro ponto 
“E”, deste ponto, com ângulo interno de 72º52’34”, segue no rumo 81º00’38”SW na 
distância de 170,81m (cento e setenta metros e oitenta e um centímetros), confron-
tando com a área remanescente do lote 24 de propriedade de Elza de Oliveira Na-
gahashi, até encontrar o ponto “F”; deste ponto, com ângulo interno de 252º48’20”, 
segue no rumo 26º11’02”NW na distância de 57,07m (cinquenta e sete metros e sete 
centímetros), confrontando com a área remanescente do lote 24 de propriedade de 
Elza de Oliveira Nagahashi, até encontrar o ponto “G”; deste ponto, com ângulo 
interno de 228º52’17”, segue no rumo 22º41’17”NE na distância de 12,37m (doze 
metros e trinta e sete centímetros), confrontando com a área remanescente do lote 
24 de propriedade de Elza de Oliveira Nagahashi, até encontrar o ponto “H”; deste 
ponto, com ângulo interno de 75º26’48”, segue no rumo 81º51’56”NW na distância 
de 4,00m (quatro metros), confrontando com parte do lote 10, de propriedade de 
Valdomiro Carneiro da Silva, até encontrar o ponto “I”; deste ponto, com ângulo 
interno de 104º44’43”, segue no rumo 22º52’47”SW na distância de 13,15m (tre-
ze metros e quinze centímetros), confrontando com a área remanescente do lote 
24 de propriedade de Elza de Oliveira Nagahashi, até encontrar o ponto “J”; deste 
ponto, com ângulo interno de 130º56’12”, segue no rumo 26º11’02”SE na distância 
de 55,33m (cinquenta e cinco metros e trinta e três centímetros), confrontando com 
a área remanescente do lote 24 de propriedade de Elza de Oliveira Nagahashi, 
até encontrar o ponto “L”; deste ponto, com ângulo interno de 272º28’04”, segue 
no rumo 66º17’02”SW na distância de 23,35m (vinte e três metros e trinta e cinco 
centímetros), confrontando com a área remanescente do lote 24 de propriedade de 
Elza de Oliveira Nagahashi, até encontrar o ponto “A” inicial, fechando o perímetro, 
encerrando a área de 1.123,52m² (hum mil cento e vinte e três metros quadrados e 
cinquenta e dois decímetros quadrados).
Art. 2º.  As áreas descritas no artigo 1º serão necessárias para a construção da rede 
coletora de esgotos e galeria de águas pluviais.
Art. 3º.  As despesas com a execução do presente Decreto, correrão por conta de 
dotação orçamentária própria já consignada no orçamento vigente na rubrica 06.10.
4.4.90.51.15.451.0040.01.000000 ficha 102.
 Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Paulo Amadei Usier
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 20 de novembro de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/ cba/ Processo Interno nº 32.916/2012
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ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.481, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012.
Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção as entidades que especifica.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz sa-
ber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a 
seguinte Lei:
Art. l°. O Poder Executivo Municipal poderá conceder subvenção às entidades so-
ciais, sem fins lucrativos, elencados abaixo, oriundas de verbas governo federal.

Parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento que formalizará a 
subvenção à entidade.
Art. 2º. A entidade somente receberá o repasse, mediante a apresentação preli-
minar dos documentos que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 
02/08 do Tribunal de Contas e Lei Federal 8.666/93.
Art. 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ana Emília Gaspar

Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos 

em 04 de dezembro de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos
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LEI Nº 5.481, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012. 
 

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção as 
entidades que especifica. 

 João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele 
promulga a seguinte Lei: 

Art. l°. O Poder Executivo Municipal poderá conceder subvenção 
às entidades sociais, sem fins lucrativos, elencados abaixo, oriundas de verbas governo federal. 

 
Entidade Projeto Valor Ficha Fonte Verba 

Lar Irmã Terezinha Amar e Cuidar R$ 12.456,95 632 5 Federal 

Lar São Vicente de Paulo Permanência Pessoa Idosa R$ 12.456,95 632 
5 Federal 

 
Parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento 

que formalizará a subvenção à entidade. 
 
Art. 2º. A entidade somente receberá o repasse, mediante a 

apresentação preliminar dos documentos que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 
02/08 do Tribunal de Contas e Lei Federal 8.666/93. 

