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Informativo Legislativo
Confi ra os trabalhos 
da Câmara Municipal 
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Esportes 10

Bibliotecas estarão fechadas hoje

É campeão!

Akim/AgoraVale

João Paulo Ouverney
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Instável
Possibilidade 
de chuva

Sexta-feira - 21/12 Sábado - 22/12

previsão 
do tempo

TEMP. MÍNIMA     18ºC 
TEMP. MÁXIMA    28ºC

Pancadas 
de chuva  
à tarde

TEMP. MÍNIMA     19ºC 
TEMP. MÁXIMA    30ºC

TEMP. MÍNIMA     21ºC 
TEMP. MÁXIMA    31ºC

Nublado e 
pancadas 
de chuva 

Nublado e 
pancadas 
de chuva 

TEMP. MÍNIMA     20ºC 
TEMP. MÁXIMA    26ºC

TEMP. MÍNIMA     18ºC 

Pancadas 
de chuva 

Quarta-feira - 19/12Terça-feira - 18/12 Quinta-feira- 20/12

Pancadas 
de chuva  
à tarde

Sábado - 22/12

TEMP. MÍNIMA   18ºC 
TEMP. MÁXIMA  29ºC

Nublado e 
pancadas 
de chuva 

Atitudes simples da 
população podem 
ajudar a prevenir 
enchentes

Escola de Balé apresenta 
espetáculo de fi m ano

Bailarinas se apresentam durante evento de encerramento

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba  e a Defesa Civil aler-
tam a população sobre atitudes 
simples que podem ser decisi-
vas na hora das fortes chuvas 

da temporada. Os cuidados com 
a destinação correta do lixo do-
méstico, e também dos entulhos 
de limpeza, ou resto de cons-
trução são fundamentais para 

evitar o entupimento de galerias 
e de córregos urbanos, que são 
responsáveis pelo escoamento 
das águas das chuvas, cada vez 
mais fortes. 

Bosque da Princesa recebe 
centenas de pescadores

Cerca de 150 pescadores es-
tiveram no Bosque da Princesa 
mo domingo (16), para a última 

pescaria do ano. O Tradicional 
evento reúne famílias inteiras, e 
muita gente se diverte assistin-

do a disputa entre homem e pei-
xe, sempre com um final incerto.
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Os lagos fi caram lotados de pescadores, que doaram um litro de óleo de cozinha

Torneios da Liga 
Municipal de 
Futebol têm mais 
dois campeões

Pindamonhangaba é referência nacional quando o assunto é biblioteca. Os trabalhos são avaliados constantemente, com o objeti vo de prestar 
melhores serviços aos munícipes. Todas as bibliotecas estarão fechadas nesta terça-feira (18), pois, na ocasião, os profi ssionais destes espaços de 
conhecimentos estarão reunidos para avaliação anual dos trabalhos. O atendimento retorna na quarta-feira (19). Durante o encontro, a coordena-
dora de Bibliotecas de Pindamonhangaba, Carmem L. P. Rodrigues, fará uma explanação sobre gestão da qualidade. 

Akim/AgoraVale
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Divulgação

Divulgação

Para muitos alunos o ano es-
colar já acabou. Algumas pessoas 
gostam de planejar o que vão que-
rer fazer nas férias, desde descan-
sar, viajar ou até mesmo estudar 
ainda mais.

 As crianças gostam de 
passar as férias no campo, bosque, 
praças e conhecer novos lugares. 

Com sol ou com chuva a garotada 
se diverte. Mas quando chove a op-
ção de sair de casa, às vezes, pode 
não funcionar. Porém, tudo pode 
ser resolvido com a leitura de um 
livro infantil, diferente daquele que 
as crianças encontram na escola.

 Uma boa idéia é levar 
a criançada para a biblioteca ou 

livraria, para que elas escolham li-
vros para lerem nas férias, ou até 
mesmo, livros para os pais conta-
rem histórias. Seria muito divertido 
em um dia chuvoso, ter o momento 
“contação de história em família”.

 Lembrando que a leitura 
pode nos levar a lugares distantes, 
e pode nos fazer caminhar por mun-

dos imaginários. Criar um momento 
de leitura nas férias é também criar 
um momento de lazer.

Pedagoga: Fabíola
http://ventaniadosa-

ber.blogspot.com

Férias

Bazar 
benefi cente 
da Apae

A Apae de Pindamonhangaba 
vai realizar o Big Bazar do Bem, um 
bazar de roupas multimarcas com 
preços imbatíveis.

O evento acontece na quinta-
-feira (20), e sexta-feira (21), das 
10 às 21 horas, e no sábado (22), 
das 10 às 16 horas, na Clínica de 
Fisioterapia da Fapi – Faculdade de 
Pindamonhangaba.

A Clínica fi ca na rua Marechal 
Deodoro da Fonseca, 316 - centro 
– Pindamonhangaba.

A Gerdau, unidade de Pinda-
monhangaba, está promovendo 
a 4ª edição da sua Campanha 
de Natal. Neste ano, a empresa 
adotou cerca de 1.400 crianças 
de escolas e creches da re-
gião, e proporcionará um natal 
especial aos pequenos. Os co-
laboradores da companhia têm 
o compromisso de comprar os 

presentes, e os voluntários da 
Gerdau, vestidos de Papai Noel, 
irão realizar as entregas nas en-
tidades.

As instituições beneficiadas 
pela ação da Gerdau serão as 
escolas: “Dirce Leopoldina”, 
“Vito Ardito” (Araretama), “Pro-
fessora Maria Aparecida Ca-
margo de Souza”, “Julieta Reale 

Vieira” e “Professor Alexandre 
Machado Salgado”. Também re-
ceberão apoio as crianças das 
creches: “Professora Olímpia 
Franco César” e “Francisco Les-
sa”. A iniciativa é direcionada 
pelo comitê do Instituto Gerdau, 
responsável pelas políticas e 
diretrizes de responsabilidade 
social da companhia.

Gerdau realiza Campanha de Natal

Agradecimento
Agradeço ao prefeito 

João Ribeiro por sua dedi-
cação e respeito a todos nós 
funcionários.  Também agra-
deço por nos presentear com 
uma cesta complementar du-
rante todos estes anos.

Que Deus abençoe o se-
nhor, sua esposa Angélica e 
todos os seus familiares.

No domingo (15), às 20 horas, 
no Centro Comunitário localizado 
ao lado da igreja de São Cristóvão, 
aconteceu a apresentação de fi m 
de ano do Balé Buterfl y: “Luz, Dan-
ça e Ação”. O evento contou com a 
participação de todas as alunas.

Atualmente, a professora 
Ana Paula ministra aulas de balé 
clássico, sapateado e jazz na AS-
PMP - Associação dos Servidores 
Públicos Municipais, as terças e 
quintas-feiras, a partir das 17h30. 
As alunas têm se apresentado em 
competições, e conquistado diver-
sos prêmios em importantes even-
tos de dança do Estado de São 
Paulo.

A partir de janeiro de 2013, a 
professora Ana Paula trabalhará 
também na Academia Oxy, localiza-
da no centro. As inscrições já estão 
abertas. Mais informações pelo e-
-mail apink561@gmail.com.

Balé Buterfl y faz apresentação de fi m de ano 

Prefeitura apresenta novos conselheiros do Comdema
Na próxima quarta-feira (19), 

será realizada a posse dos novos 
membros do Comdema - Conse-
lho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente. Serão oito conse-
lheiros, quatro do poder público 

e quatro da sociedade civil. O 
cerimonial será realizado às 17 
horas, no auditório da Prefeitura.

O evento é promovido pela 
Prefeitura de Pindamonhangaba, 
por meio do Departamento de 

Meio Ambiente. O Comdema 
oferece assessoramento para 
o município em questões re-
ferentes ao equi l íbr io ecológi-
co, e ao combate às agressões 
ambientais.

Os novos membros terão a 
responsabilidade de aprovar os 
pareceres, moções e delibera-
ções do Conselho, e discutir os 
diferentes temas relacionados à 
gestão ambiental.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba realizará, na terça-feira (18), às 
14 horas, a última reunião do ano da 
Cipa - Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes. O encontro contará com 
a participação de todos os funcionários 
que fazem parte da Comissão.

Na reunião, será apresentado o 
balanço dos trabalhos da Cipa rea-
lizados durante o ano. O objetivo da 
Cipa durante o ano foi diminuir o nú-
mero de acidentes de trabalho. Para 
alcançar esta meta, foi realizado um 
trabalho de prevenção para uso ade-

quado de equipamentos de seguran-
ça e uniformes. Também foram ofere-
cidas palestras a respeito de doenças 
adquiridas no ambiente de trabalho.

A comissão é formada por fun-
cionários da Prefeitura, sendo qua-
tro titulares e quatro suplentes.

Prefeitura realiza última reunião da Cipa

Inês Pedrosa

O leitor da Tribuna do Norte pode estar preocupado 
com a aparente fraca campanha do time de voleibol mas-
culino da Funvic/Mídia Fone, que tem colecionado muitas 
derrotas em sua primeira passagem pela Superliga princi-
pal, maior e mais importante torneio de vôlei do Brasil.

Nos jogos que têm acontecido aqui em Pindamonhan-
gaba, no ginásio Juca Moreira, a presença de atletas da 
Seleção Brasileira é uma constante, e o alto nível das equi-
pes adversárias é evidente.

O torcedor tem comparecido aos jogos e incentivado 
o time da casa, mas até agora só pode comemorar uma 
vitória. Isso pode soar mal aos ouvidos menos inteirados 
da campanha desenvolvida pela equipe, acostumados que 
estão a comemorar títulos, inclusive os conquistados pela 
própria Funvic/Mídia Fone, que representa a cidade em 
competições como os Jogos Regionais e Abertos, e que 
conquistou o vice-campeonato da Superliga B.

Já o torcedor mais atento e ligado no voleibol, percebe 
que o fato de vários jogos terem sido decididos no tie-brea-
ck, ou seja, no quinto set, o que garante ao time derrotado 
a conquista de um ponto, mostra que apesar das derrotas, 
o time de Pindamonhangaba tem desenvolvido um bom 
jogo, dando trabalho aos adversários, e levando as parti-
das ao seu limite.

Aparentemente as derrotas se devem a dois fatores. O 
primeiro é o fato da equipe estar debutando na elite do vo-
leibol masculino, que como já foi dito, conta com diversos 
jogadores do mais alto nível técnico e vasta experiência, 
inclusive internacional, já que servem a Seleção Brasileira, 
mais que consagrada internacionalmente como dona de 
um dos melhores voleibol do planeta.

Uma equipe que chega a um torneio desse nível, cer-
tamente precisa aprender muito, e as derrotas são espe-
radas.

O segundo fator a se destacar é a juventude do time 
da Funvic/Mídia Fone. Praticamente em todos os confron-
tos que realizou, a equipe de Pindamonhangaba enfrentou 
equipes mais maduras, tarimbadas, experientes. 

