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Justiça Eleitoral 
diploma eleitos 
em 2012
Solenidade de diplomação do prefeito, vice-prefeito 
e vereadores eleitos em outubro, encerra processo 
eleitoral em Pindamonhangaba

Diretores da GV apresentam projetos 
de produção e infraestrutra ao prefeito

Os diretores da Siderúrgica GV, que está construindo uma grande fábrica em 
Pindamonhangaba, apresentaram os planos de implantação ao prefeito João Ribeiro. 
A expectativa é que já no segundo semestre de 2013, as operações de venda do aço 
produzido na cidade, já estejam em andamento Moradores das “Oliveiras” terão 

propriedades regularizadas

Com o trabalho de georreferenciamento realizado pelo Itesp, várias etapas para a 
regularização de áreas do bairro das Oliveiras foram adiantadas  
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Páginas 6 e 7

Vôlei de Pinda 
fecha 2012 
com grandes 
resultados

Disputando a Superliga Principal, o time da Fun-
vic/Mídia Fone chega ao final de 2012 com ótimos 
resultados obtidos em importantes torneios como 
a Superliga B e os Jogos Regionais. A torcida está 
confiante que, em 2013, muito mais seja realizado.

Esportes 18

TN Pop:

Instável
Possibilidade 
de chuva

Segunda-feira - 24/12 Terça-feira - 25/12

previsão 
do tempo

TEMP. MÍNIMA     21ºC 
TEMP. MÁXIMA    28ºC

TEMP. MÍNIMA     20ºC 
TEMP. MÁXIMA    27ºC

TEMP. MÍNIMA     20ºC 
TEMP. MÁXIMA    30ºC

Nublado e 
pancadas 
de chuva 

TEMP. MÍNIMA     20ºC 

Nublado e 
pancadas 
de chuva 

TEMP. MÍNIMA     21ºC 
TEMP. MÁXIMA    30ºC

TEMP. MÍNIMA     21ºC 

Pancadas 
de chuva 

Sábado - 22/12Sexta-feira - 21/12 Domingo- 23/12

Pancadas 
de chuva  
à tarde

TEMP. MÍNIMA   22ºC 
TEMP. MÁXIMA  31ºC

Pancadas 
de chuva  
à tarde

TEMP. MÍNIMA     21ºC 

Pancadas 
de chuva  
à tarde

TEMP. MÍNIMA   22ºC 

‘O impossível’ reconstitui a 
tragédia do tsunami de 2004

Campeão do 
Sub 17 sai 

no domingo
Esportes 18
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Feliz Natal

O Big Bazar do Bem, realizado 
pela Apae de Pindamonhangaba, 
começou  na quinta-feira (20), e 
segue  nesta sexta-feira (21), e  
sábado (22). Esta é a chance de 
comprar roupas novas, masculinas 
e femininas, de grifes nacionais e 
importadas, com até 60% de des-
conto, e ainda ajudar quem precisa. 
Uma excelente oportunidade para 
exercer a solidariedade e ainda 

realizar as suas compras de Natal. 
O Big Bazar do Bem acontecerá no 
campus centro da Fapi - Faculdade 
de Pindamonhangaba - na rua Ma-
rechal Deodoro da Fonseca, 316 – 
centro. 

Para facilitar ainda mais as 
compras, o Bazar aceitará paga-
mentos à vista, ou em até 4x sem 
juros no cartão. No Bazar tem cami-
setas, blusas, vestidos, polos, rega-

tas, bermudas e bonés de marcas 
como: Abercrombie, Hollister, Ed 
Hardy, Christian Audigier, Billabong, 
Element, Oakley, Turma da Mixirica 
e muito mais. 

Na quinta e sexta-feira, o Big 
Bazar do Bem acontecerá das 10 
às 21 horas, e no sábado (22), das 
10 às 18 horas.

Este evento é realizado pela 
Brands4you, uma empresa de 

São Paulo que possui loja própria 
na capital desde 2007, e hoje tem 
parceria com diversas entidades 
sociais, principalmente com as 
Apaes do Estado de São Paulo. O 
Big Bazar do Bem é uma iniciativa 
que percorre diversas cidades do 
interior paulista, com o intuito de in-
centivar a ajuda ao próximo através 
de compras de produtos de moda. 
Participe!

Quando o assunto é o desen-
volvimento de Pindamonhangaba, 
é imprescindível lembrar a mais an-
tiga fábrica de papel do município, 
situada na região do Distrito de Mo-
reira César. A Fábrica de Papel de 
Coruputuba, de propriedade do Dr. 
Cícero Prado, iniciou atividades na 
cidade em novembro de 1911.

Com o progresso da cultura de 
arroz e diante da grande quantidade 
de palha originária desse produto, 
surgiu a ideia da construção de uma 
pequena fábrica de papelão para 
aproveitamento desse subprodu-
to. Da fábrica de papelão nasceu 
a fábrica de papel, que chegou a 
ser a maior da América do Sul no 

setor. Assim surgiu o Coruputuba, 
o local se transformou em polo in-
dustrial, e foi moradia e serviço de 
muita gente.

Em 2012, Coruputuba comemo-
ra mais um ano do seu centená-
rio. Em homenagem a essa data 
comemorativa e representativa 
para muitos cidadãos de Pinda, 

foi colocada em exposição, na 
rotatória de acesso à Fábrica 
Nobrecel, a 1ª “Moenda” da Co-
ruputuba, o objeto moía as fibras 
de madeira para transformá-las 
em uma pasta que resultaria na 
matéria prima do papel. Os 101 
anos são marcados com muitas 
lembranças e nostalgia.

Exposição de 1ª moenda comemora 101 anos de Coruputuba

Apae realiza Big Bazar do Bem com roupas multimarcas

Geografando
 Criação: Professor Souza Leite 

Nova apresentação: Professor Leonardo Martuscelli
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O Fundo Social de Solidarie-
dade, por meio do Bazar Solidário, 
pede a todos os artesãos que pos-
suem produtos na sede, que com-
pareçam ao local, para retirá-los.

Todas as peças expostas no 
bazar serão devolvidas para seus 
donos. Segundo a coordenadora 
do Bazar, Márcia Camargo de An-
drade Monteiro, o motivo da entre-
ga será a fi nalização das ativida-
des da gestão atual.

O bazar fi ca na rua Deputado 
Claro César, 33, centro (ao lado da 
antiga sede da Prefeitura), e fun-
ciona das 9 às 17h30, de segunda 
a sexta-feira. Para mais informa-
ções ligue (12) 3643-2223.

Vai ser realizado, no domingo 
(23), o festival benefi cente Igualda-
de para o Natal Feliz, uma marato-
na de jogos de futebol com os times 
de Pindamonhangaba.

A primeira disputa, entre Estre-
la e Maricá, acontece às 8h30. A 
seguir jogam Fim de Carreira e Vila 
São Geraldo, às 9h30. Ás 10h30 é 
a vez de Independente e Parque 
Ipanema se enfrentarem. O último 
jogo será às 11h30, com o time do 
Sindicato dos Metalúrgicos contra 
os Amigos do Mário Garcia.

O evento será no campo do 
Estrela. Os participantes irão doar 
cestas básicas e fraldas geriátricas.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba informa o que abre e o que 
fecha neste feriado de Natal. A Pre-
feitura e a Subprefeitura encerram 
o expediente nesta sexta-feira (21), 
e reabrem na quarta-feira (26).

O atendimento no Cisas – Cen-
tro Integrado de Saúde e Assistên-
cia Social, de Moreira César, encer-
ra nesta sexta-feira, e volta a abrir 
no dia 26, e funcionará normalmen-
te até o dia 28. O Pronto Socorro 
e o Pronto Atendimento de Moreira 
César abrirão normalmente.

A farmácia, que fi ca dentro do 
CEM - Centro de Especialidades 
Médicas, funcionará nos dias 22, 
23 e 24, das 8 às 12 horas, para 
distribuição de medicamentos de 
atenção básica. Os medicamentos 
controlados devem ser retirados 
até esta sexta-feira (21), das 8 às 
19 horas.

O CEM também disponibiliza 
um profi ssional de enfermagem 
para fazer curativos. O horário de 
atendimento é das 8 às 12 horas.

O que abre e o que fecha neste feriado de Natal 

O Departamento de Turismo de 
Pindamonhangaba realizará, até o 
sábado (22), a distribuição do Ca-
lendário Ofi cial do projeto Conheça 
sua Cidade. As folhinhas serão dis-
tribuídas a todos que participarem 
do City Tour, durante o período das 
festividades de fi m de ano.

Os munícipes que passarem 
pelo CIT - Centro de Informações 

Turísticas - também receberão um 
calendário.

O bondinho do City Tour leva os 
moradores da cidade e região para 
conhecerem os principais prédios 
históricos do centro de Pindamo-
nhangaba. A saída é em frente à 
praça Monsenhor Marcondes.  

Segundo a chefe de serviço 
do Departamento de Turismo, Gis-

lene Cardoso, o calendário é uma 
maneira de presentear a todos que 
têm a oportunidade de conhecer a 
história da cidade contada através 
dos prédios históricos.

“É mais uma maneira de sen-
sibilizar os munícipes do potencial 
turístico de Pindamonhangaba, 
além dos cartões postais, folders e 
revistas”, fi nalizou Gislene.

Departamento de Turismo de Pindamonhangaba 
distribui calendários no City Tour

Comunicado 
do Bazar 
Solidário aos 
artesãos

Festival 
benefi cente 
de futebol
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Quando o assunto é o desenvolvimento de Pinda-
monhangaba, as duas palavras que dão título ao edi-
torial de hoje aparecem com abundância em qualquer 
texto ou discurso. 

Mais e Melhor têm sido a tônica da atual adminis-
tração, que mudou a face da cidade, tornando-a Mais 
atraente e muito Melhor para viver e crescer.

Em todos os setores da cidade estão as palavri-
nhas Mais e Melhor. Na área da Saúde por exemplo. 
Não tem nada Mais complexo do que atender as de-
mandas da saúde pública. Afi nal, quanto Mais se in-
veste Mais demandas surgem. Mas o fato é que hoje 
Pindamonhangaba conta com Mais unidades básicas 
de saúde, Mais equipes de Programa Saúde da Famí-
lia, Mais gabinetes dentários, Mais profi ssionais para 
atender a população, Mais consultas, Mais exames, 
Mais remédios distribuídos.