 
Art. 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2012. 
 

 
 

João Antonio Salgado Ribeiro 
Prefeito Municipal 

 
 

Ana Emília Gaspar 
Secretária de Saúde e Assistência Social 
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 04 

de dezembro de 2012. 
 

Rodolfo Brockhof 
Secretário de Assuntos Jurídicos 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.484, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012.  

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção as entidades que especifica.

João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz sa-
ber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a 
seguinte Lei:

Art. l°. O Poder Executivo Municipal poderá conceder subvenção às entidades so-
ciais, sem fins lucrativos, elencados abaixo, oriundas de verbas governo federal.

Parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento que formalizará a 
subvenção à entidade.

Art. 2º. A entidade somente receberá o repasse, mediante a apresentação prelimi-
nar dos documentos que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 02/08 
do Tribunal de Contas e Lei Federal 8.666/93.

Art. 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro

Prefeito Municipal
Ana Emília Gaspar

Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos 

em 04 de dezembro de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/CBA/Projeto de Lei nº 197/2012.
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LEI Nº 5.481, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012. 
 

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção as 
entidades que especifica. 

 João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele 
promulga a seguinte Lei: 

Art. l°. O Poder Executivo Municipal poderá conceder subvenção 
às entidades sociais, sem fins lucrativos, elencados abaixo, oriundas de verbas governo federal. 

 
Entidade Projeto Valor Ficha Fonte Verba 

Lar Irmã Terezinha Amar e Cuidar R$ 12.456,95 632 5 Federal 

Lar São Vicente de Paulo Permanência Pessoa Idosa R$ 12.456,95 632 
5 Federal 

 
Parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento 

que formalizará a subvenção à entidade. 
 
Art. 2º. A entidade somente receberá o repasse, mediante a 

apresentação preliminar dos documentos que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 
02/08 do Tribunal de Contas e Lei Federal 8.666/93. 

 
Art. 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2012. 
 

 
 

João Antonio Salgado Ribeiro 
Prefeito Municipal 

 
 

Ana Emília Gaspar 
Secretária de Saúde e Assistência Social 
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 04 

de dezembro de 2012. 
 

Rodolfo Brockhof 
Secretário de Assuntos Jurídicos 

 

 



TN entrevista
Tribuna do Norte 

Pindamonhangaba, sexta-feira, 7 de dezembro de 201216
Fabio Pereira

Tribuna do Norte: Qual 
a melhor forma de fazer o 
13º render?

Mário Jorge: A melhor 
dica para que o dinheiro ren-
da mais é realizar um plane-
jamento. Colocar no papel o 
que você tem a receber para 
que, em seguida, você possa 
direcionar para as contas a 
serem pagas.

A pessoa tem que se pla-
nejar com o que realmente 
vai receber, não com a pro-
messa do recebimento, por-
que senão ela gasta sem ao 
menos ter o valor em mãos. 
Sabendo ao certo quanto tem, 
coloque no papel o que pen-
sa em fazer: pagar dívidas, 
investir, comprar presentes. 
Depois priorize o mais im-
portante e, por último, faça 
uma boa pesquisa antes de 
aplicar o dinheiro.

AIANDRA ALVES MARIANO

O segredo da economia é o

Vitrines decoradas, ruas cheias e o clima natalino espalhado pela cidade já dão indícios que o fi nal do ano se aproxima. E junto com as 
festas, o tão desejado 13° salário. O dinheiro extra, que teve que ser pago até o dia 30 de novembro, parece ser a solução para os proble-

mas fi nanceiros de milhões de brasileiros. 
O problema é que pode acabar se transformando em vilão se não for direcionado corretamente. Por isso, antes de sair gastando o di-

nheiro, confi ra as dicas do economista Mário Jorge Macedo de Lima para fazer bom uso do salário extra.

Tribuna do Norte: O que 
é melhor, usar o 13º para 
quitar todas as dívidas ou 
renegociá-las e guardar o 
dinheiro para as dívidas do 
início de ano como IPTU, 
IPVA e matrículas?