Para um time que faz sua primeira participação na 
Superliga principal, e é constituído de jovens jogadores, 
a campanha que vem sendo realizada até aqui, apesar de 
não ser a esperada nem pela torcida, e muito menos pe-
los jogadores e dirigentes, não chega a surpreender, tal o 
volume de jogo e poderio técnico e tático dos adversários.

Em algumas das partidas que perdeu no quinto set, 
Pinda reagiu e chegou a subjugar adversários, que no 
papel, eram muito superiores, mas não conseguiu a tran-
quilidade necessária para fechar o jogo, deixando a vitória 
escapar por poucos momentos de descontrole.

O time de Pindamonhangaba continua sua caminha-
da atrás das vitórias e o próximo adversário já foi batido 
por 3 sets a 2 no Campeonato Paulista Divisão Especial, 
em setembro deste ano. Caso vença, Pinda pode terminar 
a rodada entre os oito melhores, posição que a classifi ca 
para os play off’s.

O torcedor tem incentivado a equipe e precisa con-
tinuar acreditando, pois apesar das difi culdades, a cada 
jogo, a equipe cresce e ganha o respeito dos adversários, 
e é sempre bom repetir, são os melhores times do Brasil. 
Avante Pinda!

Aprendizado
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba promoveu, no últi-
mo domingo (16), mais uma 
edição da pescaria no Bos-
que. Cerca de 150 munícipes 
lançaram as iscas nos lagos 
do Bosque da Princesa e tive-
ram a oportunidade de levar 
tilápias e carpas para casa. 
O resultado da pescaria vai 
enriquecer as ceias de muitas 
famílias com peixe.

A expectativa é que fos-
sem retirados mais de 500 
kg de peixes dos lagos, no 
entanto, o público composto 
por aproximadamente 150 
pescadores, pescou cerca de 
300 kg. Um dos momentos 
marcantes da pescaria deste 
ano foi a saída de uma car-
pa de 11 kg, o maior peixe 
do dia, e que foi pescado 
por Claudinei, morador do 
Parque Ipanema, Taubaté, 
depois de vários minutos de 
briga entre a carpa e o pes-
cador, o que chamou atenção 
do público, que parou de pes-
car para assistir a disputa.

Maria Benedita dos Reis, 
aposentada, foi ao Bosque 
para passear com os netos e 
comenta que achou muito in-
teressante o evento, porque 
proporcionou um momento 
de lazer a todos que estavam 
pescando e também para 
quem assistia a pescaria.

A Subprefeitura de Mo-
reira César oferece serviços 
da Acip - Associação Comer-
cial e Industrial de Pindamo-
nhangaba - para consultas do 
SCPC - Serviço Central de 
Proteção ao Crédito. O horá-
rio de atendimento é das 9 às 
12 horas e das 13 às 16 horas. 
A Acip informa que a consul-

ta só pode ser feita pela pró-
pria pessoa, mediante a apre-
sentação do CPF e RG.

A Subprefeitura tam-
bém oferece outros serviços 
como: Procon, IPTU e PAT 
- Posto de Atendimento ao 
Trabalhador. A Subprefeitu-
ra fica localizada na avenida 
José Augusto Mesquita, 170.

Pescaria no Bosque da Princesa 
atrai centenas de pescadores

O diretor de Parques da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, Carlos Magno ressal-
tou as várias facetas do even-
to que já se tornou tradicional 
na cidade. “Este é um evento 
que já se tornou tradicional, 
já que é positivo por vários 
fatores. Quando foi criado, 
por ordem do prefeito João 
Ribeiro, tinha o objetivo pri-
meiro de diminuir a popula-
ção de peixes nos lagos do 
Bosque da Princesa, evitando 
problemas de falta de oxige-
nação, isso ocorre porque as 
tilápias se multiplicam com 
muita facilidade e a super-
população é favorecida pela 
grande oferta de alimentos 
propiciada pela população 
que visita o Bosque diaria-
mente. Outro lado importante 
é a ajuda que os pescadores 
promovem doando óleo de 
cozinha, que via Fundo Social 
de Solidariedade, é destinado 
para a instituições filantrópi-
cas. E ainda há uma terceira 
e não menos importante ver-
tente, que é propiciar um dia 
de lazer, onde famílias intei-
ras passam o dia se divertindo 
juntas em um lugar tão aprazí-
vel como o Bosque da Prince-
sa. Por tudo isso, a pescaria no 
Bosque tornou-se esse grande 
sucesso”,  finaliza o organiza-
dor do evento.

Subprefeitura de 
Moreira César 
oferece serviços 
à população

Claudinei, morador do Parque Ipanema, Taubaté, exibe uma carpa de 11 kg, o maior peixe da pescaria. Ao todo, foram retirados cerca de 300 kg de peixes dos lagos

Cidade está repleta de 
atrações culturais no Natal

condes, teve o privilégio de 
conferir as apresentações dos 
projetos: “Eu Faça Dança” e 
“Eu Faço Música”, dos corais 
Cantando na Terra da Prince-
sa do Norte e igreja Cristã 
Petra, e da Camerata e Banda 

de Aprendizes da Euterpe.
As atrações do projeto 

“Arte no Coreto” serão fina-
lizadas no domingo (23), as 
apresentações são realizadas 
a partir das 20h30. Até essa 
data, também é possível vi-

sitar o Papai Noel em sua 
casinha, das 19h30 às 22 
horas, e brincar com os 
duendes.   A programação 
completa pode ser confe-
rida no site www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br.

A Camerata e Banda de Aprendizes da Euterpe se apresentaram na praça Monsenhor Marcondes

O Centro Comunitário do Bosque sediou a apresentação do VI Festipoema

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Apresentações musi-
cais, de dança, teatro e pas-
seios históricos têm feito 
parte da programação de 
Natal oferecida pela Prefei-
tura de Pindamonhangaba. 
Até o dia 27 haverá atração 
cultural, com a última apre-
sentação do espetáculo: 
“Médico à força”, contem-
plando o encerramento das 
oficinas culturais.

No sábado (15), e do-
mingo (16), o público 
teve a oportunidade de 
prestigiar o VI Festipo-
ema, no qual vários ato-
res interpretaram poemas 
com temas diversificados. 
Ao todo, foram selecio-
nados 34 trabalhos, que 
ganharam nova roupagem 
com o trabalho dos artis-
tas do município. O even-
to aconteceu no Centro 
Comunitário do Bosque.

Já quem passou pela 
praça Monsenhor Mar-
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Os moradores de Pinda-
monhangaba têm a oportu-
nidade de colaborar com o 
futuro de milhares de crian-
ças e adolescentes. É possí-
vel fazer doações ao Fum-
cad - Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente - para financiar 
diversos projetos.

O Fumcad tem o objetivo 
de financiar projetos que ga-
rantam os direitos da criança 
e do adolescente. A Lei Mu-
nicipal nº 4.140, de 23 de 
março de 2004, vem contri-
buindo para que as crianças 
e jovens da nossa cidade te-
nham um futuro melhor.

As doações feitas ao 
Fundo podem ser deduzidas 
do Imposto de Renda. Pes-
soas físicas podem doar até 

6% do imposto devido, fa-
zendo o lançamento na De-
claração Completa de Im-
posto de Renda do mesmo 
ano-base, e apresentando os 
comprovantes de doação. 
Empresas também podem 
doar. Para pessoas jurídicas, 
a dedução do imposto devi-
do pode chegar a 1%.

A doação pode ser fei-
ta por meio de depósito 
bancário na conta corrente 
da Fumcad, Prefeitura de 
Pindamonhangaba, núme-
ro 1.130.292-5, Banco do 
Brasil, agência 0574-6 e en-
caminhar um fax para (12) 
3643-1607 ou 3643-1609, 
informando o depósito e o 
tipo de doação: direcionada, 
não direcionada.

Atualmente, muitas crian-

ças e adolescente estão sen-
do beneficiadas por meio 
das 16 entidades registradas 
e projetos aprovados pelo 
CMDCA – Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Crian-
ça e Adolescente. Vários 
projetos estão aprovados 
pelo CMDCA e aguardam a 
viabilização financeira.

Tudo é feito com abso-
luta transparência, desde a 
apresentação do projeto e 
sua execução, até a pres-
tação de contas, que são 
acompanhadas pelo CMD-
CA, Conselho Tutelar, Se-
cretaria Municipal de Saú-
de e Assistência Social e 
demais órgãos públicos de 
controle. Quanto mais do-
ações forem feitas ao Fum-
cad, mais crianças e jovens 

terão acesso à educação, 
cultura, saúde e oportunida-
de de trabalho.

 “Atualmente, o Brasil 
vive um quadro com altos 
índices de fome, violências 
domésticas e exploração 
infanto-juvenil. Nós, como 
cidadãos, temos que lutar 
para mudar esse quadro, e o 
poder público tem a obriga-
ção de revertê-lo. E todo ci-
dadão é fundamental nessa 
luta em nossa cidade. Basta 
fazer uma doação ao Fundo 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
e ajudar milhares de crian-
ças e jovens”, acrescenta 
a presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, 
Eliana Wolff.

Com o período de intensas 
chuvas, o cuidado é redobra-
do nas ruas, tanto pelas auto-
ridades competentes, quanto 
pela população, que também 
deve tomar cuidados para 
evitar as enchentes em seus 
bairros.

De acordo com o presi-
dente da Defesa Civil, Sérgio 
Guimarães, a estação atual é 
a mais chuvosa do ano, com 
pancadas de chuva entre a 
tarde e início da madrugada, 
e o volume de água que cai 
é elevado, caindo num curto 
espaço de tempo.

Sérgio alerta que essas 
chuvas podem causar en-
chentes pelo grande volume 
de água, principalmente se 
as galerias estiverem obstru-
ídas por algum tipo de lixo 
ou entulho.  “Tivemos na se-
mana passada o alagamento 
das ruas “Fontes Júnior” e 
“Padre Anchieta” por conta 
do entupimento da galeria, 
pois a chuva empurrou todo 
o lixo e restos de vegetação, 
que os moradores jogaram 
em lugares indevidos, para a 
entrada da galeria. Portanto, 
alertamos as pessoas para que 
joguem o lixo em local apro-
priado, para evitar este tipo 
de transtorno”, pediu Sérgio.

Após a chuva, a galeria da 
rua Dr. Fontes Júnior recebeu 
limpeza  externa e o local não 
sofreu mais danos com as 
chuvas dos outros dias. “Na 
última sexta, quando caiu 
mais uma chuva intensa, não 
houve problemas com a gale-

ria”, contou o presidente.
De acordo com dados da 

Defesa Civil, no mês de no-
vembro foram registrados 
96 mm de chuva em Pinda-
monhangaba, porém, nos 15 
primeiros dias de dezembro 
já foram registrados 245 mm. 
“Aumentou muito o volu-
me de água por minuto e as 
chuvas estão cada vez mais 
pesadas e curtas. Trocamos 
muitas galerias neste ano, 
algumas são maiores, mas 
as galerias antigas não estão 
programadas para essa quan-
tidade de chuva, por isso, se 
a população ajudar e não jo-
gar o lixo irregularmente, boa 
parte do problema será evita-
do”, disse Sérgio.