E tem Mais, tudo feito da Melhor maneira. As com-
pras são feitas de forma Melhor, propiciando economia 
para a administração, e é claro, retornam com Mais in-
vestimentos. Os Melhores investimentos propiciaram, 
por exemplo, que as obras realizadas pela Prefeitura 
tornem-se ambientes Melhores, onde os usuários da 
saúde, para continuar no mesmo exemplo, sintam-se 
Melhor, sejam atendidos com Mais conforto, seguran-
ça e tranquilidade. Em ambientes Melhores, os profi s-
sionais também trabalham Melhor!

No Esporte tem sido assim, Melhores praças es-
portivas, Mais títulos, Melhores professores, Mais 
gente praticando esporte. 

Na Educação a fórmula se repete. Melhor ambien-
te escolar e Mais vagas, Mais transporte, Melhor ren-
dimento. Merenda Melhor, Mais vontade de aprender. 
Mais investimentos em pessoal e infraestrutura e Me-
lhor relacionamento com as famílias.

No trânsito, onde também é muito difícil agradar 
a todos, principalmente diante do crescente aumento 
da frota de veículos circulando pelas ruas e avenidas, 
Pinda Hoje tem Mais alternativas de tráfego e Me-
lhores vias, inclusive duplicadas e em duplicação, as 
ruas e avenidas também estão Melhor pavimentadas. 
Tem também Mais sinalização e índices Melhores de 
acidentes e infrações de trânsito.

Pinda Hoje tem Mais escolas profi ssionalizantes e 
universidades, isso faz com que as chances dos jo-
vens sejam muito Melhores quando o assunto é em-
prego. Aliás, Pinda sempre esteve entre as cidades 
da região que Mais vagas de emprego ofereceu nos 
últimos anos, isso segundo o Caged – Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados.

Para onde quer que se aponte, nos quatro cantos 
da cidade, a atual administração fez Mais e Melhor, e 
a população respondeu à altura. Hoje o cidadão de 
Pindamonhangaba é Mais participativo e exige sem-
pre o Melhor, da própria administração, das empresas 
e de si mesmo, criando um circulo virtuoso que impul-
siona a cidade em direção do sucesso. 

Enfi m, Pinda Hoje é uma cidade Melhor, e com 
muito Mais oportunidades para todos!

Mais e Melhor

Chegamos a mais um período de festividades, quando 
celebramos o nascimento do espírito mais evoluído que já 
passou pelo nosso planeta, que nos deixou como legado 
lições de moral, amor e caridade, compelindo-nos, nesta 
época em particular, a voltarmos o olhar ao nosso interior e 
avaliarmos nossas atitudes durante todo o ano que passou.

Certamente, essa refl exão nos ajudará a construir um 
próximo ano melhor, contribuindo para a nossa melhoria 
interior e a nossa evolução espiritual.

Portanto, desejo um Feliz Natal a todos do Jornal Tribu-
na do Norte, ao professor Souza Leite, aos leitores desta 
coluna, aos meus amigos e colegas de trabalho, aos meus 
familiares e à minha amada esposa Élen.



Mais de 30 famílias do 
bairro das Oliveiras poderão 
ter suas propriedades regu-
larizadas em breve. Na tarde 
de quarta-feira (19), a Prefei-
tura de Pindamonhangaba e 
o Itesp - Fundação Instituto 
de Terras do Estado de São 
Paulo - apresentaram a finali-
zação dos trabalhos de regu-
larização fundiária aos mo-
radores. O evento ocorreu no 
Centro Comunitário do bair-
ro, e contou com a presença 

de representantes da Prefeitu-
ra e do Itesp.

Numa área de 250 hecta-
res o Itesp, por meio da Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
realizou um levantamento to-
pográfico e diagnóstico fun-
diário, entre outros trabalhos, 
possibilitando que os mora-
dores regularizem os imóveis 
de forma documental e am-
biental, e então, como produ-
tores rurais, possam partici-
par de programas de linhas de 

crédito governamentais.
Waldir Marques Júnior, 

advogado do Itesp, conta que 
a fundação adiantou os traba-
lhos, e que os moradores já 
estão com o material técnico 
necessário para dar entrada 
nas ações de usucapião, sen-
do estes as plantas das áreas 
com georreferenciamento, 
memorial descritivo, uso de 
solo de área, entre outros. E 
que agora os moradores deve-
rão constituir um advogado.

Maria de Fátima Oliveira é 
filha de Maria de Fátima, que 
mora há 50 anos no bairro, ela 
conta que o apoio do Sindica-
to dos Trabalhadores Rurais 
e da Prefeitura foi essencial, 
porque sem este apoio ficaria 
difícil conseguir regularizar a 
área, e que isso é algo que sua 
mãe, e os demais moradores, 
gostaram muito.

Wilson Ferreira Dias, 
presidente da Associação 
de Moradores e Amigos de 

bairro das Oliveiras, Rodeio, 
Martins e Pau D´Alho, afir-
mou que todos estão muito 
contentes com o trabalho, e 
que é um presente de Natal. 
“Achei importante, a regula-
rização é boa porque é uma 
segurança a mais para as pes-
soas daqui”.

O secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Álvaro 
Staut Neto, comentou que 
com este trabalho, os mora-
dores “ganharam” pratica-

mente dois anos em termos 
de documentação. E que este 
estudo foi feito naquela área, 
porque o uso de ocupação de 
solo deve ser ordenado.

O prefeito João Ribeiro 
afirma que a regularização 
da área é um trabalho muito 
importante, e este benefício 
vai contribuir com a geração 
de renda de muitas famílias, 
porque os produtores terão 
mais facilidades para conse-
guir financiamentos.

A diretoria da empresa 
GV do Brasil Indústria e Co-
mércio de Aço, que pertence 
ao grupo mexicano Simec, 
esteve na tarde desta última 
quinta-feira (20), no gabine-
te do prefeito João Ribeiro 
fazendo uma apresentação 
de seus planos de atividades 
em Pindamonhangaba, e toda 
a estrutura física da siderúr-
gica que está em construção 
às margens da rodovia SP-62 
(Pinda/Moreira César, no tre-
cho Vereador Abel Fabrício 
Dias).

O conselheiro de Admi-
nistração do grupo Simec, 
Eduardo Virgil, agradeceu ao 
prefeito pela oportunidade de 
investir no município e entre-
gou uma homenagem da em-
presa mexicana. “Por meio 
desta homenagem agradece-
mos ao prefeito João Ribeiro 
pelo apoio recebido, por po-
dermos investir em Pindamo-
nhangaba e gerar empregos”, 
disse.

Durante apresentação, 
Virgil contou que, depois de 
construída, a indústria deve-
rá produzir 500 mil toneladas 
anuais de aço, de vergalhões 
e fio máquina. “Na primeira 
fase, a siderúrgica irá produ-
zir aços de construção civil e 
na segunda fase serão produ-
zidos aços especiais voltados 
para a construção mecânica”, 
explicou.

A siderúrgica deve gerar 
cerca de 2.500 empregos di-
retos e indiretos e o empreen-
dimento deve começar com 
as operações de vendas no se-
gundo semestre de 2013. “Na 
atual fase de construção, já 
temos 20 empresas trabalhan-
do na parte de edificação e 15 
empresas na parte de proces-
sos. Temos projetos para que 
futuramente seja feita uma 
expansão da siderúrgica, cuja 
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Diretores de siderúrgica apresentam projetos 
de infraestrutura e produção ao prefeito

fase deve ter um investimen-
to de mais U$ 500 milhões”, 
contou o conselheiro.

O secretário de Desenvol-
vimento Econômico da Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
Álvaro Staut Neto, disse que 
é importante a administra-
ção acompanhar a trajetória 
de instalação da empresa. 
“É muito relevante acompa-
nharmos a empresa desde o 
seu nascimento e instalação 
no município até a realização 
de suas atividades, dando o 
apoio necessário para que 
contribua com o desenvolvi-
mento da cidade”, comple-
mentou.

O prefeito João Ribeiro 
agradeceu aos presentes na 
reunião, e lembrou da im-

portância de um investimen-
to como esse no município. 
“Depois de muitos anos, 
Pindamonhangaba poder re-
ceber um investimento deste 
porte nos traz muito orgulho 
e satisfação. Esta siderúrgica 
será uma das peças impor-
tantes no projeto de transfor-
mação e desenvolvimento de 
nossa cidade”, pontuou.

O grupo Simec produz, 
anualmente, 5 milhões de 
toneladas de aço, que são 
exportados para países da 
Europa, Ásia, América do 
Norte, América Central e 
América do Sul. Sua sede 
principal está situada no Mé-
xico, e possui mais unidades 
fabris nos Estados Unidos e 
no Canadá.

Moradores das “Oliveiras” terão propriedades regularizadas
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O prefeito João Ribeiro recebeu os diretores da empresa em seu gabinete, junto com a equipe de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura

Os diretores da GV falaram sobre os planos de implantação e operação da empresa

Os técnicos do Itesp falaram sobre o trabalho desenvolvido em parceria com a Prefeitura. Os moradores da área gostaram do que ouviram 
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Pindamonhangaba está 
em constante desenvolvi-
mento e a cidade receberá, 
em breve, uma unidade de 
pesquisas da Unitau. Na ma-
nhã de quinta-feira (20), re-
presentantes da Universidade 
e do Executivo, visitaram o 
local onde será instalado o 
Polo Tecnológico, região lo-
calizada no Distrito de Mo-
reira César.

O reitor da Unitau, pro-
fessor Dr. José Rui Camar-
go, agradeceu a Prefeitura de 
Pindamonhangaba pela opor-
tunidade da Universidade de 
Taubaté poder se instalar no 
polo e afirma que isso é im-
portante. “Iremos participar 
do desenvolvimento tecnoló-
gico do polo, que certamente 
será um dos mais importan-
tes do Vale do Paraíba. Pinda 
tem se desenvolvido muito, 
e esse investimento é im-
portante tanto para a cidade 
como para a região. A Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
está de parabéns pela inicia-
tiva”.

O reitor citou que a Uni-
versidade tem condições para 
auxiliar e fazer pesquisas em 
desenvolvimento em todas 
as áreas do conhecimento e 
que está à disposição das em-
presas que irão se instalar no 
polo.