Mário Jorge: O melhor 
é pagar as suas dívidas, mas 
o interessante é você colocar 
tudo no papel. Muitas pes-
soas já comprometeram este 
ganho lá atrás. Os bancos 
antecipam o pagamento do 
valor e esta é a pior coisa a 
fazer, pois é uma taxa altíssi-
ma, em torno de 3% ao mês. 
Por isso colocar no papel o 
que vai receber e o que tem 
a pagar para eliminar essas 
dívidas para aí sim fazer uma 
ceia de natal, se sobrar, pois 
logo em seguida você já terá 
essas outras contas de IPTU, 
matrícula escolar...

Tribuna do Norte: Se 
não pensar nestes compro-
missos, o consumidor corre 
o risco de começar o ano en-
dividado?

Mário Jorge: Claro. A 
bola de neve das dívidas 
começa no fi nal do ano. As 
pessoas começam a gastar e 
não se preocupam com o mês 
seguinte. Se endividando no 
mês de dezembro o consu-
midor passa o ano todo mal. 
Então deve pensar: vou pa-
gar e resolver as dívidas atu-
ais, pois normalmente nesta 
época ele pensa em comprar 
presentes e isso não é o mais 
importante, além de aumen-
tar ainda mais a dívida.

Tribuna do Norte: E no 
caso de quem não possui dí-
vidas, o que fazer com o 13º? 
Aplicar, pagar contas do iní-

cio de ano?
Mário Jorge: Aplicar é 

uma boa decisão. Se a pessoa 
não tem o costume de aplicar 
o dinheiro a mais que ganha, 
esta seria uma boa oportu-
nidade para começar. Apli-
que o dinheiro pensando em 
compras futuras, pois caso a 
pessoa não possua o hábito 
de comprar a vista, com o di-
nheiro guardado ela passará 
a conseguir bons descontos 
em suas compras, provocan-
do uma valorização de seu 
dinheiro.

Tribuna do Norte: Quais 
os cuidados que devemos ter 
na hora das compras a pra-
zo?

Mário Jorge: O consu-
midor deve pensar duas ve-
zes na real necessidade da 
compra de um produto e se 

planejar muito bem antes de 
comprar, pra ver se a dívida 
vai caber no seu orçamen-
to. Um erro comum é não 
negociar a redução de juros 
no pagamento antecipado da 
parcela. Se você paga uma 
parcela que vai vencer no 
mês de junho, você deve exi-
gir o desconto, pois os juros 
não deveriam ser cobrados.

Tribuna do Norte: E 
para quem já está endivida-
do, qual é a melhor forma de 
fazer a negociação de uma 
dívida?

Mário Jorge: Sem dúvida 
é ter o dinheiro em mãos. Se 
a dívida está em R$ 1.500, 
por exemplo, e o consumidor 
percebe que terá difi culdades 
para continuar pagando ou 
possua um valor mesmo que 
menor que o total, chega até 
o credor e faça a proposta. O 
credor vai ter interesse em 
receber, principalmente se 
as parcelas sofrem constan-
tes atrasos para serem pagas. 
As pessoas tratam o termo 
pechinchar como se fosse 
pejorativo, mas não. É o seu 
direito negociar o preço pelo 
qual vai pagar pelo produto.

O comerciante, quando 
vai comprar do fornecedor, 
também pede desconto, logo 
negocia. Então o consumidor 
deve sempre tentar negociar 
o produto e fazer uma pes-
quisa antes de adquiri-lo ou 
na hora de quitá-lo.

Tribuna do Norte: Quem 
possui muitas dívidas anti-
gas e recentes, como deve 
ser a prioridade do paga-
mento?

Mário Jorge: Os bancos 
estão aceitando a renegocia-
ção de dívidas antigas para a 
base das novas taxas de ju-
ros, que estão menores. En-
tão é possível você renego-

ciar uma dívida antiga, com 
determinada taxa de juros, de 
uma nova forma. Desse jeito 
as prestações diminuirão e 
você poderá negociar outras 
dívidas com o dinheiro que 
sobrar.

Você pode também ir ao 
banco com taxa de juros in-
ferior ao que o seu cobra e fa-
zer a portabilidade da dívida. 
Porém é algo que o consumi-
dor deve propor diretamente 
ao banco, pois eles não têm 
interesse que o consumidor 
renegocia suas dívidas anti-
gas a juros menores.