O presidente orienta a po-
pulação para que não jogue o 
lixo e sacolinhas de plástico 
em locais impróprios e que 
os entulhos sejam recolhidos 
pela equipe do Cata-treco. 
“As pessoas que fizerem lim-
peza no quintal deve separar 
o que foi juntado, e colocar 
na rua no período em que o 
caminhão do Cata-treco irá 
recolher. Não adianta jogar 
a sujeira por cima do muro, 
pois isso afeta a natureza, e 
esse lixo acaba retornando 
por conta das chuvas, que 
leva tudo para a boca de lobo. 
Nunca jogar a sacola de lixo 
na rua, pois a “Pioneira” pas-
sa regularmente pelos bair-
ros, é só colocar na porta de 
casa, no horário certo, para o 
caminhão recolher”, orientou 
Guimarães.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba estima que as 
obras de pavimentação as-
fáltica no bairro Lago Azul 
serão finalizadas em, no 
máximo, 60 dias. 

As obras foram iniciadas 
em setembro deste ano, e a 
Secretaria de Obras está re-
alizando a pavimentação de 
diversas ruas do bairro. 

De acordo com dados da 
Secretaria, mais de 80% da 
obra já foi concluída, fal-
tando somente a rua mais 
extensa do bairro, que é a 
rua dos Mognos, localizada 
paralelamente ao lago.

Atualmente, estão sendo 
colocadas as guias e sar-
jetas para que em breve a 
via receba o asfalto. Com 
orçamento inicial de apro-
ximadamente R$ 2 milhões, 
estão sendo pavimentados 
cerca de 2 km de ruas. 

População pode ajudar a evitar 
enchentes no período de chuvas

Pavimentação do “Lago Azul” 
deve terminar em 60 dias

Doações para Fumcad podem ser 
deduzidas no Imposto de Renda

Prefeitura trabalha na manutenção da limpeza nos bairros e nas galerias para evitar entupimento da tubulação

Asfalto vai beneficiar moradores e motoristas que trafegam pelo local 

Fotos: Akim/AgoraVale
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A dengue é uma doença 
séria e pode levar o indiví-
duo à morte. Todo cuidado 
é pouco quando se trata des-
te assunto. Todas as pessoas 
podem contribuir com os tra-
balhos realizados pela Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
e evitar problemas.

A equipe de Controle de 
Vetores realiza diversos tra-
balhos, como, por exemplo, 
visitas casa a casa – onde são 
feitas inspeções pelos agen-
tes de Controle de Vetores e 
ajudantes de Serviços Gerais 
em todas as residências, es-
tabelecimentos comerciais e 
industriais, pelo menos duas 
vezes por ano. Na ocasião, 
os profissionais orientam a 
população sobre os criadou-
ros do mosquito e os perigos 
da dengue, assim como seus 
sintomas e para onde recorrer 
no caso de suspeita, além de 
retirar e inutilizar criadouros 
das propriedades.

Cemitério, borracharias, 
ferros-velhos, sucatas e reci-
clagens são visitados quinze-
nalmente.

Em Pindamonhangaba, a 
prevenção contra a dengue 

Pindamonhangaba con-
seguiu atingir 90% da meta 
de cadastro do cartão SUS, o 
objetivo é que toda a popula-
ção tenha o cartão. O cadastro 
continua em toda a Rede de 
Saúde do Município. A ideia 
é criar um banco de dados 
único, para facilitar os aten-
dimentos e garantir a transpa-
rência da aplicação dos recur-
sos destinados à saúde.

“É obrigatório toda a po-
pulação ter o cadastro. O 
cartão SUS vai ser um novo 

documento como o RG, CPF. 
É de extrema importância to-
dos os munícipes se cadastra-
rem, tanto para utilização da 
Rede de Saúde Pública como 
particular”, ressalta o gerente 
de informações do SUS, Otá-
vio Augusto dos Santos.

Mais informações podem 
ser obtidas em uma das uni-
dades de saúde mais próxima 
de sua residência. Para rea-
lizar o cadastro o munícipe 
precisa apresentar o RG e 
comprovante de residência.

O Sisreg - Sistema Re-
gulador - começou a fun-
cionar no município há 
um ano, e vem trazendo 
várias melhorias e bene-
fícios para o atendimento 
da Rede de Saúde de Pin-
damonhangaba.

A cidade implantou 
em 2011 um sistema que 
faz um mapeamento do 
setor da saúde na cidade. 
“Com o Sisreg é possível 
sabermos onde tem mais 
atendimento, como está 
a saúde em Pinda. Tam-
bém conseguimos fazer 
um acompanhamento no 
índice de faltosos. Com 
o sistema é possível ter o 
nome dos pacientes que 
estão faltando”, explica 
o gerente de informações 
do SUS, Otávio Augusto 
dos Santos.

Segundo o gerente, 
no último levantamento 
feito no município sobre 
exame de mamografia, no 
período de agosto a outu-
bro, foram agendados em 
torno de 1.765 exames, 
sendo que 375 pacientes 
faltaram. “É um índice 
muito alto, é mais de 20% 
de faltas. Algumas espe-
cialidades de consultas 
chegam a 30 % de faltas, 
é um índice elevadíssimo, 
mas com o Sistema Regu-
lador conseguimos rastre-
ar quem são os faltosos 
e onde acontecem as fal-
tas”, enfatiza Santos.

Os municípios da re-

Prefeitura alerta moradores sobre 
cuidados para evitar a dengue

é constante, são realizadas 
palestras e exposição de cria-
douros com as fases de cres-
cimento do Aedes aegypti 
(larvas de mosquito) em es-
colas, indústrias e grupos de 
amigos de bairros.

No verão, a equipe esten-
de o horário de trabalho até às 
20 horas, para realizar visitas 
nas casas fechadas durante o 
dia. Aos finais de semana, são 
feitos arrastões e mutirões nos 
bairros que apresentaram mais 

casos nos dois últimos anos.
“Nos bairros Crispim, An-

drade, Santana e Alto do Car-
doso, vistoriados no último 
semestre, foram constatadas 
infestações do mosquito da 
dengue e os moradores dessas 

regiões devem prestar muita 
atenção em suas residências, 
principalmente nos ralos in-
ternos e externos, vasos de 
plantas e objetos jogados nos 
quintais, além de correr o 
mais rápido possível para uni-

dade de saúde mais próxima 
e realizar o teste rápido para 
dengue no laboratório muni-
cipal, no caso de ter os sin-
tomas”, comenta Ricardo da 
Costa Manso, gerente da Base 
de Controle de Vetores.

A equipe de Controles de Vetores realiza visitas de casa em casa orientando moradores sobre focos potenciais de proliferação do mosquito

Arquivo TN

Continuam 
os trabalhos 
para cadastro 
do cartão SUS
90% da meta já foi atingida

Moradora exibe cartão do SUS durante cadastramento

Faltas em consultas agendadas 
prejudicam toda a comunidade
Há um ano em funcionamento na Rede de Saúde de Pinda, 
o Sistema Regulador é copiado por municípios vizinhos

gião do Vale do Paraíba estão 
tomando Pindamonhangaba 
como base para a implanta-
ção do sistema nas suas redes 
de saúde. Guaratinguetá im-
plantou o Sisreg com o auxí-
lio e as instruções de Pinda. 
Cruzeiro está especulando 
a implantação, vendo como 
funciona, e estudando os nú-
meros de Pinda para implan-
tar o sistema no município. A 
ideia é que várias cidades da 
região tenham o sistema para 
obter resultados positivos e 
atender a população da me-
lhor forma possível.

“Antes demorava de 60 a 
70 dias para marcar um exa-
me, hoje marcamos de 5 a 10 
dias no máximo, e temos to-
das as informações on-line. A 

ideia do sistema é humanizar 
o atendimento e ter transpa-
rência. Com a transparência 
dos dados ficou fácil fazer 
projeções para o próximo 
ano e conseguir, assim, me-
lhorar cada vez mais o aten-
dimento na rede”, afirma o 
gerente. O projeto para 2013 
é implantar o sistema na área 
de fisioterapia.

O gerente de informações 
do SUS pede aos munícipes 
que marquem as consultas 
e exames somente se forem 
comparecer, e caso haja im-
previstos, que desmarquem 
com antecedência, para ha-
ver a possibilidade de en-
caixe de outras pessoas. “É 
importante os munícipes 
colaborarem conosco para 

conseguirmos fazer um 
atendimento melhor e rá-
pido. A procura é muito 
grande, é preciso evitar 
ao máximo faltar. Hoje, 
as vagas estão disponibi-
lizadas para as unidades 
online, então o paciente 
pode escolher o dia da 
consulta ou exame. O 
sistema trouxe para as 
unidades esta autonomia, 
trabalhar de acordo com 
a sua demanda”, frisa 
Santos.

Pindamonhangaba con-
ta com mais de 148 mil ha-
bitantes, e as faltas em con-
sultas e exames prejudicam 
não só a estrutura da saúde 
pública como também os 
cidadãos.

É importante que os pacientes colaborem com o sistema evitando faltas

Arquivo TN
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Reivindicações

Toninho da Farmácia 
solicita melhorias para
o bairro do Carangola

Departamento de Comunicação

Diretora de Comunicação:
Natália Lugli Sper

Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)

Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)
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Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
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CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

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 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.  

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) esteve visitando o bairro 
do Carangola no último domingo, dia 9, e já encaminhou a prefeitura 
várias indicações como a manutenção e pintura da quadra de esportes;  
limpeza e poda do mato da Academia da Melhor Idade;  limpeza do 
atual parque de diversões e colocação da tampa de proteção da caixa 
de força do poste de iluminação. “Faço estas solicitações visando a 
melhoria na qualidade de vida dos moradores do bairro do Carangola”, 
enfatiza o vereador Toninho da Farmácia.

Vereador dr. Isael (PV)  

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

academIa da 
melhor Idade

TamPa de ProTecao da caIxa de 
forca (enTre a quadra e a amI)

area Verde ProxImo a quadra de esPorTes

Bairro do Queiroz
O vereador Toninho da Farmácia agradece a prefeitura pela 

colocação das luminárias no bairro do Queiroz, zona rural de nossa 
cidade. “Fico contente com este benefício que levará segurança aos 
moradores deste bairro distante de nossa cidade”, agradeceu Toninho 
da Farmácia.

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

compRomisso

Dona Geni faz
pedidos de melhorias 
para os bairros

A vereadora Geni Dias Ra-
mos – Dona Geni (PPS) realizou 
algumas novas solicitações du-
rante a última Sessão Ordinária, 
dia 10 de dezembro de 2012, 
visando atrair melhorias para os 
bairros de Pindamonhangaba.