O professor Dr. Eduar-
do Hidenori Enari, diretor 
presidente da Fapeti - Fun-
dação de Apoio à Pesqui-
sa, Tecnologia e Inovação 
- conta que atualmente a 
instituição possui projetos 
com diversas empresas do 
Vale do Paraíba e o objeti-

Unitau e Prefeitura visitam polo 
tecnológico em Moreira César

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do DSM 
- Departamento de Serviços 
Municipais – encerrou, nesta 
semana, o recolhimento de 
pneus velhos e em desuso no 
município.

A ação foi criada em 2005, 
como prevenção aos proble-
mas de saúde que os pneus 
descartados de forma errada 
podem causar à população. 
O recolhimento dos pneus 
evita a proliferação do mos-
quito transmissor da dengue, 
e mantém a cidade limpa, 
evitando o descarte deste ma-
terial em locais impróprios, e 
a formação de lixões.

Segundo informações do 
diretor do DSM, Sérgio Gui-
marães, a Regional Leste, 
localizada no bairro Cidade 
Nova, recebe os pneus des-
cartados, e estes ficam arma-
zenados na sede, em local co-
berto, até completar duas mil 
unidades. “Quando chega-
mos a esse número, os pneus 
são processados e destinados 
para uso ecologicamente cor-
reto, como solas de sapatos, 
fitas de multiuso, composi-
ção de asfalto e queima em 
fornos de cimento”, explicou 
o diretor.

Esta ação é realizada por 
uma empresa que ganhou 

uma licitação aberta pela pre-
feitura, e faz a coleta e a des-
tinação correta de pneus sem 
utilidade.

Durante os sete anos de 
trabalhos, foram recolhi-
dos 113 mil pneus em toda 
a cidade. “Na terça-feira 
(18) foi feito o último reco-
lhimento do ano. Com este 
serviço pudemos cuidar da 
saúde da população, evitan-
do a formação de criadouros 
do mosquito transmissor da 
dengue, mantemos a cidade 
limpa e contribuímos com o 
meio ambiente, dando uma 
destinação útil para este ma-
terial”, disse.

Representantes da Prefeitura de Pindamonhangaba e da Universidade de Taubaté estiveram no local onde será instalado o Polo Tecnológico

vo, com esse novo projeto, 
é aproximar empresas e uni-
versidade, fazendo a gestão 
dos projetos. 

Professor Dr. Edson Ap. 
A. Q. Oliveira, pró-reitor de 
pesquisa e pós-graduação, 
disse que a Unitau tem como 
objetivo principal, no com-
plexo do Polo de Pindamo-

nhangaba, desenvolver uma 
série de projetos e pesquisas 
que possam atrair recursos 
para a região e fazer melhor 
integração entre universidade 
e indústria. Ele garante que a 
parceria com a Prefeitura de 
Pindamonhangaba é muito 
importante.

A secretária de Educação 

e Cultura da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, Bárba-
ra França Macedo, visitou o 
local e diz que a parceria é 
de grande importância para 
o município, já que estamos 
numa região bem industriali-
zada. “Ter esse polo no muni-
cípio é um ganho. Já temos a 
Fatec, e a Unitau vem acres-

centar com trabalhos novos e 
pesquisas”.

O secretário de Desenvol-
vimento Econômico da Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
Álvaro Staut Neto, afirmou 
que essa iniciativa é mais uma 
oportunidade para a atração 
de empresas e geração de em-
pregos no município.

O prefeito João Ribeiro 
acredita que a instalação do 
Polo Tecnológico será pri-
mordial para a atração de 
empresas que investem em 
pesquisa e, na maioria das 
vezes, utilizam energia lim-
pa, trazendo o desenvolvi-
mento sustentável para a nos-
sa cidade.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Saúde e As-
sistência Social, realizou a 
campanha Fique Sabendo, 
que tem como objetivo cons-
cientizar a população sobre 
a importância da realização 
do exame, fazer com que os 
munícipes saibam se estão 
infectados e, a partir disso, 
iniciem os tratamentos. Os 
exames realizados no período 
da campanha estão prontos, e 
os munícipes precisam retirá-
-los no setor de infectologia.

Durante a campanha fo-
ram realizados mais de 668 
exames. “O diagnóstico pre-
coce é sempre o nosso princi-
pal objetivo, já que com isso 
a pessoa pode ter uma vida 
melhor e com mais qualida-
de. Por isso, é importante as 
pessoas realizarem os exa-
mes e depois buscá-los”, ex-
plica a responsável pela cam-
panha, Cida Barbosa.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba disponibiliza na 
Rede do Município o progra-
ma de DST/Aids, que funcio-
na no prédio do CEM - Centro 
de Especialidades Médicas. 
O objetivo é atender pessoas 
que foram encaminhadas de 

Prefeitura recolheu 113 mil 
pneus usados em sete anos

O recolhimento de pneus tem um papel estratégico na luta contra a dengue

Pinda solicita aos munícipes 
que busquem os exames da 
campanha “Fique Sabendo”

todas as instituições médicas 
e também pessoas que pro-
curam atendimento esponta-
neamente. O procedimento 
segue a partir do diagnóstico, 
os pacientes são matriculados 
no programa e são acolhidos 
pela equipe.

Os exames de DST/Aids 
são realizados em todas as 
unidades de saúde. As pes-
soas que quiserem fazer 

exames, ou receber orienta-
ções sobre o assunto, podem 
procurar a unidade de saúde 
do seu bairro ou o setor de 
infectologia. Para a retirada 
do exame, efetuado duran-
te a campanha, é necessário 
ir até a infectologia que fica 
localizada na rua Dr. Frederi-
co Machado, 179 – centro. O 
horário de atendimento é das 
8 às 11h30 e das 13 às 16h30.

Campanha enfatiza a importância do exame de HIV

Divulgação
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O Distrito de Moreira 
César está recebendo di-
versas obras para melho-
rar o trânsito e também 
para evitar enchentes.

Recentemente, a Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Subpre-
feitura, realizou o plantio 
de gramas em alguns lo-
cais, como na rotatória 
construída no bairro Ipê 
II. Foram plantadas gra-
mas numa área de aproxi-
madamente 1.800m².

Outros pontos, com 
riscos de alagamento, 
receberam sarjetas e ma-
nutenção para melhorar 
o escoamento de águas 
pluviais.

Outra importante me-
lhoria foi o aterro e ni-
velamento de um trecho 
da avenida Nova Pinda 
para minimizar o tráfego 
da SP-62. “Esse trecho 
da avenida Nova Pinda 
liga alguns bairros, e é 

Justiça eleitoral diploma prefeito, 
vice-prefeito e vereadores eleitos

No início da noite da quar-
ta-feira (19), a Justiça Eleito-
ral realizou a diplomação dos 
candidatos eleitos nas eleições 
municipais de sete de outubro. 
O evento aconteceu no audi-
tório da ETE João Gomes de 
Araújo. O evento foi presidido 
pelo juiz eleitoral substituto, 
Dr. Felipe Estevão de Melo 
Gonçalves. Formaram a mesa 
de trabalho o promotor eleito-
ral, Dr. Carlos Eduardo Pacie-
lo; o presidente da OAB, Dr. 
Antonio Aziz Boulos; o pre-
sidente da Junta Apuradora, 
Edinei de Souza e o chefe do 

• Antônio Alves da Silva - Toninho da Farmácia (PDT)
• Carlos Eduardo de Moura - Magrão (PPS)
• Éric Fabiano Sartorato de Oliveira - Professor Éric (PR)
• Felipe César - (PMDB)
• Janio Ardito Lerario - (PSDB)
• José Carlos Gomes - Cal (PTB)
• Dr. Marcos Aurélio Villardi - (PR)
• Martim César - (DEM)
• Osvaldo Macedo Negrão - Professor Osvaldo (PMDB)
• Roderley Miotto Rodrigues - (PSDB)
• Ricardo Piorino - (PDT)

Cartório de Pindamonhan-
gaba, João Amaro Pinheiro. 
Os primeiros diplomados fo-
ram os 11 vereadores eleitos 
(lista abaixo). Depois foram 
diplomados o vice-prefeito, 
Dr. Isael Domingues - (PV) 

e o prefeito, Vito Ardito Le-
rario - (PSDB).

A posse dos eleitos está 
marcada para o dia 1º de Ja-
neiro, às 16 horas, na Câmara 
de Vereadores de Pindamo-
nhangaba.

Vito Ardito 
Lerario e 
dr. Isael 
Domingues, 
prefeito e 
vice-prefeito   
eleitos na 
última eleição

Avenida Nova Pinda e diversos locais 
de “Moreira César” recebem melhorias

As obras ajudam a evitar alagamentos

Akim/Agora Vale

utilizado pelos motoristas 
se deslocarem para o centro 
do distrito. Para melhor trá-
fego desses veículos, aterra-
mos este trecho, para que a 
água possa escorrer para as 
laterais da rua, permitindo 
uma passagem mais segura 
e tranquila aos motoristas”, 
explicou o subprefeito, Sér-

gio Guimarães.
No último mês, as ruas 

Gregório Bastos e Manoel 
de Jesus, localizadas no lo-
teamento Paulino de Jesus, 
receberam asfalto provi-
sório. Foram recuperadas 
pequenas rotatórias, e ins-
taladas lombadas no centro 
do distrito.

Akim/Agora Vale
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Vereadora dona Geni

Fo
to

s:
 D

ir
et

o
r

ia
 D

e 
C

o
m

u
n

iC
a

ç
ã

o
/C

VP

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) agradece a prefeitura 
municipal na pessoa do prefeito João Ribeiro pela resposta de sua 
Indicação n° 802/2012, sobre a implantação de luminárias publicas 
na Estrada Municipal Manoel Alves de Morais, no bairro do Mandu, 
acesso a Cerâmica Engelaura. “Fico feliz por ter conseguido mais 
esta melhoria para os moradores da zona rural de nossa cidade. A 
instalação destas luminárias, deverão ser colocadas nos próximos 90 
dias a partir da data de 15 de dezembro”, disse Toninho da Farmácia.