Tribuna do Norte: Quais 
outras dicas importantes 
para economizar e aplicar 
melhor o 13º?

Mário Jorge: A melhor 
dica é sempre pensar a longo 
prazo, planejar. E não gastar 
sem necessidade. É possí-
vel, por exemplo, ao invés 
de trocar de aparelho celular 
em curtos espaços de tempo, 
juntar o dinheiro das parcelas 
para realizar uma viagem. A 
partir do momento em que 
estabelece seus objetivos é 
possível fazer uma economia 
e conseguir outros objetivos. 
A pesquisa de preços tam-
bém é fundamental. Procu-
rando na internet é possível 
adquirir objetos e planejar 
viagens em épocas do ano, 
de forma muito mais em con-
ta que o comum. O negócio é 
se planejar a médio e longo 
prazo, pois as empresas te in-
duzem a adquirir os itens em 
determinadas épocas, com 
maior ênfase, como no natal, 
por exemplo. Porém, se você 
já sabe que nessa época você 
terá certos gastos, então se 
planeje com antecedência, 
juntando dinheiro durante 
o restante do ano, que neste 
período não irá precisar se 
endividar.

PLANEJAMENTO

Divulgação

Arquivo TN
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As equipes do Impe-
rial e do Independente fa-
rão o duelo final do Cam-
peonato Sênior 50 no 
domingo (9), às 8h30, no 
estádio João Rodrigues 
Alves (Morumbi Pinden-
se), com entrada gratuita 
para o público.

A classificação do Im-
perial veio após a vitória 
por 2 a 0 contra o Estrela, 
somando 3 a 0 no resul-
tado agregado das duas 
partidas.  No outro con-
fronto, o Independente 
havia vencido a Afizp por 
2 a 0 na primeira partida, 
levando vantagem para 
o segundo jogo. Porém, 
a Afizp fez 1 a 0 no In-
dependente e colocou a 

classificação do time de 
Santa Luzia em risco. 
Mesmo com o sufoco, o 
Independente segurou o 
resultado, passou para a 
final do torneio, somando 
2 a 1 nos dois resultados.

Imperial e Indepen-
dente terminaram a pri-
meira fase do Sênior 50 
nas segundas posições 
do torneio, com o Impe-
rial somando 15 pontos 
no grupo A e o Indepen-
dente também com os 15 
pontos, porém no grupo 
B. Nas quartas de finais, 
o Imperial despachou o 
Maricá e depois o Estre-
la na semifinal. Já o In-
dependente passou pelo 
Vila São José e a Afizp. 

Imperial e Independente fazem final do Sênior 50

Equipe do Imperial é finalista do Campeonato Cinquentão e decide o título com o Independente

O Campeonato Amador 
da 2ª Divisão da Liga Pin-
damonhangabense de Fute-
bol define os finalistas neste 
domingo (9), com a segunda 
rodada das semifinais.

No primeiro jogo, no 
estádio Cardosão (Alto do 
Cardoso), o Areião empatou 
com o Fluminense por 2 a 2 e 
deixou a final em aberto. Um 
novo empate, independen-
temente do resultado, leva 
a partida para os pênaltis, 
uma vez que o regulamento 
da LPMF classifica os times 
pelos pontos feitos nas semi-
finais, saldo de gols e poste-
riormente penalidades. Não 
há diferença nos gols marca-
dos fora ou em casa, sendo 
assim, qualquer empate entre 
Areião e Fluminense levará 
a partida para os pênaltis. A 
segunda partida está marca-
da para o estádio José Rami-
ro dos Santos (Ramirão), às 
10h30.

Do outro lado, o Arare-

Finalistas do Amador serão definidos no domingo

tama deu um grande passo 
para a final ao vencer o Pon-
te Nova por 4 a 0. Com o 
resultado, o Araretama pode 
até perder por 3 a 0 que ain-
da terá direito à vaga. O jogo 

decisivo será nos domínios 
do Araretama, no estádio Be-
nedito Urbano Santos (Vila 
Rica).

A final do Amador já está 
agendada para o dia 16 de de-

zembro, às 10h30, no estádio 
da Ferroviária, no Boa Vista. 
Independentemente dos fi-
nalistas, as quatro equipes já 
estão garantidas na 1ª Divisão 
da competição em 2013.