Confira as indicações:
- realizar operação tapa-bu-

racos na Avenida Maria Albissu 
Bonafé, próximo a creche José 
Ildefonso Machado, nº 111, no 
Loteamento Laerte Assumpção, 
visto que a  avenida encontra-
se com uma cratera próxima a 
creche José Ildefonso Machado, 
causando transtornos aos moto-
ristas e transeuntes que utilizam 
essa via.

- reparo na canaleta asfálti-

ca localizada na Rua Cláudio 
Moacir Marques de Oliveira, 
próxima ao nº 364 e a rua Maria 
Lopes Pereira, no Residencial 
Mantiqueira,  em Moreira Cé-
sar.  Segundo Dona Geni, “a 
benfeitoria citada é de extrema  
necessidade, pois o reparo da 
canaleta facilitará o escoamento 
das águas pluviais e daquelas 
provenientes das residências, 
impedindo seu acúmulo na via 
pública”.

- construção de uma cana-
leta de escoamento de água 
no encontro da Avenida Nova 
Pinda com a Avenida Dionizio 
Anochi, no Loteamento Cicero 
Prado (CDHU), Distrito de 
Moreira César.

Vereadora dona GenI

Diretoria De ComuniCação/CVP

Diretoria De ComuniCação/CVP

Aproximando-se do término do meu mandato como 
vereador, aproveito este espaço para agradecer aos meus 
familiares, amigos, assessores e a toda população de Pinda-
monhangaba, que acompanharam meu trabalho no Legislativo. 

Durante este período visitei vários bairros, atendi pedido 
de moradores, encaminhei ao Executivo e a outros órgãos do 
Governo Estadual várias indicações, requerimentos, Projetos 
de Lei e indicações de Projetos de Lei no intuito de auxiliar 
a Administração Pública na realização de obras e serviços, 
melhorias no atendimento da saúde, educação, esporte, cultura, 
lazer, meio ambiente, trânsito, loteamentos, casas populares 
e etc. e outros problemas enfrentados pela população. 

Faz parte também de nossa atribuição, fiscalizar os tra-
balhos do Executivo o que foi feito com rigor junto aos demais 
vereadores desta Casa de Leis. 

Por fim, mesmo não sendo reeleito, fico muito agradecido 
a todos pela confiança em meu trabalho na vida pública e 
quero desejar muito sucesso aos meus colegas vereadores que 
foram reeleitos e aos novos que irão assumir nos próximos 
dias, a nova Legislatura que se inicia em 2013.

Muito obrigado pela confiança e apoio nestes 4 anos. 
Feliz Natal a todos e um Ano Novo com muita paz, 

saúde e prosperidade!

Vereador Abdala Salomão

Vereador Abdala:
Mensagem de 

Agradecimento

mandato

Dr. Jair Roma faz 
prestação de contas de 
sua legislatura

O vereador Dr. Jair Roma (PPS) agradece a todos que depositaram a 
confiança em sua pessoa durante o seu mandato, entre os anos de 2009 
e 2012, acreditando em suas propostas e no seu potencial. Com a busca 
constante para a melhoria da qualidade de vida em nosso município, o ve-
reador desenvolveu ao longo desses anos um trabalho sério e responsável, 
representando a população nos mais diversos segmentos do Executivo.      

Como integrante do Poder Legislativo, no Primeiro Biênio, ocupou 
o lugar de 1º Secretário na Mesa Diretora, além de assumir a função de 
Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Membro da 
Comissão de Saúde e Assistência Social, a qual continua exercendo o papel 
até 31 de dezembro de 2012. 

Portanto, cumprindo com seu compromisso, Dr. Jair Roma divulga nesta 
edição a relação dos trabalhos e projetos realizados em prol da comunidade:   

609 Indicações;
558 Requerimentos;
188 Moções;
21 Homenagens;
07 Indicações de Projeto de Lei;
02 Decretos Legislativo;
01 Projeto de Resolução;
18 Projetos de Lei.
Dentre os seus projetos, o vereador abordou assuntos importantes como: 

doação de medula óssea; acessibilidade à cadeirantes, cardiopatia congênita; 
medidas permanentes de combate e prevenção à dengue; saúde vocal dos 
professores; semana da saúde bucal; atenção à saúde do homem, entre outros.

“Quero agradecer a cada um Que me apoiou e es-
teve comigo nesta jornada e dizer Que este foi um 

período de muita dedicação e aprendizado”,
ressalta o parlamentar dr. jair roma.

Diretoria De ComuniCação/CVP

Reivindicação

Dr. Isael reforça 
pedido para Centro 
Comunitário do Goiabal

O vereador Dr. 
Isael (PV) reiterou 
requerimento ao 
Executivo Munici-
pal, solicitando, em 
caráter de urgência, 
serviços de higie-
nização no Cen-
tro Comunitário 
do bairro Goiabal. 
“Fomos informa-
dos de que funcio-
nários da Prefeitura 

Trecho da rua alfredo molInarI, no resIdencIal andrade, com buracos

estiveram no local, porém, 
de acordo com moradores, 
o serviço não foi executado 
adequadamente e, por isso, 
estou fazendo a solicitação 
novamente”, enfatizou o 
vereador, afirmando também 
que o forro, cozinha e o salão 
central do Centro Comuni-
tário estão infestados com 
fezes de pombo, o que pode 
provocar transmissão de 
graves doenças aos usuários 
do local, principalmente nas 

crianças que participam de 
aulas de judô. 

Recapeamento
O vereador Dr. Isael soli-

citou ao Executivo, por meio 
de indicação, recapeamento 
em toda extensão da Rua Al-
fredo Molinari, no Residen-
cial Andrade. “As obras no 
local são necessárias porque 
a rua inteira está esburacada 
e há tempos os moradores 
pedem melhorias”.

Depois de um ano movimentado, já que em 2012 ocor-
reram as eleições municipais, os vereadores de Pindamo-
nhangaba sairão de recesso a partir do dia 21 de dezembro, 
com retorno programado para 24 de janeiro. Para o próximo 
mandato, dos vereadores que ocupam as onze cadeiras dispo-
níveis na cidade de Pindamonhangaba, apenas seis voltarão. 
Afinal, com as eleições deste ano, cinco  vereadores não 
foram reeleitos e deverão deixar o cargo em 2013.

Em Pinda, os parlamentares que se reelegeram este ano 
foram: Antônio Alves da Silva – Toninho da Farmácia (PDT), 
Marco Aurélio Villardi (PR), Janio Ardito Lerario (PSDB), 
José Carlos Gomes – Cal (PTB), Martim Cesar (DEM) e o 
atual Presidente da Casa de Leis, vereador Ricardo Piorino 
(PDT). Apesar do recesso, a Câmara atenderá normalmente 
a população durante o período. A primeira sessão ordinária 
de 2013  ocorrerá na última segunda-feira de janeiro, dia 28.  

Sessão de Posse 
Ao iniciar uma nova Legislatura, todos os vereadores 

eleitos e diplomados participam da solenidade oficial de 
posse. Como ocorre em todos os anos, o evento será reali-
zado no dia 1° de janeiro de 2013, no Plenário da Câmara 
Municipal, às 11 horas da manhã. Estão convidados para 
a ocasião, todos os munícipes e autoridades de Pindamo-
nhangaba. Além dos vereadores, o Prefeito e Vice eleitos 
pela população, Vito Ardito Lerario e Dr. Isael Domingues, 
respectivamente, também tomarão posse de seus cargos 
durante a Sessão.

Vereadores saem de recesso 
em dezembro com volta 
prevista para 24 de janeiro

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

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

Vereador dr. Marcos aurélio

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador MartiM cesar

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

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

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR), de-
monstra-se muito satisfeito 
com a resposta que recebeu 
da SABESP ao seu Reque-
rimento de nº 1554/2012, 
apresentado na Sessão Ordi-
nária da Câmara realizada no 
dia 22 de outubro, que pediu 
estudos e providências 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 

O vereador Martim Cesar 
(DEM) enviou indicações ao 
Executivo, na última Sessão Or-
dinária, solicitando à Prefeitura 
que providencie a poda da grama 
alta em alguns pontos da cidade. 
Um desses pontos seria a Praça 
do Quartel, como é popularmente 
conhecida a Praça Padre João Fa-
ria Fialho. “Nesses últimos dias, 
tivemos chuvas muito fortes, o 
que motivou o desenvolvimento 
acelerado da vegetação. Assim, 
a grama da Praça do Quartel 
cresceu muito e necessita de poda 
urgente, principalmente por este 
ser um ponto muito frequentado 
por crianças e adolescentes que 
utilizam das quadras”, explica 
Martim.

O mesmo acontece com o 
parquinho da Praça da Bíblia (Pra-
ça Parque do Ipê). “Recebemos 
reclamações de munícipes sobre 
o estado que se encontra a grama 
do parquinho. É um local de lazer 
e deve estar bem cuidado, para 
não dar impressão de abandono e 
também para garantir o bem-estar 
de seus frequentadores”, afirma o 
vereador. Segundo Martim, outra 
praça que exige a mesma provi-
dência é a Praça Marechal Castelo 
Branco, localizada na Chácara da 
Galega (Quadra Coberta).

Saneamento báSico

Dr. Marcos Aurélio está 
satisfeito com o 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 liga-
ções domiciliares, 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.

Urbanização

Martim Cesar solicita 
poda de grama alta 
em praças da cidade

Solicitação atendida
no Mombaça
Martim Cesar agradece à EDP 

Bandeirante por ter providencia-
do o posteamento e a instalação 
de iluminação pública na Avenida 
Alferes Manuel Ribeiro do Ama-
ral, no bairro Mombaça I. “Apre-
sentei a Indicação nº 820/2012, 
em julho deste ano, solicitando ao 
Executivo que intercedesse junto 
à EDP Bandeirante no sentido de 
providenciar esse benefício aos 
moradores do local, que estava 
muito ermo e oferecendo perigo 
no período noturno”, afirma Mar-
tim. “Semana passada tivemos re-
torno do munícipe Daniel Lucas, 
morador do bairro, informando 
que o posteamento estava sendo 
colocado, bem como a ilumina-
ção estava sendo instalada, o que 
nos deixou bastante satisfeitos”, 
finaliza.

start – eMpresa terceirizada da edp Bandeirante, instalando iluMinação púBlica eM Via do 
MoMBaça i.

Foto: Daniel luCas

Vereador ricardo piorino

Diretoria De ComuniCação/CVP

Encerrando mais qua-
tro anos de trabalho, o 
Pres idente  da  Câmara , 
reeleito para ocupar seu 
3º mandato, o vereador 
Ricardo Pior ino (PDT) 
vem a público agradecer 
a confiança e carinho re-
cebido da população pelo 
trabalho transparente que 
foi  real izado frente ao 
Poder Legislativo.