Diretoria De ComuniCação/CVP

Aproximando-se do término do meu mandato como verea-
dor, aproveito este espaço para agradecer aos meus familiares, 
amigos, assessores e a toda população de Pindamonhangaba, 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 Ad-
ministração 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 trabalhos 
do Executivo o que foi feito com rigor junto aos demais verea-
dores 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

Durante a 44ª Sessão Ordiná-
ria, a última de 2012, o vereador 
Dr. Isael (PV) fez um balanço 
sobre os projetos apresentados 
e aprovados nos quatro anos de 
mandato na Câmara Municipal. 
Foram mais de 2.700 proposituras 
apresentadas durante o período, 
atingindo uma importante marca. 
“Fui eleito com 2.160 votos e 
estendo toda à população meus 
agradecimentos por esses quatro 
anos como vereador”, enfatizou. 
Entre os projetos apresentados e 
aprovados, o parlamentar desta-
cou: “Caminho da Fé”, Sistema 
Cicloviário Municipal, Teste da 
Orelhinha (que foi vetado pelo 
Executivo, mas que foi instituído 
pela Santa Casa de Misericórdia 
de Pindamonhangaba), Ficha 
Limpa Municipal (que impede 
nomeação de secretários, dire-
tores e assessores condenados 
por crimes de improbidade ad-

RetRospectiva

Dr. Isael destaca 
projetos aprovados
na Câmara Municipal

ministrativa a ocuparem cargos 
na administração pública) e o 
que reduz para 5% as suplemen-
tações orçamentárias. “Fizemos 
um bom trabalho nesses quatro 
anos, fiscalizando os gastos com o 
dinheiro público e, mais uma vez, 
agradeço à todos que confiaram 
no meu trabalho”, declarou.

2013
O vereador Dr. Isael, eleito 

vice-prefeito da cidade, encerrou 
a fala na última sessão do ano, 
agradecendo toda população pela 
votação nas eleições municipais 
e disse ainda que 2013 será um 
ano de muito trabalho. “Vamos 
continuar trabalhando para con-
tribuir com o crescimento da 
cidade, respeitando o dinheiro 
público. Quero desejar à todos 
os cidadãos de Pinda um Natal 
com muita paz e um Ano Novo 
repleto de prosperidade e vamos 
caminhar juntos em 2013”.

Vereador 
dr. isael (PV) 
durante a 
última sessão

de 2012

Diretoria De ComuniCação/CVP

conquista

Toninho da Farmácia 
afirma “Estrada Municipal do 
Mandu terá energia elétrica”

Bairro do Queiroz
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”, agradece Toninho da Farmácia.

O vereador Toninho da Farmá-
cia aproveita para agradecer a todos 
pelo apoio que lhe foi dado nestes 
últimos quatro anos e também pela 
confiança para o próximo mandato. 

“Desejo um feliz natal e um 
grande ano, cheio de paz e saúde 
a todos. Estaremos juntos por 
mais quatro anos, trabalhando e 
defendendo a todos, principalmente 
os nossos irmãos da zona rural”, 
agradece Toninho da Farmácia.

A vereadora Geni Dias 
Ramos - Dona Geni (PPS) 
agradeceu aos munícipes na 
última Sessão Ordinária - dia 
17 de dezembro - pelo apoio 
dado durante o seu mandato, 
pela receptiva acolhida nos 
bairros e nas residências, 
sendo recebida sempre com 
muito carinho. Nestes quatro 
anos de mandato foi muito 
i m p o r t a n t e  i n t e r a ç ã o  d a 
população com a vereadora, 
através das sugestões, críti-
cas e agradecimentos que fi-
zeram toda diferença em seu 
trabalho. “ Quero agradecer, 
em especial, a minha equipe 
de trabalho. Sem eles este 
trabalho não seria possível. 
Obrigada pelo apoio, com-
prometimento e força nesta 
árdua caminhada que não 
termina aqui, mas continua 
na luta do dia a dia sempre na 
busca de uma sociedade mais 
justa”, afirmou Dona Geni.   

A ve readora  e s t endeu 
o seu agradecimentos aos 
parceiros nos projetos desen-
volvidos que fortaleceram a 
luta na busca por uma educa-
ção inclusiva de qualidade, 
respeito às pessoas com de-
ficiência, apoio às entidades 
assistenciais, saúde e defesa 

GRatidão

Dona Geni agradece 
aos munícipes pelo 
apoio durante os 4 anos 

da mulher,  dentre  outras 
ações desenvolvidas nestes 
quatro anos de mandato.

Desejo que neste Natal o 
menino Jesus possa nascer e per-
manecer em cada coração, para 
que sejamos sempre iluminados 
e protegidos pelo amor de Deus. 

Que o ano de 2013 seja reple-
to de paz, saúde e prosperidade. 
Feliz Natal e um Próspero Ano 
Novo!

Vereadora Dona Geni, 
Familiares e Assessoria 

Vereador ricardo Piorino

Diretoria De ComuniCação/CVP

Neste final de mandato 
o Presidente da Câmara 
de  Vereadores  de  P in-
damonhangaba, Ricardo 
Piorino (PDT), reeleito 
para a próxima legislatura 
(2013/2016), aproveita o 
momento de reflexão para 
desejar a todos um Feliz 
Natal e um 2013 repleto 

coRaGem e espeRança

Ricardo Piorino deseja 
Feliz Natal e um 2013 
repleto de vitórias

“Estamos rEnovando nossas EspEranças 
através dE um trabalho voltado para todos”

de vitórias.
“Agradeço a DEUS e a 

todos por tudo que realiza-
mos”. “Vamos juntos re-
novar nossas esperanças, 
buscando o que for melhor 
para todos”. “Obrigado 
Pindamonhangaba”, fina-
lizou o vereador Ricardo 
Piorino.

Os vereadores, assessores 
e servidores da Câmara Mu-
nicipal de Pindamonhangaba 
desejam a todos um Feliz 
Natal, e um 2013 repleto de  
felicidades e realizações.

Essa época é tempo de 
confraternizações, de expres-
sarmos o nosso amor, carinho, 
fraternidade e compreensão. 
Por isso, estamos desejando 
a todos um excelente perí-
odo de festas, com muitos 
presentes e, principalmente, 
com trocas de manifestações 
de amor. 

Sessão de Posse 
Ao iniciar uma nova 

Câmara Municipal de 
Pindamonhangaba 
deseja a todos um Feliz Natal

Legislatura, todos os vere-
adores eleitos e diplomados 
participam da solenidade 
oficial de posse. Como ocorre 
em todos os anos, o evento 
será realizado no dia 1° de 
janeiro de 2013, no Plenário 
da Câmara Municipal, às 11 
horas da manhã. Estão con-
vidados para a ocasião, todos 
os munícipes e autoridades 
de Pindamonhangaba. Além 
dos vereadores, o Prefeito e 
Vice eleitos pela população, 
Vito Ardito Lerario e  Dr. 
Isael Domingues, respecti-
vamente, também tomarão 
posse de seus cargos durante 
a Sessão.

Diretoria De ComuniCação/CVP
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Vereador dr. Marcos aurélio
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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 
Auré l io  Vi l l a rd i  (PR) , 
agradece a toda a popula-
ção de Pindamonhangaba 
pelo apoio recebido du-
rante todo o seu mandato 
e aos votos de confiança 
que o reelegeram. 

Este primeiro mandato 
do vereador teve, como 
foco principal, a luta pela 
melhoria da Saúde dos 
munícipes e importantes 
re iv ind icações  como a 
c o n s t r u ç ã o  d o  P r o n t o 
Socorro Infantil ,  a im-
plantação de fisioterapia 
domiciliar e a contratação 
de mais médicos e psicó-

O vereador Dr.  Jair  Roma e sua assessoria 

desejam que todos estabeleçam um novo 

vigor  de humanidade e  que nada seja  mais 

for te  do que a  união em 2013.  “Neste  ano 

que se  f inda,  agradecemos a  cada um de 

vocês que acompanharam e confiaram em 

nosso t rabalho.  Desejamos que este  Natal 

seja  o  início da construção de um caminho 

de amor,  a legr ia  e  esperança,  tendo o sen-

t imento de fé  renovado neste  novo ano que 

se  inicia .  Que Deus na sua inf ini ta  bondade 

abençoe todos os  lares”,  f inal iza  Dr.  Jair 

Roma e assessoria .

Boas Festas

Dr. Jair Roma e sua 
assessoria desejam um Feliz 
Natal e um próspero Ano Novo

Mensagem de 

Boas Festas do 

Vereador Cal

agradecimento

Dr. Marcos Aurélio 
deseja boas festas
a toda a população

logos,  que cont inuarão 
a ser feitas no próximo 
mandato. 

“A saúde da população 
é,  cada vez mais,  a minha 
prioridade, e continuare-
mos batalhando para que 
todos de Pinda tenham 
uma melhor qualidade de 
vida”,  enfatizou o verea-
dor  Dr.  Marcos Aurél io .

“Minha  famí l ia ,  mi -
n h a  e q u i p e  d e  a s s e s -
sores  e  eu ,  dese jamos 
a  todos  Boas  Fes tas  e 
um Ano Novo  de  mui tas 
rea l i zações  e  p rosper i -
dade!”

O  v e r e a d o r  M a r t i m 
C e s a r  ( D E M )  e n v i o u 
o Ofício 049/2012 aos 
cuidados do senhor  Se-
c r e t á r i o  d e  O b r a s  d a 
Prefei tura  de Pindamo-
n h a n g a b a ,  e n g e n h e i r o 
José  Rica rdo  Mancke l 
Amadei ,  em re lação  a 
um problema que  es tá 
o c o r r e n d o  n a  c a l ç a d a 
da esquina da avenida 
Nossa Senhora do Bon-
sucesso com a rua Ca-
pi tão Vitór io  Basso.   “O 
local  possui  um buraco, 
cujo tamanho pode não 
ser  muito relevante,  mas 
por  baixo do qual  vê-se 
que  a  ca l çada  j á  e s t á 
to t a lmen te  comprome-
t ida.  Dentro do pequeno 
buraco ,  a  água  e rod iu 
toda a terra, deixando um 
r isco grande de afundar 
a  ca l çada  e  machuca r 
pedestres”,  explica o ve-
reador.  Mart im também 
aler ta  quanto ao r isco de 

O vereador Alexandre Faria 
participou nesta terça-feira, dia 
18 de dezembro, do Encontro 
de Formação  na Comunidade 
Aliança de Misericórdia, na Sede 
do Jardim Botuquara, na cidade 
de São Paulo. O evento teve a 
direção dos Padres Henrique 
Porcu e Antonello Cadeddu. “A 
Comunidade Aliança de Miseri-
córdia é referência internacional 
no enfrentamento das drogas, com 
políticas sociais que comprovam 
nestes 13 anos de existência, re-
sultados expressivos, sendo uma 
das poucas entidades no país que 
oferece tratamento e acolhimento 
para jovens, mulheres, homens 
e idosos. Continuaremos com a 
parceria com o Projeto Crescer, e 
nossa meta para 2013 é apresentar 
para o município, um projeto que 
possibilitará em Pinda, ou na 
Região, a criação de uma casa 
de triagem”, afirmou Alexandre 
Faria.

O Vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) agradece 
a Prefeitura, em especial 
aos Departamentos de Ser-
viços Urbanos e Trânsito, 
que em atendimento a sua 
Indicação nº 75/2011 de 
07 de novembro, construiu 
uma lombada  da rua My-
riam Penteado Rodrigues 
Alckmim, no Residêncial 
Lessa, em frente ao Colé-
gio Interativo COIN.

O vereador foi procu-
rado por diversos profes-
sores e pais de alunos que 
utilizam deste local e ma-
nifestaram a preocupação 
por falta de segurança.

“Nós fizemos a indi-
cação à  administração, 
em nome dos moradores, 
p r o f e s s o r e s  e  p a i s  d e 
alunos que entenderam a 
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 Vereador Janio 
ardito lerario

segurança

Vereador Janio agradece 
construção de lombada nas 
proximidades da Escola COIN

gravidade e a falta de se-
gurança neste local devido 
ao  g rande  movimen to , 
principalmente nos horá-
rios de entrada e saída dos 
alunos da escola. Todos 
estão satisfeitos pela aten-
ção recebida ao pedido, e 
agradecem à prefeitura e 
a nós, que realizamos este 
pedido”, destaca o verea-
dor. Continuando, Janio 
complementa agradecen-
do, “É em nome destas pes-
soas que agradecemos a 
administração, através dos 
Departamentos de Trân-
sito e Serviços Urbanos, 
pela atenção dada a mais 
esta nossa solicitação, que 
em muito vai beneficiar 
a população do bairro do 
Lessa e adjacências com 
mais segurança”.

drogas

Alexandre Faria participa 
de encontro na Comunidade 
Aliança de Misericórdia

Despedida
Alexandre Faria aprovei-

tou a última Sessão Ordinária 
de 2012, realizada no dia 17 
de dezembro,  para agradecer 
as pessoas que o acompanha-
ram durante o seu mandato. 
“Agradeço a Deus a oportuni-
dade desta Legislatura, onde 
apesar do curto tempo, tivemos 
a oportunidade de aplicar con-
ceitos de Gestão Pública Par-
ticipativa, onde a comunidade 
foi valorizada e referenciada. 
Procurei com sinceridade de 
consciência desenvolver um 
mandato baseado nos valores 
familiares e cristãos, e me 
sinto muito confortável e com 
sentimento de dever cumprido. 
Que Deus abençoe as famílias 
Pindamonhangabenses com um 
Santo Natal e um ano de muitas 
conquistas. Muito obrigado a 
todos”, agradeceu Alexandre 
Faria.

Vereador 
alexandre Faria, 
JayMe Byzordi, 
dínalo e o 
padre antonello 
cadeddu.

Vereador alexandre Faria

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

manutenção

Martim Cesar pede 
reparo em calçada na 
Nsa. Sra. do Bonsucesso

prol i feração de mosqui-
tos  da dengue,  devido ao 
acúmulo de água parada.

Boas Festas  e 
um Fel iz  2013!
“ Q u e  o  v e r d a d e i r o 

espír i to  do Natal  es te ja 
presente  no coração de 
cada cidadão pindamo-
nhangabense, não apenas 
no dia  25 de dezembro, 
que  se  ap rox ima ,  mas 
também em todos os dias 
de suas vidas.  Que nunca 
nos esqueçamos da real 
razão dos festejos  nata-
l inos,  que é  a  celebração 
do nascimento do Salva-
dor, Menino Jesus. E que, 
no úl t imo dia  do ano que 
se f inda,  todos possamos 
repensar nossas atitudes, 
para  fazermos de 2013 
um ano melhor,  o melhor 
ano de nossas  vidas!  Fe-
l iz  Natal  e  um próspero 
Ano Novo.  São os  votos 
do vereador  Mart im Ce-
sar  e  assessoria” .



Altair Fernandes

Minha nobre Academia,
no teu jubileu de ouro, 
revelas sabedoria
nas letras do teu tesouro…

 (Norma Marcondes)
 Com a presença de acadêmicos, 

seus familiares, autoridades locais e 
demais convidados, foram comemo-
rados, na segunda-feira (17), à noite, 
no Plaza Hotel, os cinquenta anos de 
existência da APL – Academia Pin-
damonhangabense de Letras, entida-
de literária fundada pelo Dr. Paulo 
Emílio D’Alessandro, auxiliado pelo 
jornalista Anibal Leite de Abreu, em 
18 de dezembro de 1962, na admi-
nistração  do prefeito Manoel Ribei-
ro.

A composição da mesa para os 
trabalhos coube ao secretário APL, 
jornalista Aércio Muassab, fican-
do a cargo da acadêmica Rhosana 
Dalle, a apresentação da solenidade. 
Foram convidados a ocuparem lu-
gar na mesa, ao lado presidente da 
APL, Alberto Marcondes Santiago, 
as seguintes autoridades: vice-pre-
sidente da APL – engenheiro Luiz 
Carlos Loberto; acadêmico Paulo 
Tarcizio da Silva Marcondes – re-
presentando o prefeito João Ribeiro; 
coronel Paulo Alípio Branco Valen-
ça – comandante do 2º Batalhão de 
Engenharia de Combate; capitão PM 
Paulo Henrique Lourusso Cavalhei-
ro – comandante da 2ª Companhia 
Policial Militar de Pindamonhanga-
ba; Dr. Francisco Piorino Filho- pre-
sidente de honra da APL; professora 
e também acadêmica Elaine Santos 
– representante da diretora regional 
de Ensino, Gicele Giudice.

Composta a mesa, o público pre-
sente foi convidado a cantar os hinos 
Nacional e de Pindamonhangaba 
juntamente com a Corporação Mu-
sical Euterpe, regida pelo maestro 
Marcos Roberto de Souza. A glo-
riosa banda, que se aproxima dos 
200 anos de existência (fundada em 
22/8/1825), ainda agradou o público 
que foi prestigiar o aniversário da 
Academia com belos números musi-
cais. Uma das apresentações serviu 
de privilegiado fundo musical para a 
interpretação de um poema da pre-
miada Rhosana Dalle.

O Jubileu de Ouro
e as homenagens 

Para falar sobre as três décadas 
de existência da APL, foi convida-
do um dos ex-presidentes da APL , 
atualmente presidente de honra, Dr. 
Francisco Piorino Filho. Em fala ob-
jetiva, agradável e interessante, Pio-
rino traçou breve histórico da entida-
de, mencionando seus fundadores, 
membros e patronos. Piorino ainda 
brindou com um exemplar de seu 
livro Biografias, o comandante do 
2º BE Cmb, coronel Alípio Branco, 
de partida de Pindamonhangaba por 
motivo da troca de comando perio-
dicamente  realizada pelo Exército 
Brasileiro.

Em seguida, aconteceu o descer-
ramento da placa comemorativa ao 
Jubileu de Ouro pelo presidente da 
APL, Alberto Santiago e o represen-
tante do prefeito, acadêmico Paulo 
Tarcízio. 

As honrarias da APL tiveram iní-
cio com a entrega da medalha Dr. 
Emílio Marcondes Ribas. O primeiro 
a recebê-la foi o acadêmico Dr. José 
Lelis Nogueira, considerado o maior 
divulgador da vida e obras do higienis-
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APL comemora seus 50 anos com noite festiva e homenagens
ta pindamonhangabense,  Dr. Emílio 
Ribas. 

Também foram homenageados – 
postumamente -  com essa honraria  
os precursores da APL, Dr. Paulo 
D’Alessandro; a professora Eloyna 
Salgado Ribeiro, representada pelo 
filho, jornalista Luiz Salgado Ri-
beiro; a primeira presidente APL, 
escritora Hilda César Marcondes da 
Silva, representada pelo seu filho 
Dr.  Antonio Augusto Marcondes da 
Silva; o jornalista Anibal Leite de 
Abreu, representado pela viúva, pro-
fessora  Ignez San Martin Leite de 
Abreu. Os ex-presidentes: Dr. Fran-
cisco Piorino Filho, Dr. José Valdez 
de Castro Moura, Dr. José Morgado; 
escritora Elisabete Guimarães e o 
atual presidente Alberto Santiago.

Com a Medalha do Mérito Aca-
dêmico foram agraciados: prefeito 
João Ribeiro (Prefeitura de Pinda-
monhangaba); acadêmico vice-pre-
sidente da APL, engenheiro Luiz 
Carlos Loberto (provedor da Santa 
Casa local), colaborador sem o qual 
não seria possível o brilhantismo do 
evento; coronel Paulo Alípio Bran-
co Valença (2º BE Cmb); professor 
Nelson Pesciotta (Academia Lore-
nense de Letras e Instituto de Es-
tudos Valeparaibanos); capitão PM 
Paulo Henrique Lourenço Cava-
lheiro (2ª Cia.  PM local); escritora 
Ruth Guimarães Botelho ( Acade-
mia /Paulista de Letras). 

Com  o Certificado de Mérito 
Acadêmico: jornal Tribuna do Nor-
te, Jornal da Cidade, jornal O Lince 
(Aparecida), revista Exemplar, Su-
permercado Excelsior, Cia Chevro-
let  Ative Ford, Churrascaria Grama-
do, Drogalar, Gráfica São Benedito.

Antologia da APL, 
Trovas e Festipoema

Como parte dos festejos come-
morativos foi lançada a antologia da 
Academia Pindamonhangabense de 
Letras, organizada pelas acadêmi-
cas: Elisabete Guimarães, Juraci de 
Faria e Neila Cardoso. Exemplares 
puderam ser adquiridos no local a 
R$ 30, (inclusive para acadêmicos).