Neste sábado (8), às 10 
horas, os amantes do futebol 
poderão acompanhar a pri-
meira partida das semifinais 
do Campeonato Sub 17 re-
alizado pela Liga Pindamo-
nhangabense de Futebol, em 
parceria com a Secretaria de 
Esportes. Com os resultados 
da última rodada, as equipes 
do São Paulo, Ferroviária, 
Etna e Sapopemba duelam 
pelas vagas na final.

No primeiro confronto, o 
São Paulo encara a Ferroviá-
ria no estádio José Rodrigues 
Alves (Morumbi Pindense), 
já que o tricolor de Pindamo-

nhangaba terminou a primei-
ra fase na segunda colocação 
do grupo B, com 13 pontos; 
já o alviverde do Boa Vista 
fez a melhor campanha do 
grupo A.

No clássico do Distrito de 
Moreira César, Etna e Sa-
popemba jogam no estádio 
João Batista Machado (Ma-
chadão), com a partida da 
volta sendo disputada nos 
domínios do Sapopemba, 
que fez a melhor campanha 
do grupo B.

A segunda e decisiva par-
tida das semifinais está agen-
dada para o próximo dia 15.  Após a definição dos qua-

tro melhores do Campeona-
to Sênior 35 da LPMF -Liga 
Pindamonhangabense de Fu-
tebol, as semifinais da compe-
tição acontecem neste domin-
go (9), em um único jogo, às 

10h30. O mando de campo é 
da LPMF que definiu os con-
frontos em estádios neutros.

Com a melhor campanha 
na primeira fase, somando 16 
pontos, o Bela Vista encara o 
Pindense, que se classificou 

na última rodada, conquistan-
do a última vaga. O jogo será 
no estádio João Rodrigues 
Alves (Morumbi Pindense).

O outro confronto será 
entre o segundo colocado, 
Unidos do Jardim Rezende, e 

o terceiro melhor time do tor-
neio, Ipê II/Vila São José, no 
estádio Vito Ardito Lerário 
(Bosque).

A final do torneio será dia 
16, às 8h30, no estádio da 
Ferroviária, no Boa Vista.

Semifinais do Sênior 35 acontecem 
domingo em partida única 

Semifinais do 
Sub 17 começam 
no sábado

Final do Amador está prevista para o dia 16 de dezembro no estádio da Ferroviária

Tudo pronto para o início da 
segunda fase da competição para 
decidir quem vai às finais

Começa a decisão do Sub 17 na cidade

Akim/Agoravale

Akim/Agoravale
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Pinda se consagra na Liga Paulista de Futsal

A fi nalíssima da Liga Paulista de Futsal Masculino, entre 
Pindamonhangaba e Associação Atlética Banco do Brasil, 
começou no último dia 3, e termina no domingo (9), em São 
Paulo.
Como o primeiro confronto, realizado na Associação Atlética 
Ferroviária, acabou empatado em 1 a 1, o campeonato segue 
indefi nido, mas ainda assim, independentemente do resultado 
da decisão, Edilson Lourenço Leite e seus comandados, merecem 
os parabéns.
Embora muitos tenham custado a acreditar, Pindamonhangaba 
não chegou à fi nal por acaso, aliás, muito pelo contrário. A 
equipe veio crescendo ao longo da Liga Paulista de Futsal, e a 
garantia de conquistar, no mínimo, o vice-campeonato, é fruto 
de muito trabalho.
Comissão Técnica, jogadores e torcedores, estão todos de 
parabéns. Juntos, estes três “grupos” constituíram uma fórmula 
poderosíssima.
Nosso grupo tem destaques individuais valiosos, como o artilheiro 
Japa, o “coringa” Alemão, o incansável Didi e o intransponível 
Gaúcho, mas isso não é tudo. O futsal é um esporte coletivo, 
e como não poderia deixar de ser, Pindamonhangaba depende 
de cada um de seus atletas, todos, sem exceção, são de 
fundamental importância.
Durante a competição, em 19 jogos, foram 7 vitórias, 8 empates 
e apenas 4 derrotas. Foram 51 gols assinalados e outros 44 
sofridos. A campanha não teve “altos e baixos”, a característica 
principal da Princesa do Norte foi outra: a regularidade.
Na fase classifi catória, Pindamonhangaba fez o necessário 
para somar o maior número de pontos possíveis e com um 
planejamento estratégico muito bem desenvolvido, começou a 
desbancar os “favoritos”.
São José Futsal, por exemplo, que disputa a Liga Nacional, foi 
uma das equipes que se despediu cedo da competição. 
Na segunda fase o roteiro se repetiu: a Princesa do Norte estreou 
no mata-mata em meio a uma verdadeira pedreira. Nas quartas 
de fi nal, Pindamonhangaba encarou o Suzano/Penalty, outro 
time tradicional do futsal brasileiro.
Foram dois jogos. Uma vitória como visitante e um tropeço 
dentro de casa, levaram a disputa da classifi cação à semifi nal 
para a prorrogação. 
Nessa altura da competição, o ginásio Tobias Salgado já havia 
se transformado em um verdadeiro caldeirão, e no tempo extra, 
empurrados pelos torcedores, os donos da casa liquidaram a 
fatura.
As quartas de fi nal já tinham sido deveras emocionantes, mas 