S e g u n d o  P i o r i n o ,  o 
ponto pr incipal  de seu 
mandato foi a imparcia-
lidade, marcada por uma 
fiscalização consagrada 

reconhecimento

Ricardo Piorino agradece 
apoio da população

“Durante o manDato mantivemos 
uma parceria com fiDeliDaDe”

por grandes resultados. “A 
verdade é filha do tempo. 
Resgatamos a força e a 
independência do Poder 
L e g i s l a t i v o ” ,  a f i r m o u 
o vereador. “Atuei com 
lealdade, atitude e res-
ponsabilidade, o que pro-
porcionou uma parceria 
com a população”, acres-
centou. “Continuaremos 
empenhados sem medir 
esforços para atender os 
anseios dos munícipes, 
buscando uma qualidade 
de vida para todos nós”, 
garantiu Ricardo Piorino.
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 Vereador Janio 
ardito lerario

Atendendo ao pedido de 
moradores de nossa cidade, 
o vereador Janio Ardito Le-
rário (PSDB), encaminhou 
o requerimento nº 1559/12, 
para a Sabesp – Companhia  
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo, para 
que fosse resolvido em caráter 
de urgência, um problema 
na avenida Capitão Vitório 
Basso, cruzamento com a 
rua Álvaro Pestana, pois 
devido ao recapeamento que 
está sendo feito em algumas 
ruas, foi colocado uma mas-
sa asfáltica grossa deixando 
uma tampa de PV (Poço de 
Visita) da Sabesp bem abaixo 
do nível do asfalto, causando 
problemas nos veículos que 
por ali passam.  

De acordo com o vereador,  
“no local formou-se pratica-
mente um buraco, prejudican-
do assim os veículos e prin-
cipalmente aos motociclistas 

Saneamento

Pedido do Vereador 
Janio Lerario é 
atendido pela Sabesp

que ao desviar do mesmo 
correm grande risco, inclusive 
já ocorreu acidentes”.

A estatal governamental 
Sabesp atendeu a solicitação 
do Vereador, através do ofício 
nº RVDP/Of. 165/12, de 27 de 
novembro de 2012, relata que, 
“a área técnica operacional 
da Sabesp providenciou a 
execução  em 19 /11 conforme 
a SS 26752.12”, informou 
o Gerente de Divisão José 
Fonseca Marcondes Junior.

Janio acrescentou: “é mui-
to importante para nós que 
ocupamos um cargo público, 
receber uma atenção como 
esta que a Sabesp nos oferece, 
uma vez que nossos pedidos, 
por pequeno que seja, são em 
favor  de nossa população vi-
sando melhorar a qualidade de 
vida de cada um e a segurança 
de todos; agradeço a atenção 
e o pronto atendimento da 
Sabesp”, encerrou Lerário.

Saúde

Alexandre Faria continua 
com trabalhos de prevenção 
e combate as drogas

Aconteceu na quarta-feira, 
dia 13 de dezembro, na Câmara 
de Vereadores de Pindamo-
nhangaba, o “Fórum Municipal 
por uma Comunidade Segura, 
Saudável e Livre das Drogas”, 
em comemoração ao “Dia Mu-
nicipal da Coalizão” e em cum-
primento a Lei n°5290/2011, de 
autoria do vereador Alexandre 
Faria. O parlamentar que possui 
um trabalho efetivo de combate 
as drogas, comentou durante a 
ocasião que está satisfeito com 
os resultados apresentados. “ Os 
dados colocam Pinda entre as 
cidades de grande destaque na 
luta contra as drogas e aumenta 
ainda mais a nossa responsabili-
dade”, acrescentou a Presidenta 
da Coalizão Pinda, Eliane Prado 
Marcondes, em seu discurso 
durante o evento.

COMAD – Conselho
Municipal de
Álcool e Drogas 
Alexandre Faria e o Diretor 

da Coalizão Pinda, Lafayete 
Marcondes Sobrinho, estiveram 
na última semana em São Paulo, 
na Sede do CONED - Conselho 
Estadual de Políticas sobre Dro-
gas, para conhecer mais sobre o 

trabalho do Conselho e adquirir 
novos materiais para utilização 
em Pindamonhangaba. O CO-
NED é vinculado à Secretaria da 
Justiça e da Defesa da Cidadania 
e tem como função primordial 
contribuir para a elaboração de 
políticas públicas dirigidas a re-
dução da oferta e da demanda de 
drogas no estado de São Paulo. 
“Estivemos reunidos com a Sra. 
Vera Lúcia Bagnolesi - Secreta-
ria Executiva do CONED, que 
mais uma vez alertou sobre a ne-
cessidade da existência do CO-
MAD - Conselho Municipal de 
Álcool e Drogas no município 
de Pindamonhangaba, cuja lei já 
foi criada, faltando apenas anda-
mento por parte da Secretaria de 
Assuntos Jurídicos. Muito mais 
poderia estar sendo feito, mas 
infelizmente o processo está pa-
rado, uma das metas para 2013 
é a implantação do Conselho, 
que é um forte instrumento no 
combate as drogas”, informou 
o vereador e autor do Projeto 
de Lei de criação do COMAD 
para Pindamonhangaba.

eliane prado Marcondes - presidente da 
coalizão

Vereador alexandre Faria

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

agradecimento

Festa da Amizade 
Coruputubense 2012
foi um sucesso

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) e seus 
assessores Homero, Valéria, 
Cidinha e Camila agradecem, 
em nome da Comunidade Co-
ruputubense, ao Padre Glauco, 
a D. Carminha, ao Coral, ao 
casal Maria e Ivo, a D. Lu-
cinha das Rosas Coruputuba 
pela decoração da Igreja que 
estava muito bem decorada e 
enalteceu a casa de Deus onde 
os Coruputubenses puderam 
se reunir em oração na missa 
com a presença do cantor e 
missionário da Comunidade 
Canção Nova, Dunga.

Após a Missa que ficará 
marcada em nossas memórias, 
todos se dirigiram para a antiga 
Túlia da Fazenda onde foi feita a 
confraternização, acompanha-
do de dois conjuntos musicais 
que tocaram musicas dos anos 
60, que fizeram o povo dançar 
e curtir com muita alegria.

Também não faltou o pa-
gode que contagiou a todos. 
Embalados nesse ritmo logo 
virou carnaval. O cantor Dun-
ga cantou as velhas e imortais 
marchinhas fazendo todo o 

povo dançar e cair na folia como 
era antigamente o carnaval na 
Túlia.

Cal e a Comissão da Festa 
agradecem aos colaboradores 
desta memorável Festa: a fa-
mília do Dr. Laerte, Patrick e 
Laertinho que cederam o local 
para a realização da linda Festa;  
ao Sr. Paulo Thumé através da 
Jofel, Nobrecel autorizando a 
realização da missa na igreja 
Nossa Senhora Aparecida; o 
campo para o Futebol e tam-
bém o apoio dado a colocação 
da 1º “Moenda” na rotatória 
de acesso à Fábrica Nobrecel, 
onde ficará exposta para todos. 
Agradecemos também o apoio 
da Prefeitura, do DER, do ve-
reador Janio, do futuro Prefeito 
Vito Ardito Lerario, da Guilher-
me Automóveis “Tifú”, Bilhar 
Estrela de Prata, Sabesp, Beto, 
Evaldo Machado e a todos que 
se empenharam e trabalharam 
para a realização desta Festa.

Fotos: assessoria Do VereaDor
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OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 

PINDAMONHANGABA ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

CONVOCAÇÃO
    Convocamos a comparecer no Departamento de Re-
cursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos no-
minados 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 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  26/12/2012 às 14:00 horas

OPERADOR DE MÁQUINAS

5º DARCI CAETANO
AVENIDA ABAETÉ, 110 – MARICÁ
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-400

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 46.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 06.12.2012.
Às dez horas do dia seis de dezembro de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamonhan-
gaba, 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 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 47.ª Sessão Ordinária, realizada em 
04.12.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0242/12 
André Luiz dos Santos; DILIGÊNCIA, por votação unânime: Recurso 1-0245/12 Carlos 
André Pires Motta. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, 
por votação unânime: Recurso 1-0249/12 Eluiz Matos de Oliveira. 
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, 06 de Dezembro de 2012. 

Ata da 47.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de In-
frações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 04.12.2012.
Às dez horas do dia quatro de dezembro de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infra-
ções da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua 
sede, realizar a Quadragésima Sétima Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presi-
dência 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 45.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
29.11.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi: DEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0233/12 Fran-
cisco Carlos Rodrigues Junior. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva: DEFERIDO, por 
votação unânime: Recurso 1-0256/12 Jorge Alberto Camargo de Souza. III – EXPEDIEN-
TE: Ofício 056/12 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as 
Atas da JARI para publicação. Ofício 057/12-JARI encaminhado a Sra. Mônica Silva Tei-
xeira para providenciar os documentos solicitados pela JARI, a serem juntados ao Recurso 
1-0243/12 por ela interposto
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, 04 de Dezembro de 2012. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIçOS

Departamento Municipal de Trânsito 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL TORNA PÚBLICO O 
RESULTADO DA SELEçÃO DO PROCESSO CLASSIFICATÓRIO DOS CANDIDATOS A 
BOLSA DE ESTUDOS DO COLEGIO “DR. JOÃO ROMEIRO”.
OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DEVERÃO COMPARECER A SECRETARIA DA ES-
COLA NO HORÁRIO DAS 14h as 21h30 PARA EFETUAREM AS RESPECTIVAS MATRÍ-
CULAS 
OS APROVADOS EM SUPLÊNCIA DEVERÃO PROCURAR A REFERIDA SECRETARIA 
PARA INFORMAçÕES SOBRE DISPONIBILIDADE DE FUTURAS VAGAS.

ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICADOS

Nome Completo
1º Jesus José de Oliveira
2º Nataly Inês Cypriano Faustino
3º Ana Carolina Alves da Costa
4º Francielle Cabral Paiva
5º Thaís Pires Floriano Iwashita
6º Thais Gomes de Miranda
7º Miriã Alves dos Santos
8º Rosane das Chagas Meireles
9º Thamyres Cristaine Corrêa Moreira
10º Suelen Cristiane de Melo

ADMINISTRAÇÃO
SUPLENTES

NÃO TEM CANDIDATOS

SEGURANÇA DO TRABALHO
CLASSIFICADOS

Nome Completo
1º Lucimara Cristina de Mello Cesário
2º Joel de Castro Leal
3º Taissa Pereira Sant’Ana
4º Aline de Fátima Santos
5º Amanda Carolina Silva Góes
6º Luis Henrique de Camargo
7º José Rodolfo Alves de Campos
8º Marco Antonio Moreira
9º Jamila Ferreira da Silva
10º Valdenice Oliveira Novais
11º Thais Alves Carvalho
12º Gerson Luis Correia
13º João Marcos Gonçalves Rebouças
14º Francisco Bruno Rodrigues Lima
15º Greisse Kelli Ferreira Alves
16º Helen Fabiana da Silva Ramos
17º Flávia Marcela Gomes Ferreira
18º Alessandra da Silva Lima

                   

SEGURANÇA DO TRABALHO
SUPLENTES

Nome Completo
19º Giliarde Crisóstomo da Silva 
20º Sérgio Luis da Silva
21º Andreza Cristina Barbosa Belini
22º Clayton José dos Santos Miranda
23º Adelino Laurindo de Jesus
24º Camila Teixeira Pinto
25º Claudia Novaes Costa da Silva
26º Agatha Letícia Mariano Laurindo 
27º Marco Antonio de Toledo
28º Francislene Gizele Silva da Costa
29º Cristiano de Almeida Santos
30º Lidiane Santos Lima
31º Joice Luana Montealto Nogueira
32º Rogério Matheus de Paula Diniz
33º João Vitor de Camargo Silva
34º Lidiane Waldomira Almeida
35º Thiago Bueno 
36º Leandro David de Carvalho Monteiro
37º Michelli Cundari Pereira Ferreira dos Santos
38º Carlos Otavio Pereira Dias
39º Débora Martim dos Santos Camões
40º Cristiane Aparecida Marciano Feitoza
41º Silvia Fermino de Melo Souza
42º Elaine Lucia de Almeida Silva
43º Gilmara Pedro
44º Jôse da Silva Mendes Rosa
45º Lucas Fermino de Melo Souza
46º José Antonio Donizeti dos Santos
47º Jéssica de Souza Cruz
48º Carlos Henrique dos Anjos Araújo

PINDAMONHANGABA, 18 DE DEZEMBRO DE 2012.
 ANA MARIA RITA GOMES

DIRETORA DA ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Departamento de Assistência social 

EDITAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDA-
DE CIVIL PARA O MANDATO 2013/2015 DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA DE PINDAMONHANGABA.
 
O Presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Pindamonhan-
gaba no uso das atribuições que lhes são conferidas, 
considerando a Lei Municipal 4682 de 12 de setembro de 2007 e suas alterações,
considerando a primeira reunião extraordinária de 22 de novembro de 2012, 
 CONVOCA:
 As entidades sociais e os movimentos sociais, que tenham envolvimento 
com a causa da pessoa com deficiência para o credenciamento visando à parti-
cipação na Assembleia para a eleição dos representantes da sociedade civil que 
deverão integrar o CMPD – Conselho Municipal da Pessoa com deficiência no biênio 
2013/2015, cujas normas são regidas pelo presente Edital.
1. Ficam convocadas as entidades não governamentais de atendimento e defesa da 
pessoa com deficiência e os movimentos comprometidos com a causa da pessoa 
com deficiência, e as entidades de categoria para votarem e serem votados a uma 
das 04 (quatro) vagas para conselheiros titulares e 04 (quatro) vagas conselheiros 
suplentes, seguindo ordem de classificação decorrente na votação. 
 a) Entende-se por Movimentos comprometidos todas as organizações 
constituídas ou não juridicamente, que comprovem sua atuação continua na cidade, 
na área da pessoa com deficiência, devendo apresentar a seguinte documentação:
 • existência mínima de 12 (doze) meses, comprovada por manifestações 
públicas ou declaração de autoridades públicas ou reportagens que comprovem a 
atuação em defesa da causa, ou outros registros comprobatórios;
2. A organização do processo eleitoral ficará a cargo da comissão organizadora 
composta especialmente para essa finalidade.
 a) Os membros da comissão organizadora são: Andrea Campos Sales 
Martins e Vanessa Cristina Cornetti de Lima pela sociedade civil, Carlos Alberto 
Gonzaga e Rodrigo Martins pelo poder público.
3. O pedido de credenciamento dos representantes de entidades sociais de atendi-
mento e defesa da pessoa com deficiência e dos movimentos comprometidos com 
a pessoa com deficiência com atuação no município de Pindamonhangaba deverá 
ser protocolado na Sala dos Conselhos Municipais, à Rua Euclides Figueiredo, 94, 
das 8h30m às 11h30m e das 13 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, no período 
de 17 de dezembro de 2012 a 16 de janeiro de 2013, que serão homologados pela 
Comissão Eleitoral.
4. A Comissão Eleitoral publicará em jornal de circulação local, a relação dos creden-
ciados deferidos e indeferidos até a data de 18 de janeiro de 2013.
5. O prazo para o protocolo de impugnação dos Credenciados será de 02 (dois) dias 
úteis, contados a partir da data da publicação, ou seja, até 22 de janeiro de 2013.
 a) Os Recursos deverão ser protocolados no mesmo endereço e horários 
constantes no artigo 3º, e serão julgados pela Comissão Eleitoral, devendo a deci-
são ser publicada no Jornal local até o dia 25 de janeiro de 2013.
 b) A decisão da comissão será incontestável.
6. A eleição dos conselheiros da sociedade civil será realizada no dia 14 de fevereiro 
de 2013, das 18 às 21 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal, à Av. Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso, 1400, Centro, Pindamonhangaba.
7. Poderão inscrever-se, até o início da assembleia, como candidatos os credencia-
dos homologados pela Comissão Eleitoral.
8. Cada eleitor poderá votar em até 04 (quatro) candidatos, em cédula especifica 
distribuída pela Comissão Eleitoral no dia da votação.
9. A Comissão eleitoral apurará os votos ao termino da votação.
 a) O critério de desempate se dará pela maior idade.
 b) Ocuparão a titularidade os quatro mais votados e sendo suplentes os 
demais pela ordem de votação.
 c) Por deliberação do Plenário da Assembleia, havendo consenso, a elei-
ção poderá ser feita por aclamação.
10. Ao final do processo eleitoral será lavrada a ata de eleição com os resultados, 
que terá extrato publicado no Jornal Tribuna do Norte.
11. A posse dos novos conselheiros será dada no dia 22 de fevereiro de 2013.
12. Imediatamente após a posse, em primeira reunião ordinária, os conselheiros 
realizarão a eleição da nova diretoria.
13. O Poder Público Municipal dará total publicidade, apoio logístico e financeiro ao 
processo eleitoral.
14. Casos omissos serão dirimidos pela Comissão Organizadora.
Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2012.

Carlos Alberto Gonzaga
Presidente do CMPD

ANEXO I
CRONOGRAMA

AÇÕES DATAS

Publicação do Edital 14/12/2012

Credenciamento para a Assembleia 17/12/2012 a 16/01/2013

Publicação da lista dos inscritos habilitados 18/01/2013

Prazo para recurso 22/01/2013

Publicação do resultado dos recursos 25/01/2013

Assembleia para a Eleição 14/02/2013

Publicação do resultado 19/02/2013

Posse dos eleitos e eleição da diretoria 22/02/2013

ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIçÃO
Processo eleitoral para representantes da Sociedade Civil

Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência

Instituição: ______________________________________________________ 
Tipo:  Entidade social (  )  Movimento (  )   Entidade de classe (  )
Endereço Completo: __________________________________________________
Telefone de contato: __________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________
Data de Fundação ou Inicio das Atividades:  ______________________________
Representante Legal (Presidente/Diretor/Coordenador do Movimento)
Nome: ____________________________________________________________
RG: ______________________ CPF: ___________________________________
Telefone para contato: ______________ Email:____________________________

Indicados para o processo eleitoral 
TITULAR
Nome: ____________________________________________________________
RG: ____________________________CPF: ______________________________
Telefone para contato: _______________e-mail:_____________________________

SUPLENTE
Nome: ____________________________________________________________
RG: ____________________________CPF: ______________________________
Telefone para contato: ______________e-mail: ______________________________

Documentos Apresentados
 ( ) Manifestações ou projetos de caráter públicos, nas áreas de atuação da pessoa 
com deficiência, comprovadas por declaração de autoridades públicas ou outros re-
gistros idôneos. que possam ser verificados e confirmados pela Comissão Eleitoral.
(  ) Outros. Quais ________________________________________________

Pindamonhangaba, ____ de _______________ de 2012.
  

_________________________________
(nome e assinatura do representante legal)

CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA DE PINDAMONHANGABA

SERES ILUMINADOS...
Deus, com Sua infinita Sabedoria e Bondade, enviou 

ao nosso planeta em evolução, seres especiais que 
plantam o seu jardim e decoram a sua alma sem esperar 
jamais que outros lhe tragam flores. Eles aprendem, desde 
cedo, que a boa palavra alivia as dores emocionais, sentem 
alegria mais em ofertar do que em receber e, sabem muito 
bem, que dar a mão ao próximo não é acorrentar a alma 
de quem quer que seja, mesmo porque, o outro tem que 
aprender a cair e  levantar-se com a graça de um adulto e 
não com a terrível tristeza de um derrotado.

Seres benditos, pois são côsncios de que ser autêntico é a 
única forma de agradar; ser flexível  não quer dizer fraqueza 
nem falha de personalidade; portanto, eles abrem as janelas 
da alma à compreensão, ouvem os que tão só querem desa-
bafar as suas angústias, sonham acordados e acordam para 
as realidades do cotidiano.

Sabem perfeitamente que a vida é a soma das escolhas; 
alertam-nos que, às vezes,pensamos em demasia e senti-
mos pouco, e, que, para ser humano,não precisa ser gênio, 
porque a eternidade em nós é uma questão de garra e de 
significado.

Esses seres privilegiados vivem como preceituava o 
sábio grego Sêneca: ”Apressa-te em viver bem, pensa 
que cada dia é, por si só, uma vida e, vive com os homens 
como Deus te estivesse a ver”. Cultuam as amizades, pois, 
o maior orador romano – Cícero, já dizia: ”A amizade per-
feita existe entre os bons. Quem afasta a amizade da vida 
parece que arranca o sol do mundo, pois os deuses imortais 
não nos deram nada melhor nem mais doce.“ 

E, neste final de 2012, mais precisamente no dia 29, um 
desses iluminados  chega às suas setenta primaveras bem 
vividas: uma mulher alegre,autêntica e admirável de nome 
MARIA como a mãe de Jesus. MARIA VALDIRA que nos 
ensina, com muita tranquilidade, esta verdade do filósofo 
alemão Nietsche: ”Se tens um porque para viver, podes en-
frentar todos os ‘como’”. Todos os que a conhecem a apren-
deram a amá-la captaram dela um sublime ensinamento: o 
importante não é estar no topo da montanha, porque toda fe-
licidade acontece quando você está no processo da subida! 
Quanta gente agradece por seu exemplo de quem chegou à 
maturidade encarando a vida com a mesma seriedade que 
uma inocente criança encara uma brincadeira! Ela é minha 
irmã de sangue e de alma!Por certo, eu deveria me calar e 
deixar que o silêncio falasse ao coração, pois há sentimen-
tos que não conseguimos traduzir.

Obrigado, por nos trazer esta verdade de Confúcio, o 
grande sábio chinês: “É preciso comprar arroz e flores. Ar-
roz para viver. Flores para ter pelo que viver!”

*O autor é médico, professor universitário, mestre e 
doutor pela US. Pertence a várias instituições científicas e 
culturais do Brasil e do Exterior.

CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DE PINDAMONHANGABA 

CONVOCAÇÃO PARA A 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2012
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS – 
Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem na 9ª Reunião 
Extraordinária de 2012, a realizar - se:
Dia: 19/12/2012  -   Horário: 17 horas       -   Local: CRAS – Centro - (Rua Euclides de 
Figueiredo, nº. 132 – Alto do Cardoso)
PAUTA:  -  DELIBERAÇÃO DOS PROJETOS NOVOS – RECURSOS MUNICIPAIS

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder públi-
co) que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos 

emails:  cmaspinda@gmail.com  ou  cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

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

Maria Conceição Bispo
Presidente

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos 
pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDRÉ LUÍS MACHADO, de nacionalidade  brasileira,  profissão  montador de móveis 
autônomo, estado  civil  solteiro,  de  29  anos  de  idade, nascido em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no dia  2  de  agosto de 1983, residente e domiciliado Rua Antonio 
Alves  da  Silva  nº  98, Castolira, nesta cidade, filho de  ELIAS  DA  ROCHA  MACHADO  
e  MARIA ROSELI MENDONçA MACHADO.
DANIELE DE ALMEIDA FRANCO, de nacionalidade brasileira,  profissão  do lar, estado 
civil solteira, de 26 anos de idade, nascida  em  Taubaté, Estado de São Paulo, no dia  30  
de  dezembro  de  1985,  residente  e domiciliada Rua  Antonio  Alves  da  Silva  nº  98,  
Castolira,  nesta cidade, filha de MESSIAS FRANCO e  ELIANE  APARECIDA  ALMEIDA  
FRANCO. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do  Código  Civil. Se al-
guém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  14 de dezembro de 2012.
                                                         
Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos 
pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                 
WILLIAN DOUGLAS DE OLIVEIRA, de  nacionalidade  brasileira,  profissão auxiliar de 
fabricação I, estado civil solteiro, de 23 anos de  idade, nascido em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no dia 13 de  janeiro de 1989, residente e domiciliado na  Rua  Nilson  
Santos  Trindade  nº 102, Sítio Santo Antonio em  Taubaté  SP,  filho  de  EDSON  JESUS  
DE OLIVEIRA e MIRIAM ARAUJO DE OLIVEIRA.                               
CAMILA RODRIGUES GOMES,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão estudante, 
estado civil solteira, de 21  anos  de  idade,  nascida  em Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, no dia 14  de  agosto  de  1991, residente e domiciliada na Rua  José  Carneiro  
Salgado  nº  319,  Jd. Imperial, nesta cidade, filha de   LUIZ   RICARDO   GOMES   e   GI-
SELE APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS. Apresentaram os documentos 1, 3  e  4, 
do Art. 1.525, do  Código   Civil.   Se   alguém   souber   de   algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei.                           
Pindamonhangaba,  14 de dezembro de 2012. 

Faço saber que pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo 
Código Civil Brasileiro:                               
EDSON ALISON ZACCARO,  estado   civil   solteiro,   domiciliado   e residente em Guara-
tinguetá SP,   na   Rua   Bandeirantes   nº   87, Engenheiro Neiva - 2º Subdistrito, auxiliar 
de instrumentação,  com 31  anos   de   idade,   nacionalidade   brasileira,   natural   de 
Guaratinguetá SP, nascido no dia 28 de dezembro de 1980,  filho  de EUCIR ANTONIO 
ZACCARO  e de  MARIA FRANCISCA FERREIRA ZACCARO.       
GISLAINE LOPES DA  SILVA,  estado  civil  solteira,  domiciliada  e residente em Pindamo-
nhangaba SP, na Rua  Antônio  Nobrega  Oliveira Junior nº 139, Shangri-la, domestica, com  
27  anos  de  idade,  de nacionalidade brasileira, natural   de   Coronel   Fabriciano   MG, 
nascida no dia 09 de agosto de 1985, filha de JOÃO  LUIZ  DA  SILVA e de  MARILENE 
LOPES DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III  e IV do Art. 1.525, do Código Civil 
Brasileiro. Se alguém  souber  de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.                        
Pindamonhangaba, 14 de dezembro de 2012.   

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos 
pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                
EDIVALDO FERNANDO COSTA,  de   nacionalidade   brasileira,   profissão administrador 
de obras, estado civil solteiro, de 27  anos  de  idade, nascido em Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de  Janeiro,  no  dia  27  de abril de 1985, residente e domiciliado  na  Rua  João  
Livramento,  nº 1270, Vila Rica, nesta cidade, filho de EDIR DE LIMA COSTA  e  LUCIMAR 
MENDES COSTA.                                                           
STHÉFANIE KOIDE  POLICARPO,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão assistente ad-
ministrativo,  estado  civil  solteira,  de  19  anos  de idade, nascida em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no dia  29  de abril de 1993, residente e domiciliada  na  Rua  João  
Livramento,  nº 1270, Vila Rica, nesta cidade, filha  de  EDSON  PEREIRA  POLICARPO  
e ANDREA KOIDE PEREIRA POLICARPO. 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,  15 de dezembro de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos 
pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                
RAFAEL FERREIRA MONTEIRO  DOS  SANTOS,  de  nacionalidade  brasileira, profissão 
ajudante, estado  civil  solteiro,  de  22  anos  de  idade, nascido em  Pindamonhangaba,  
Estado  de  São  Paulo,  no  dia  19  de dezembro de 1989, residente e domiciliado Rua Bel-
miro Claro Cortez  nº 59, Vila São Paulo,  nesta  cidade,  filho  de  ROGERIO  MONTEIRO  
DOS SANTOS e IZABEL FERREIRA DOS SANTOS.                          
SIMONE CASSIA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão  do  lar, estado civil di-
vorciada,   de   27   anos   de   idade,   nascida   em Guaratinguetá, Estado de São Paulo,  
no  dia  10  de  julho  de  1985, residente e domiciliada Rua Belmiro  Claro  Cortez  nº  59,  
Vila  São Paulo, nesta cidade, filha de JOSÉ FARIAS DOS SANTOS e MARIA  CRISTINA 
DE OLIVEIRA SANTOS. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e  5,  do  Art. 1.525, do  
Código  Civil.  Se  alguém  souber  de  algum  impedimento, oponha-o na forma da Lei.                                           
Pindamonhangaba,  17 de dezembro de 2012.             



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
Professora domiciliar 
de reforço (1º ao 5ºano) 
sou  pedagoga. Aceito 
também trabalhar como 
baba em horário comer-
cial. Tratar magdaeraci-
de@hotmail.com 
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 
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 
Filhote de Yorkshire. 
Tel 9790-7954
Fogão, novo, inox, 4 

ClassificadosT   NVENDER - ALUGAR - COMPRAR - TROCAR  - EMPREGOS
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 
digital, Sony Cyber 
Shoty, completa, nova, 
R$ 220; Notebook Sa-
msung, 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 GL 1988, mar-
ron, motor novo, valor 
abaixo tabela.  Tel (12) 
3622-5575 / 9169-0946 
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 tra-
seiro,  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, au-
tomático + couro. Tel 
8146-4313
Logus CL 1.8, 95, vi-
nho, R$ 6.200 + R$ 
1.200 de documenta-
ção. Tel 3648-8395
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
Titan 150, 2008, cin-
za. Tel 8164-7238 ou 
9731-6395 
CBR 450 SR, 92, azul, 
abaixo da tabela 
8818-8757 / 9181-1286
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
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, 3 quartos, 
edícula e dem. dep, R$ 
190 mil. Tel 8839-7211
Crispim, 240 m², 2 
quartos, dem dep, gar, 
lav, quarto e banh nos 
fundos.Tel 3642-2470
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-

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 co-
berta. Tel 8146-4313
Centro, aluga-se 4 
salas comerciais; 2 
pontos  comerciais 230 
metros quadrados. Tel. 
9746-6193  
Centro, kitinet mobi-
liada, R$650.Tel 8881-
5240
Rua João Gama, cen-
tro, apartamento com 
68m². Tel 8186-0868

Ubatuba, 1 dorm, a 
30m da Praia Maran-
duba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada,  
mobiliada, a 100 metros 
da praia, reservas com 
antecedência. Tel. 3642-
3740 ou 9736-7019
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
Araretama,  com escri-
tura, na rua nº 50. Tel 
9204-6611
Bom Sucesso, ótima 
localização. 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
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 par-
te de pagamento. 8119-
4264 ou 3643-4173
Ubatuba, Praia Uba-
tumirim, 1440m², R$ 
55 mil. Tel 3643-4242

mais  dependências, 
garagem coberta. Tel 
9174-0951 /82 16-6194
Jardim Mariana, 3 
dorm, e dem dep., gar 
para 3 carros, R$ 260 
mil. Tel 3642-9454 ou 
9629-5480
Jardim Regina, 2 dorm, 
e dem. dep, antiga rua 12 
nº 14 A, terreno 10 x 30m. 
Tel 3637-6210
Jardim  Rezende,  
sobrado, 93m², novo, 
2 dorm,  e dem dep, 2 
banh, gar, R$ 135.000. 
Tel 3648-5776 / 9127-
5485
Maria Aurea, a/t150m²,   
a/c 80m², 2 dorm, e 
dem. dep, gar 2 carros, 
Tel 9221-2431 
Mombaça, apartamento, 
2 dorm. e dem. dep, R$ 
106 mil. Tel 3642-9454 ou 
9175-6913
Mombaça, 3 cômodos, 
R$ 78 mil. Tel 9774-4108
Mombaça, apartamen-
to, 2 dorm e dem dep, 
R$150 mil. Tel 3643-
1783 / 9119-1656
Mombaça, seminova,2 
dorm e dem. dep, R$ 
130 mil. Tel 3643-1783 
/ 9119-1656
Moreira César, Terra 
dos Ipes, 2 dorm, dem 
dep, com ponto co-
mercial inacabado, R$ 
80.000 . Tel 3642-3027 
Moreira César, CDHU 
Ipê II, 1 dorm, dem 
dep, gar, R$ 38.000. 
Tel 9110-1180
Moreira César, CDHU 
Ipê II, 3 dorm, dem dep, 
gar, Tel 9173-0682
Moreira César, próximo 
à praça São João, so-
brado, 2 dorm., sendo 1 
suite, e dem dep., com 
ponto comercial, R$ 140 
mil. Tel 9153-7933
Morumbi, 2 dorm, dem 
dep, a/t 250m², R$ 120 
mil. Tel 3643-3138
Ouro Verde, c/ 2 lotes, 
2 dorm, dem dep, 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, 
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Resolução CMAS N° 17 de 12 de dezembro de 2012. 
Dispõe sobre a aprovação dos Recursos Financeiros alocados no Fundo 
Municipal de Assistência Social - FMAS e dá outras providências.  