Coube ao acadêmico José Valdez 
de Castro Moura anunciar os ven-
cedores do Concurso de Trovas ela-
borado e realizado pela UBT- União 
Brasileira de trovadores/seção de 
Pindamonhangaba, para comemorar 
o jubileu da APL. Os laureados pela 
categoria Nacional – tema Academia 
- foram: Vencedor – Heron Patrício; 
Menção Honrosa – Ney Garcez;  
Menção Honrosa – Fabiano de Cristo 
Magalhães Wanderley. Pela categoria 
Regional – tema Letras – foram: Ven-
cedor – Norma Marcondes; Menção 
Honrosa – Alfredo Barbiéri; Menção 

Honrosa – Vânia Dulce D’Arace 
Maciel.

Estiveram presentes, ambas pela 
categoria Regional,  a autora da tro-
va vencedora, Norma Marcondes, e 
a Menção Honrosa, Vânia D’Arace.  
Ilustrando a homenagem poética à 
APL, o acadêmico Paulo Tarcízio 
foi convidado a declamar um poema 
com o tema Academia, elaborado por 
ele durante a realização do evento.

Também o Festipoema, concur-
so anual de poesias realizado pelo 
Departamento de Cultura e a APL 
foi comentado pelo presidente da 
Academia. Os três primeiros lugares 
na categoria Adultos foram obtidos 
pelos seguintes acadêmicos: 1º lugar 
– Rhosana Dalle- poema: “Retiran-
te”; 2º - Altair Fernandes Carvalho 
– poema: “Podaram a quaresmeira”; 
3º - Juraci de Faria Condé – poema: 
“Até o último raio de luz”.

Os acadêmicos que, por dever, 
respeito, orgulho e carinho, foram 
prestigiar os 50 anos da Academia 
receberam certificados de Honra ao 
Mérito e repetiram o Juramento do 
Acadêmico, que é feito por ocasião 
do ingresso à entidade.

Justificaram a ausência ao acon-
tecimento de histórica e cultural 
importância ao município, o prefei-
to João Ribeiro (por compromisso 
assumido anteriormente, em Brasí-
lia), a chefe de Gabinete, Maria Rita 

Azeredo Bissoli, e Carlo Francisco 
Pupio Marcondes. 

Destaque para o recebimento de 
cópia da Moção de Congratulações, 
de autoria do vereador Ricardo Pio-
rino, aprovada por unanimidade de 
votos (sessão de 3/12), relacionada 
ao ciclo comemorativo do Jubileu 
de Ouro da APL, exaltando-lhe a 
“Seriedade, Determinação e Profis-
sionalismo”. 

Encerrada a solenidade no sa-
lão de eventos, os convidados par-
ticiparam de um coquetel animado 
pelo Grupo Alegro, que tem como 
vocalista a professora Rute Eliana 
dos Santos, na área das piscinas do 
Colonial Plaza Hotel.

Descerrando a 
placa 

comemorativa 
aos 50 anos

Público confortavelmente instalado no salão de eventos do Plaza

O secretário APL Aércio Muassab 
anunciou os componentes da 
mesa 

Acadêmica Rhosana, apresentadora do evento, e componentes da mesa

Corporação Musical Euterpe animou a noite festiva

As acadêmicas Juraci e Elizabete 
falaram sobre a antologia da APL

Jornalista Luiz Ribeiro recebeu 
a honraria em nome de sua 
mãe Eloyna Ribeiro

Professora Ignez em nome de 
seu marido, jornalista Anibal 
Leite de Abreu

Francisco Piorino, palestrante 
do Jubileu de Ouro, e Paulo 
Tarcízio, que representou a 
administração municipal na 
homenagem concedida pela APL

Piorino também foi quem 
concedeu honraria a Luiz  
Carlos Loberto, que 
representou o Museu da Santa 
Casa local, colaborador da APL

A acadêmica Norma Marcondes, assim 
como todos os acadêmicos presentes, 
recebeu seu certificado de Honra ao MéritoGrupo Alegro, tendo como vocalista a professora Rute Eliana

Acadêmico José Lelis recebeu a 
Medalha Emílio Ribas 

Exemplares da antologia 
puderam ser adquiridos e 
autografados pelos autores

Fotos: AkimAgoravale



Depois de anunciado o calendário do Futebol Amador de Pinda-

monhangaba, a bola rolou o ano todo em 2012, e termina com saldo 

positivo para os amantes do futebol. Foram mais de 37 mil minutos 

de bom futebol, ou seja, 630 horas de bola rolando ininterruptamente. 

Quem fez a festa do futebol amador foram 2600 atletas, que balançaram 

as redes 1.940 vezes. O grito de gol ecoou, em média, cinco vezes por 

dia em 2012. 
Esse show de futebol aconteceu em 33 campos, verdadeiros tapetes 

de grama verde, com vestiários e infraestrutura de dar inveja a muita 

federação de futebol, e que para Pindamonhangaba é símbolo de orgu-

lho. Foram disputadas 530 partidas. A média foi de 3,7 gols por partida.

A Liga Pindamonhangabense de Municipal Futebol, por meio de 

seus dirigentes, agradece a administração municipal, em especial ao 

prefeito João Ribeiro, e aos secretários: de Esportes, professor Mace-

do; e de obras, engenheiro Ricardo Amadei, que, juntamente com seus 

funcionários, não mediram esforços na parceria para a realização dos 

campeonatos de futebol amador de Pindamonhangaba. 

Foram disputadas dez categorias diferentes em 2012, com os seguin-

tes campeões: Sub 11 - Ferroviária; Sub 13 - Etna; Sub 15 - Esporte 

Clube Ramos. O campeonato Sub 17 será defi nido no domingo (22), 

entre Ferroviária e Sapopemba. No Sênior 35 anos - Grêmio Bela Vista; 

Sênior 40 anos – Comercial Mombaça; Sênior 50 anos – Imperial; Se-

gunda Divisão - AA Araretama e Primeira Divisão - Sapopemba.

Dessa forma, o parabéns especial da Liga é extensivo aos 60 clubes 

que deram um verdadeiro show de bola em 2012. Que em 2013 possa-

mos continuar acreditando neste trabalho sério que fortalece o futebol 

de Pinda.
Agradecemos a imprensa, Tribunal Esportivo, policias: Militar e Ci-

vil, secretarias da administração municipal, e aos dirigentes que cola-

boraram para que o melhor acontecesse. 

    Valeu o esforço.
  
    Atenciosamente,

  
Liga Pindamonhangabense de Futebol, Tribunal 

Esportivo Colaboradores e Funcionários

SEGUNDO CADERNO
Pindamonhangaba, sexta-feira, 14 de dezembro de 2012

Liga Pindamonhangabense 
Muncipal de Futebol

Futebol Amador de Pinda fecha 2012 em alta

2012 foi assim, muita bola, muito GOOOOL, muita 
comemoração e em 2013 será muito melhor

Depois de anunciado o calendário do Futebol Amador de Pinda-

monhangaba, a bola rolou o ano todo em 2012, e termina com saldo 

positivo para os amantes do futebol. Foram mais de 37 mil minutos 

de bom futebol, ou seja, 630 horas de bola rolando ininterruptamente. 

Quem fez a festa do futebol amador foram 2600 atletas, que balançaram 

as redes 1.940 vezes. O grito de gol ecoou, em média, cinco vezes por 

dia em 2012. 
Esse show de futebol aconteceu em 33 campos, verdadeiros tapetes 

de grama verde, com vestiários e infraestrutura de dar inveja a muita 

federação de futebol, e que para Pindamonhangaba é símbolo de orgu-

lho. Foram disputadas 530 partidas. A média foi de 3,7 gols por partida.

A Liga Pindamonhangabense de Municipal Futebol, por meio de 

seus dirigentes, agradece a administração municipal, em especial ao 

prefeito João Ribeiro, e aos secretários: de Esportes, professor Mace-

do; e de obras, engenheiro Ricardo Amadei, que, juntamente com seus 

funcionários, não mediram esforços na parceria para a realização dos 

campeonatos de futebol amador de Pindamonhangaba. 

Foram disputadas dez categorias diferentes em 2012, com os seguin-

tes campeões: Sub 11 - Ferroviária; Sub 13 - Etna; Sub 15 - Esporte 

Clube Ramos. O campeonato Sub 17 será defi nido no domingo (22), 

entre Ferroviária e Sapopemba. No Sênior 35 anos - Grêmio Bela Vista; 

Sênior 40 anos – Comercial Mombaça; Sênior 50 anos – Imperial; Se-

gunda Divisão - AA Araretama e Primeira Divisão - Sapopemba.

Dessa forma, o parabéns especial da Liga é extensivo aos 60 clubes 

que deram um verdadeiro show de bola em 2012. Que em 2013 possa-

mos continuar acreditando neste trabalho sério que fortalece o futebol 

de Pinda.
Agradecemos a imprensa, Tribunal Esportivo, policias: Militar e Ci-

vil, secretarias da administração municipal, e aos dirigentes que cola-

boraram para que o melhor acontecesse. 

    Valeu o esforço.
  
    Atenciosamente,

  
Liga Pindamonhangabense de Futebol, Tribunal 

Esportivo Colaboradores e Funcionários

Sapopemba - Campeão Amador da 1ª Divisão

Araretama - Campeão Amador da 2ª Divisão

Imperial - Campeão do Sênior 50

Ferroviária - Campeã do Sub 11 Etna - Campeão do Sub 13

Bela Vista - Campeão do Sênior 35
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Tudo de bom

Para Michele de Freitas 
Santos, que aniversariou no 
dia 18 de dezembro. Ela 
recebeu os parabéns da 
mãe Vera Lúcia, do pai Paulo 
Donizeti e de toda a família. 
“Desejamos que sua vida 
seja tão iluminada quanto as 
estrelas no céu, e que você 
possa absorver o brilho delas 
em cada momento da sua 
vida! Que Deus lhe dê toda 
a felicidade do mundo. Que 
a sua vida seja sempre um 
jardim alegre e colorido. Tudo 
de bom neste seu aniversário. 
Parabéns!”.

Bodas de ametista 

      Felicidade para o casal 
Luiz Lemes e Maria José, 
que estão completanto 55 
anos de feliz união, nesta 
sexta-feira (21).  Recebem os 
parabéns dos filhos, genros, 
noras, netos, bisneta e 
amigos, que pedem a Deus 
que abençoe o casal com 
muita saúde, paz e alegria.