quis o destino, que Pindamonhangaba continuasse a ser provada. 
Na semifi nal, o chaveamento colocou do outro lado da quadra o 
poderoso Sport Club Corinthians Paulista.
O confronto contra o alvinegro paulista, em teoria, marcaria o 
ponto fi nal na história da Princesa do Norte na Liga Paulista de 
2012, mas dentro de quadra, na prática, a história foi outra.
O Sport Club Corinthians Paulista é grande, mas Pindamonhangaba 
é gigante!
O Corinthians era o dono da melhor campanha da competição e 
possui um dos melhores elencos do país, além de uma estrutura 
invejável. Nada disso importou.
No cenário esportivo, as coisas só se resolvem no campo de 
jogo, e Pindamonhangaba mostrou sua força. Foi um duelo de 
Davi contra Golias, e assim como na história, Davi se deu melhor.
Agora só resta um jogo. Quarenta minutos de bola rolando ou, 
no máximo, 50. Domingo a partir das 11 horas, Associação 
Atlética Banco do Brasil e Pindamonhangaba disputam o título 
da Liga Paulista de Futsal Masculino de 2012.
É impossível fazer previsões. Teremos que aguardar o próximo 
e último capítulo dessa maravilhosa história, mas desde já, 
podemos antecipar a consagração de Pindamonhangaba.
Aconteça o que acontecer, Edilson Leite e seus comandados já 
escreveram seus nomes na história do nosso esporte. Campeão 
ou vice, o futsal masculino coloca nossa cidade em destaque, e 
com méritos, recebe o reconhecimento. Parabéns. 

Pindamonhangaba se agiganta na Liga Paulista de Futsal

Talita Leite www.talitaleitte.blogspot.com

Paixão por Esporte

A equipe iniciante de vo-
leibol feminino de Pinda-
monhangaba (até 12 anos) 
terminou a etapa Livovali – 
Liga de Vôlei do Vale e Lito-
ral como vice-campeãs, após 

Pindamonhangaba entra 
em quadra pela última vez 
em 2012 para decidir a Liga 
Paulista de Futsal masculino, 
no domingo (9), no ginásio 
da AABB, em São Paulo. É 
a primeira vez que o município 
tem uma equipe disputando o 
título da elite do futsal paulista, 
onde grandes equipes como Or-
lândia, São José e Corinthians 
já foram campeões do torneio.

Pelo primeiro jogo da 
fi nal, Pindamonhangaba e 
AABB fi zeram um jogo quen-
te no ginásio Tobias Salgado 
(Ferroviária), empatando por 
1 a 1. Com o intenso apoio da 
torcida, que lotou o ginásio 
para prestigiar um dos mo-
mentos mais importante do 
esporte da cidade, o time de 
Pinda conseguiu bons contra 
ataques, mas em alguns mo-

mentos as bolas paravam na 
mão do experiente goleiro 
Bagé, da AABB.