 O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei Municipal nº 3.199, de 16 de abril de 
1996, alterada pela Lei nº 3.481, de 19 de Março de 1999,  
 Considerando a deliberação da reunião ordinária ocorrida em doze de dezembro de dois mil e doze, 
RESOLVE: 
 Art. 1º Aprovar os Recursos Financeiros, alocados no Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS (federal, estadual e municipal), 
conforme orçamento 2013, para o desenvolvimento dos seguintes projetos/serviços, pelas respectivas entidades: 

 

  Descrição Projetos  Federal   Estadual   Municipal   TOTAL Projeto 

BASICA 

APAMEX – Ass. Pinda. do Amor Exigente 
PREV. USO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - 

APOIO FAMÍLIA 
                    21.264,00                21.264,00  

APAMEX – Ass. Pinda. do Amor Exigente 
PREV. USO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - 

APOIO USUÁRIO 
                   33.972,00               33.972,00  

Assoc para Auxílio da Criança e do 
Adolescente - Projeto Crescer 

CRESCER ITINERANTE   51.326,43                30.396,00                81.722,43  

Assoc. Criança Feliz S.Gabriel Melhoria Qualidade de Vida                    44.784,00               44.784,00  

Casa São Francisco                       19.536,00                19.536,00  

Centro Conivência Idoso – Campinas INCLUSÃO SOCIAL DO IDOSO 3.642,00 3.600,00                 17.436,00               24.678,00  

Centro Conivência Idoso - Nestor de 
Azevedo 

COLHEITA 25.089,96 11.600,00                  6.096,00                42.785,96  

Entidade Paulo Amaral PLANO BEM                     88.512,00                88.512,00  

Entidade Paulo Amaral ESPAÇO CRIANÇA                    22.680,00               22.680,00  

Instituto Profissional Salesiano CPDB/PROVIM   89.689,96                93.240,00             182.929,96  

Lar da Criança Nova Esperança ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL                     77.436,00                77.436,00  

Espaço de Convivência Padre Vita CRIANDO                    43.728,00               43.728,00  

Lar São Judas Tadeu 
ATENDIMENTO SOCIAL CRIANÇA E 

ADOLESCENTE 
  29.787,62                73.296,00             103.083,62  

Assoc. Caridade Santa Rita O BEM ESTAR DA FAMILIA   6.300,00                60.480,00               66.780,00  

SOS   FORALECENDO FAMÍLIAS/FAMÍLIA CIDADÃ   18.000,00                 58.752,00                76.752,00  

AVAPE VEM SER JUNTOS                    29.400,00               29.400,00  

APAE Básica   6.890,00                  6.890,00  

  

PROTEÇÃO 
BASICA                

Moreira Cesar 

Ass. Coop Salesianos CUROS PROFISSIONALIZANTES                    85.260,00               85.260,00  

Ass. Coop Salesianos CAMERATA                     73.500,00                73.500,00  

CIMC - Conivência de Idosos de Moreira 
César 

  7.353,00 7.200,00                  8.664,00                23.217,00  

SOS UNIDADE M. CESAR                   110.988,00              110.988,00  

IA3 PROJOVEM 22.500,00                  22.500,00  

IA3 APRENDIZ NA EMPRESA   40.000,00                40.000,00  

IA3 VEM SER JUNTOS                    58.800,00               58.800,00  

  

PROTEÇÃO 
ESPECIAL  

MÉDIA 
COMPLEXIDADE 

Ass. Coop Salesianos MSE - LA/PSC   105.600,00                137.136,00             242.736,00  

APAE INSTITUCIONAL 105.300,00 8.946,84                95.292,00             209.538,84  

  

PROTEÇÃO 
ESPECIAL                             

ALTA 
COMPLEXIDADE 

Lar da Criança Nova Esperança ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 12.403,44 49.364,07                 23.316,00                 85.083,51  

Lar da Criança Irmã julia ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 43.788,60 55.146,00                 87.650,00              186.584,60  

Lar Irmã Terezinha 
ACOLHIM. INSTITUCIONAL                        

AMAR E CUIDAR 
28.344,36 62.796,02                 55.020,00              146.160,38  

Lar São Vicente de Paulo ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 23.463,48 55.576,02                58.800,00              137.839,50  

SOS CASA DE PASSAGEM   75.200,00                 45.780,00             120.980,00  

TOTAL      POR      RECURSOS 271.884,84 677.022,96             1.561.214,00  2.510.121,80 

     
 Art. 2º Os recursos somente serão liberados mediante a apresentação de todos os documentos necessários à formalização de 
assinatura de convênio, junto a Secretaria de Assuntos Jurídicos. 
 
 Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Pindamonhangaba, 12 de dezembro de 2012. 
 

Maria Conceição Bispo 
Presidente  

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Paixão por Esporte

Canoagem de Pinda sagra-se vice-campeã brasileira
Foi disputado no último 
fi nal de semana, entre 
os dias 14 e 16, o 
Campeonato Brasileiro de 
Canoagem Velocidade 2012, 
válido pelas categorias: 
Infantil, Menor, Cadete, 
Júnior, Sênior, Master e 
Paracanoagem.
A competição foi realizada 
no município de Primavera 
do Leste, no Estado do Mato 
Grosso, e reuniu mais de 
350 competidores.
Representada pelo 
total de 37 atletas da 
Acanompi (Associação 
de Canoagem Maggi de 
Pindamonhangaba), a 
Princesa do Norte volta para 
a casa consagrada, com o 
vice-campeonato garantido.
Durante os três dias 
de competição, foram 
disputadas 224 provas, 
sendo 102 entre as fi nais 
A e B. A delegação de 
Pindamonhangaba somou 
156 pontos, fi cando 
atrás apenas da Apen - 
Associação Pirajuense de 
Esportes Náuticos, que 

atualmente, é uma potência 
dessa modalidade esportiva.
Segundo informações 
divulgadas pela Confederação 
Brasileira de Canoagem, “os 
resultados do evento são 
utilizados como critério básico 
para a convocação dos atletas 
que farão parte das equipes 
permanentes e seleções 

nacionais que representarão 
o Brasil nas competições 
internacionais de 2013”.
Pouca gente sabe, 
mas a canoagem de 
Pindamonhangaba é uma das 
grandes forças do cenário 
estadual, e até nacional.
O trabalho de “formiguinha” 
realizado pelo professor Luiz 

de Souza Pereira Filho, o 
Maggi, indiscutivelmente, 
vem rendendo excelentes 
resultados ao município. 
Em praticamente dez anos 
a frente da canoagem de 
Pindamonhangaba, Maggi 
elevou a modalidade, que 
passou de promessa à 
realidade.
No Mato Grosso, a Princesa 
do Norte teve como 
principais destaques, 
dois ouros (K1 Master: 
José Luciano Damião e 
K4 Junior: André Renan, 
Fabrício Pádua, Lucas 
Avelar e Max Willian), 
duas pratas (K1 Junior: 
Juliana Gonçalvez Izidoro 
e K1 Infantil: Ana Laura 
da Silva Antunes) e seis 
bronzes (K1 Cadete B: 
Luiz Augusto, K1 Cadete: 
Gabriela Aparecida de 
Moura, K2 Junior: Dayana 
Lemes e Stefani da Silva, 
K2 Cadete: Carina Napier e 
Eduarda Cristine, K2 Junior: 
André Renan e Max Willian 
e K2 Menor: Ana Carolina e 
Sarah Yasmin).

Canoístas pindenses fazem bonito em Mato Grosso

Divulgação/Zanella Fotografi as

A LPMF - Liga Pindamonhan-
gabense Municipal de Futebol - 
prepara uma festa de encerramento 
das atividades em 2012 para os re-
presentantes dos times que participa-
ram dos torneios da LPMF, e outros 
convidados. O  evento acontece na 
quinta-feira (20), na sede da ASPMP 
- Associação dos Servidores Públicos 
Municipais de Pindamonhangaba.

Cada dirigente receberá cinco 

convites para distribuir entre sua 
diretoria. A Liga doará uma bola 
ofi cial para as equipes participan-
tes dos campeonatos em 2012. As 
equipes dos campeonatos Sub 11 e 
Sub 13 ganharão uma bola nº 4.

O presidente da LPMF, Carlos 
Magno, disse que a entidade pre-
miará as agremiações que coloca-
ram mais times para competir nas 
diversas categorias. 

LPMF promoverá 
festa de encerramento

Após três 
meses de com-
petição, o Cam-
peonato Amador 
da 2ª Divisão 
consagrou o Ara-
retama campeão 
após a fi nal con-
tra o Areião, no 
domingo (16), no 
estádio Antônio 
Pinheiro Júnior, 
no Boa Vista.

O jogo termi-
nou em 1 a 1, no 
tempo normal, 
com o Arareta-
ma vencendo nos 
pênaltis por 4 a 
2. A partida teve 
um bom públi-
co, uma vez que 
a LPMF - Liga 
Pindamonhanga-
bense Municipal 
de Futebol, em 
reunião com os 
fi nalistas, deci-
diu alterar a par-

Araretama conquista título do Amador da 2ª Divisão

Confi rmando 
o favoritismo, 
quando terminou 
a primeira fase 
na 1ª colocação, 
o time do Bela 
Vista levou o 
título do Sênior 
35 após empatar 
com o Unidos do 
Jardim Rezende 
por 2 a 2 (tempo 
normal) e ven-
cer por 5x4, nos 
pênaltis, no do-
mingo (16), no 
estádio Antônio 
Pinheiro Júnior.

O Bela Vista 
terminou a pri-
meira fase com 
16 pontos, em 
primeiro lugar, 
e eliminou o 
Pindense nas se-
mifi nais nos pê-
naltis. Já o Uni-
dos do Jardim 
Rezende termi-
nou o torneio 

Bela Vista solta o grito de campeão no “Sênior 35”
Akim/Agoravale

tida para às 11 
horas, devido à 
fi nal do Campe-
onato Mundial 
entre Corinthians 
e Chelsea.

O Araretama 
chegou à fi nal 
após, no placar 
agregado, fazer 8 
a 0 no Ponte Nova, 
nas duas partidas da 
semifi nal em que a 
equipe venceu. O 
Areião surpreen-
deu a todos, e tirou 
o favorito Flumi-
nense da decisão.

Araretama e 
o Areião já ga-
rantiram acesso 
para o Campe-
onato Amador 
da 1ª Divisão 
em 2013, assim 
como os outros 
dois semifi nalis-
tas: Ponte Nova e 
Fluminense.

na segunda co-
locação, na pri-
meira fase, com 
15 pontos, lide-
rando o campeo-
nato até a última 
rodada, quando 
foi ultrapassado 
pelo Bela Vista. 
Nas semifi nais, a 
equipe eliminou 
o Ipê II/Vila São 
José.

O Campeona-
to Sênior 35 reu-
niu nove equipes 
em única chave, 
com apenas jo-
gos de ida. A 
competição foi 
promovida pela 
LPMF - Liga 
Pindamonhan-
gabense Muni-
cipal de Futebol 
e Prefeitura de 
Pindamonhan-
gaba, por meio 
da Secretaria de 
Esportes.

EC  Bela Vista

AA  Araretama
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