Parabéns

Para a aniversariante do dia 
22 de dezembro, Bianca 
dos Santos Alves Ribeiro. Sua 
mãe, Luciana, familiares e 
amigos lhe desejam um feliz 
aniversário e muita felicidade.

Duplo parabéns

Para Mariane Augusta Francisco  e Daniela Francisco, 
que vzzão  assoprar velinhas nesta sexta-feira, dia 21 de 
dezembro. Elas recebem os cumprimentos da mãe Maria 
Rosália, dos familiares e amigos. Parabéns!

Feliz aniversário  

Parabéns para a 
aniversariante do dia 22 de 
dezembro,  Cintia, do Setor de 
ISS da Prefeitura, ela recebe 
o abraço carinhoso do noivo, 
familiares e colegas de 
trabalho.

Felicidade

Para Nathan Lucas Moreira 
Cortez, que completa mais 
um ano de vida no dia 22 de 
dezembro. Recebe o abraço 
carinhoso dos pais Adriana 
e Haroldo, dos familiares e 
amigos que desejam tudo de 
bom.

Aniversariante
 

Completa mais um ano de 
vida, no próximo dia 24 de 
dezembro, Antônio Roberto 
da Conceição popular 
“Robertinho” que trabalha 
há varios anos na Ferroviária, 
recebendo os cumprimentos 
dos amigos, familiares e 
colegas de trabalho. (Na foto 
com o presidente do clube 
Celso Pupio).

Parabéns para o Rogério, 
que comemorou aniversário 
no dia 19 de dezembro. Ele 
recebeu beijos carinhosos 
da esposa Adriana e dos 
filhos Vinicius e Rafaela, e 
um abraço do seu 
pai Irineu.

Parabéns para o Robson, 
que comemora aniversário 
no dia  21 de dezembro. 
A esposa Nazaré e os 
filhos lhe desejam muita 
felicidade e muitos anos de 
vida. Votos de felicidade 
do seu pai Irineu.               

Festa em família

Divulgação
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Pequena bailarina

A família de Sara Lemes 
Gomes Pereira parabeniza 
a todos os dançarinos da 
“Academia de Dança Cassia 
Ogata” pela belíssima 
apresentação feita no 
sábado, dia 15 de dezembro, 
na AA Ferroviária. 

Felicidade 
aos noivos

Toda a felicidade do mundo 
para os noivos Marcus e 
Marissol, que se casaram no 
sábado, dia 15 de dezembro, 
recebendo as bençãos dos 
familiares e amigos.

Feliz aniversário

Muita felicidade para o 
aniversariante do dia 15 de 
dezembro, Antônio José de 
Toledo, na foto ao lado da 
esposa Irene. Seus filhos, 
netos, sobrinhos e amigos 
lhe desejam muita saúde 
e alegrias, que continue 
sendo sempre essa pessoa 
maravilhosa. Tudo de bom!

Parabéns

A Neusa Aparecida Lemes 
da Costa, aniversariante 
do dia 21 de dezembro.
Muita felicidade, abraços 
e beijos de toda a família, 
especialmente do afilhado 
Washington Oliveira.

Muita felicidade

Parabéns para a Patrícia 
Ribeiro Filardo, aniversariante 
do dia 23 de dezembro. 
Recebe o abraço dos 
familiares e amigos, em 
especial do marido Walter. 

Felicidade

Toda a felicidade 
para o prefeito 
João Ribeiro, 
que comemora 
aniversário no dia 
22 de dezembro, 
ao lado dos 
familiares e 
amigos. Abraços 
especiais da 
esposa Maria 
Angélica (com 
ele na foto), do 
filho Pedro, da 
nora Natália e da 
netinha Julia. 
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A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, e 
a Academia Pindamonhanga-
bense de Letras, realizaram, 
no sábado (15) e domingo 
(16), o VI Festipoema (Fes-
tival de Poemas), com a par-
ticipação de poetas do Estado 
de São Paulo.

O objetivo do festival foi 
estimular a criação poética, 
valorizar e divulgar a poesia.  
As premiações foram reali-
zadas em homenagem aos 
filhos ilustres de Pindamo-
nhangaba.

O concurso foi dividido 
em quatro categorias: Adul-
to, maiores de 18 anos; Juve-
nil, de 12 até 18 anos; Infan-
til, com crianças menores de 
12 anos e Intérprete. Confira 
ao lado os nomes dos ganha-
dores.

INFANTIL

1° Lugar 
Minha Profissão 
Poliana Vitória S. Russiano
EE Mons. João J. de Azevedo

2º Lugar
Meu Pai
Larissa Moreira de Oliveira
EE Mons. João J. de Azevedo

3º Lugar 
Minha Irmãzinha 
Ananda Dias Lopes
EE Mons. João J. de Azevedo
 
JUVENIL

1° Lugar 
Ruas Seminuas 
Letícia Pereira de Souza 
Colégio Objetivo Jr. - Taubate

2º Lugar 
Tormenta Capitalista 
Matheus dos Santos César
Etec João Gomes de Araujo

3º Lugar
Mãe 
Aline Cristina Damião Lucio
EE Profº. José Aylton Falcão
 
ADULTO

1° Lugar
Retirante
Rosana Dalle Leme Celidonio

2º Lugar
Podaram a Quaresmeira
Altair Fernandes Carvalho

3º Lugar
Até o último Raio de Luz
Juraci Conceição de Faria

INTÉRPRETE

1° Lugar
Retirante e Até o Ultimo 
Raio de Luz 
Rosana Dalle Leme Celidonio

2º Lugar
Fantasma da Fome 
Thiago Sabóia

3º Lugar
Minha Profissão 
Bruno Soares

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
realizará nesta sexta-feira 
(21), às 10 horas, o encer-
ramento das oficinas circen-
ses Circo Para Todos, com 
a apresentação dos alunos. 
O evento será realizado no 
antigo posto de gasolina do 
Araretama, na avenida Ni-
canor Ramos Nogueira, al-
tura do número 1020.

As oficinas aconteceram 
no Centro Comunitário Maria 
José Ardito Lerario, no Arare-
tama, nos meses de novembro 
e dezembro, e tiveram como 
objetivo ensinar a arte cir-
cense, como o equilibrismo 
(monociclo e perna de pau), 
malabarismo (argolas, claves, 
bolas, pratos giratórios), má-
gica e técnica de clown (pa-
lhaço), para os jovens.

Ao todo, foram ofereci-
das 30 vagas para crianças 
e adolescentes, que foram 
divididos em turmas nos pe-
ríodos da manhã e tarde. Os 
profissionais responsáveis 
pelo projeto foram o palhaço 
Alegrito, sua assistente Dora 
Laren e o mágico Jack . 

Prefeitura realiza 
encerramento de 
oficinas circenses

Perna de pau foi uma das atividades das oficinas

“Buscamos com este pro-
jeto, aproximar os jovens 
desse mundo mágico, que é o 
circo, numa tentativa de res-
gatar essa cultura milenar”, 

pontuou a diretora de Cultu-
ra, Nilza Mayer. 

A apresentação dos alu-
nos será aberta, e a população 
está convidada a prestigiar. 

Prefeitura divulga nomes de 
vencedores do Festipoema

VI FESTIPOEMA
PREMIAÇÃO

Os participantes premiados em quatro categorias do VI Festival de Poemas de Pindamonhangaba

Ator em cena em um dos momentos do VI Festipoema

Objetivo do festival é incentivar a criação poética

Arquivo TN

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale Akim/Agora Vale



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
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
Twister CBX 250 , 
2002, R$ 4.600,00
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-
mais  dependências, 

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 
parte de pagamento. 
8119-4264 ou 3643-
4173
Ubatuba, Praia Uba-
tumirim, 1440m², R$ 
55 mil. Tel 3643-4242

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, 
apartamento (72 m²) 

Pindamonhangaba, sexta-feira, 21 de dezembro de 2012
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O que rola no cinema

Cinemark São José dos Campos

21 a 27/12

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

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

Divulgação

AIANDRA ALVES MARIANO

Sucesso na Rede

A Origem dos Guardiões 
11h10

Amanhecer Parte 2 
12h20- 18h30

As Aventuras de PI  
11h50 - 14h40 - 17h40 - 20h40

As Aventuras de PI 3D 
13h10 - 16h - 18h50

As Aventuras de PI 3D Dublado
21h40

O Hobbit: Uma Jornada Inesperada 
14h50 - 21h30 - 22h

O Hobbit: Uma Jornada Inesperada 3D 
13h30 - 17h10 - 20h50

O Impossível 
11h30 - 14h - 16h40 - 19h30 - 22h10

Os Penetras 
12h40 - 15h - 17h20- 19h40

 Música  

Games

Divulgação

Cinema

Redes Sociais

Os dias de metal da próxi-
ma edição brasileira do Rock 
in Rio ganharam reforços ro-
bustos nesta semana, quando 
foram anunciadas outras duas 
novas atrações, ambas para o 
Palco Mundo: o grupo sueco 
Ghost, que completa a esca-
lação do dia 19 de setembro, 
ao lado do Metallica, Alice in 
Chains, Sepultura e Tambo-
res du Bronx; e a banda nor-

te-americana de thrash metal 
Slayer, que faz show em 22 
de setembro, mesmo dia dos 
grupos Avenged Sevenfold e 
Iron Maiden.

Com mais de três décadas 
de estrada e quase uma dú-
zia de álbuns na bagagem, 
o Slayer é uma das maiores 
referências mundiais do me-
tal. Formado por Tom Araya, 
Dave Lombardo e Jeff Han-

neman, além de King, o 
grupo tem como principais 
características os temas en-
volvendo religião, guerra e 
morte, embalados por um 
vocal rouco e agressivo, 
guitarras velozes e a perfei-
ta sincronia entre o baixo e 
bateria. Entre os discos de 
maior sucesso comercial da 
banda estão “Seasons in the 
abyss” e “Reign in blood”. 

Já o encapuzado e ma-
cabro sexteto Ghost prome-
te causar rebuliço durante 
o festival. Formado pelas 
“bestas sem nome” — como 
se autodenominam seus 
músicos — e liderado pelo 
vocalista Papa Emeritus, o 
grupo costuma apresentar 
um espetáculo teatral, inspi-
rado em fi lmes clássicos de 
terror.