Antes do término da pri-
meira etapa, Pinda saiu na 
frente com gol do Alemão, 
com um chute preciso no 
canto direito do goleiro. No 
segundo tempo, a AABB vol-
tou a pressionar, e nos erros 
de contra ataque, o time da 
capital paulista empatou fal-
tando 30 segundos para o tér-
mino do jogo.

Com o empate, Pindamo-
nhangaba precisa vencer o 
jogo da volta, no domingo, 
ou empatar para levar a par-
tida à prorrogação e buscar 
a vitória no tempo extra. A 
decisão será às 11 horas, no 
ginásio A da AABB, em São 
Paulo, com transmissão ao 
vivo da Sportv.

Meninas de Pinda são vice-campeãs da Livovali

a decisão contra São José dos 
Campos, no último dia 2. A 
treinadora, Ivana, agradeceu 
a presença dos pais durante 
as etapas da Livovali e refor-
çou que Pindamonhangaba 

está formando ótimos atletas 
no voleibol feminino. “Em-
bora sejam crianças, elas têm 
um espírito de equipe muito 
grande, e o mais importante: 
se divertiram muito, o que 

garantiu um pouco mais o 
‘jogar bem’”.

 Outras competições
A equipe infanto-juvenil 

feminina de Pinda está na 
fi nal da Livovali contra Ca-
çapava. No primeiro jogo, jo-
gando no ginásio adversário, 
Pindamonhangaba venceu 
por 3 sets a 0, na quarta-feira 
(5). O segundo jogo é neste 
sábado (8), no ginásio Juca 
Moreira, às 10 horas. Em 
caso de vitória, o título é de 
Pinda, se Caçapava vencer, 
uma terceira partida aconte-
cerá na segunda-feira (10).

No mirim masculino, 
também pela Livovali, Pin-
damonhangaba enfrenta São 
Sebastião. Na primeira parti-
da da fi nal, o time do Litoral 
Norte venceu por 3 sets a 2, 
forçando Pinda a vencer no 
próximo sábado (8), no giná-
sio Juca Moreira, às 11h30.

Pinda vai em busca de 
título inédito no Futsal
em São Paulo

Equipe de voleibol feminino de Pindamonhangaba, vice-campeã da temporada

Lance do jogo entre Pinda x AABB, realizado no 
ginásio da Ferroviária

A torcida de Pindamo-
nhangaba pôde ver, pela pri-
meira vez, os atuais campe-
ões da Superliga de voleibol 
masculino, Sada Cruzeiro, no 
ginásio Juca Moreira, nesta 
quinta-feira (6), pela 5ª ro-
dada da competição nacional 
contra a equipe da casa, Fun-
vic/Midia Fone. O time de 
Pindamonhangaba não con-
seguiu superar o time mineiro 
e perdeu por 3 sets a 0 (par-
ciais de 25/19, 25/17 e 25/18.

Com a derrota, a Funvic/
Midia Fone soma quatro der-
rotas e apenas uma vitória. 
Ainda com 17 rodadas para 
terminar a primeira fase, Pin-
damonhangaba vem crescen-

do na competição, surpreen-
dendo os adversários, como 
na quarta rodada, contra a 
Vivo/Minas, em que o time 
pindense não venceu por 
pouco, sendo derrotados no 
tie-break por 15 a 13.

O último adversário, Sada 
Cruzeiro, além de ser o atual 
campeão da Superliga, tam-
bém é tricampeão mineiro e 
do Sul-americano de Clubes. 
Os mineiros contam com jo-
gadores de ponta no elenco, 
como Wallace, da Seleção 
Brasileira, e o próprio treina-
dor Marcelo Mendez, argen-
tino que comandou a Seleção 
Espanhola.

Na próxima quinta-feira 

(13), a Funvic/Midia Fone irá 
enfrentar o algoz da Superli-
ga B, Canoas, no ginásio Juca 
Moreira. O time do Rio Gran-
de do Sul é a atual campeã da 
segunda divisão da Superliga, 
em que derrotou Pindamo-
nhangaba na fi nal.

Funvic/Midia Fone perde para Sada 
Cruzeiro na Superliga e enfrenta o Canoas

Lance do jogo 
realizado na quinta-

feira (6), entre a 
equipe do Funvic/
Mídia Fone e Sada 

Cruzeiro, na quadra 
do “Juca Moreira”

Akim/Agoravale
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