Embora a roupagem 
aponte para mais um fi lme-
-catástrofe, “O impossível”, 
que estreia nos cinemas bra-
sileiros, é uma obra contun-
dente do diretor catalão Juan 
Antonio Bayona (de “O orfa-
nato”) com base no tsunami 
que devastou a costa asiática 
em 2004, deixando mais de 
230 mil mortos.

Inspirado no drama de 
uma família espanhola – no 
fi lme, britânica – que passa-
va férias na Tailândia, Bayo-
na vai além do registro e traz 
à tela uma história humanista 
de sobrevivência sem perder 
a tensão.

Maria (Naomi Watts, in-
dicada por este papel ao Glo-
bo de Ouro de melhor atriz 
em drama) e Henry (Ewan 
McGregor) descansam tran-
quilamente com seus três fi -
lhos, Lucas (Tom Holland), 
Thomas (Samuel Joslin) e 
Simon (Oaklee Pendergast), 
em um paradisíaco resort à 
beira-mar. Pouco depois es-
tão lutando pela própria vida, 
ao serem arrastados por on-
das de até 30 metros de al-
tura, através de lugares onde 
antes existiam ruas, lojas e 
hotéis.

Nesse ponto, é possível di-
vidir o fi lme em três grandes 
partes. A primeira é esta, em 
que os efeitos especiais e a téc-

A versão para PC do game 
‘Resident Evil 6’, lançado em 
outubro no Brasil para PlayS-
tation 3 e Xbox 360, será li-
berada para download em 22 
de março de 2013 nos Esta-
dos Unidos e no Brasil, infor-
mou a Capcom nesta semana. 
O preço do título ainda não 
foi revelado pela produtora.

De acordo com a Capcom, 
o game será vendido somen-
te via download pelo serviço 

on-line Steam e não terá ver-
são em caixa. O preço sugeri-
do da versão para console de 
videogame é de R$ 200.

A confi guração mínima 
exigida para rodar o game  no 
computador é de que a máqui-
na  tenha sistema operacional 
Windows (XP, Vista, 7 ou 8), 
memória RAM de 2 Gigabytes 
(GB), espaço livre de armaze-
namento em disco de 16 GB, 
entre outros requisitos.

Em 2013, há uma gran-
de chance de que, ao entrar 
no Facebook, você passe a 
ouvir jingles e anúncios au-
tomaticamente. No mês de 
abril, o Facebook planeja 
inserir vídeos de anúncios 
na timeline dos usuários. 
Apesar de durarem apenas 
15 segundos, eles vão co-
meçar automaticamente, 

sem que você aperte o play. 
O Facebook ainda não deci-
diu se eles estarão em modo 
‘mute’ ou não.

Não é a primeira con-
trovérsia em relação ao Fa-
cebook neste mês. Só em 
dezembro, eles anunciaram 
que os usuários não podem 
mais votar em alterações 
nas políticas da rede. Outro 

movimento que gerou po-
lêmica foi o caso do Insta-
gram, empresa pertencente 
ao Facebook. Foram anun-
ciadas mudanças em suas 
diretrizes que garantiriam 
o direito de vender o ma-
terial produzido por seus 
usuários, o que gerou uma 
enorme movimentação na 
internet. 

Um dos vídeos mais 
acessados na semana 
passada em todo o mundo 
era uma farsa. Três estu-
dantes de uma universida-
de de Montreal admitiram 
que criaram o vídeo que 
mostraria supostamente 
uma águia capturando 
um bebê em um parque no 
Canadá. Eles usaram 3D 
para criar o vídeo falso. 
Eles disseram que o vídeo 

foi produzido como parte 
de um curso de animação.

O vídeo havia se espa-
lhado pela rede, fazendo 
com que a gravação de 
15 segundos alcançasse 
mais de 16 milhões de vi-
sualizações em dois dias.  

O vídeo original pode 
ser visto em vários canais da 
internet. Um deles está sob o 
título “Águia tenta roubar 
criança em parque”.

Slayer e Ghost são 
confi rmados para 
Rock in Rio 2013

Game ‘Resident Evil 
6’ para PC chega ao 
Brasilem março 

“O impossível’ reconstitui a 
tragédia do tsunami de 2004

nica da produção falam mais 
alto e o espectador acompanha 
a força destruidora do tsunami. 

Um segundo ponto é o 
esforço de sobrevivência de 
Maria e seu fi lho Lucas, seja 
durante o maremoto, seja 
para encontrar socorro quan-
do a água baixa. Um traba-
lho delicado, mas não menos 
poderoso da dupla Watts e 
Holland, ao mostrar que as 
feridas emocionais eram, 
naquela hora, tão dolorosas 
quanto as graves lesões físi-
cas.

Por fi m, o drama pós-
-catástrofe, em que os perso-
nagens buscam não apenas 

O Facebook vai colocar propagandas 
em vídeo na sua timeline

seus familiares sobreviventes 
como também um pouco de 

sentido sobre o seu próprio 
destino.

Bebê capturado por águia

Divulgação
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AiAndrA Alves mAriAno

Tribuna do Norte: O que 
são os florais de Bach?

 Rosanny: O médico in-
glês Edward Bach, na década 
de 30, descobriu um sistema 
universal de cura: os cha-
mados Florais de Bach. Ele 
identificou 38 estados negati-
vos da mente como medo, in-
certeza, solidão e desalento, 
entre outros. Para cada estado 
de ânimo, ele encontrou uma 
planta, e criou uma essência 
floral para tratá-lo.

Assim, os Florais de Bach 
são 38 essências feitas a par-
tir de plantas e florais, são 
‘gotinhas’ que ajudam as pes-
soas a administrar as pressões 
emocionais do dia a dia, e as 
que surgem motivadas por 
alguma situação específica – 
perdas, traumas, etc. 

O sistema criado por Bach 
é totalmente natural, não é 
algo caro e não têm contrain-
dicação. Esta forma de tra-
tamento tem sido utilizada, 
cada vez mais, por terapeutas 
e pessoas comuns que bus-
cam o equilíbrio com a ajuda 
de métodos naturais. 

Tribuna do Norte: Qual é 
o objetivo da terapia floral?

Rosanny: A terapia floral 

Flores que curam
Fim de ano é tempo de 

alegria, confraternização 
e trocas de presentes. Mas 

essa época também carrega 
em si, para muitas pessoas, 
lembranças de perdas, sepa-
rações, reencontros por vezes 
desagradáveis e muitas obri-
gações.  Sem contar o saldo 
frustrante de poucas realiza-
ções em relação aos planos 

feitos no final do ano anterior.

Os Florais de Bach 
originais, essências de 
38 plantas que ajudam 
no restabelecimento do 
equilíbrio emocional, 

podem auxiliar – e muito 
– no combate aos sen-
timentos contraditórios 
que surgem nessa época 
do ano, que deveria ser 

só de alegrias. 
Para esclarecer os 

leitores sobre essa te-
rapia complementar, a 

entrevistada desta edição 
é a terapeuta holística 

Rosanny Inonata Batista.
é uma terapia natural e suave. 
O grande objetivo dela é tra-
balhar o ser humano no seu 
aspecto emocional, é trans-
formar todos aqueles senti-
mentos, digamos, “ruins” em 
sentimentos positivos. É ele-
var o ser humano, ajudá-lo a 
evoluir e se encontrar.

Tribuna do Norte: A me-
dicina reconhece a ação te-
rapêutica dos florais? 

Rosanny: Embora, no 
Brasil, não exista pesquisa 
científica, nesta área, o país é 
um dos maiores importadores 
de essências florais da Ingla-
terra. A Organização Mundial 
de Saúde não reconhece os 
florais como medicamentos e 
os inclui na lista de tratamen-
tos complementares, que po-
dem ser administrados simul-
tânea e concomitantemente 
ao tratamento médico reco-
mendado. Para a OMS, os 
florais são excelentes para o 
autocuidado, sendo totalmen-
te sem efeitos colaterais e não 
oferecem perigo à saúde.

Tribuna do Norte: Qual-
quer pessoa pode fazer uso 
dos florais?

Rosanny: Sim, qualquer 

pessoa, inclusive bebês e 
mulheres gestantes. Como 
eu disse antes, não há ne-

nhum efeito colateral ou 
contraindicação. Eles são 
utilizados, também, com 
bastante sucesso, na medici-
na veterinária.

Tribuna do Norte: Em 
que casos os florais são mais 
eficazes?

Rosanny: Os florais são 
uma ótima terapia de apoio 
em qualquer circunstância, 
desde que não seja negli-
genciado o tratamento con-
vencional. Mas apesar de não 
serem considerados como 
medicamentos e não necessi-
tarem de prescrição médica, 
sugiro que as pessoas procu-
rem um profissional capacita-
do para utilização dos florais.

Tribuna do Norte: A 
aceitação dos florais está 
crescendo no Brasil, assim 
como a Homeopatia. Isso 
tem a ver com a busca do 
homem ocidental pelo co-
nhecimento holístico?

Rosanny: Sem dúvida. 
Os novos tempos trazem um 
homem muito voltado para 
o autoconhecimento e, as-
sim, à procura do tratamento 
mais sutil, menos invasivo 
e agressivo. Além disso, há 
uma maior consciência da 
interação entre corpo, alma e 
espírito. Neste contexto, to-
das as terapias complementa-
res, algumas inclusive, que já 

eram praticadas há milênios 
pelos povos orientais, vem 
ganhando espaço também no 
Ocidente.

Tribuna do Norte: Nesta 
época do ano, é comum en-
contrar pessoas estressadas, 
saudosas e, muitas vezes, 
tristes. O que você pode dizer 
àqueles que estão com algum 
incômodo emocional?

Rosanny: Que tente re-
solver da melhor forma que 

encontrar. Seja através da 
medicina, da fé, da religiosi-
dade,  ou de um tratamento 
alternativo ou terapêutico. 
Seja cantando, dançando, 
trabalhando, lendo um bom 
livro ou buscando a compa-
nhia dos amigos. Cada um 
deve encontrar a sua cura, 
da forma que acredita ser 
possível se curar. O impor-
tante é estar feliz e saudável, 
de bem com a vida e em paz 
consigo.

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

________________________________________

(Viva mais feliz: deixe uma Trova falar por você!)

FAÇA SUA PERGUNTA E FIQUE CONOSCO - 3642-5673

PLENOMED Sistema de Benefícios

SEXO NA 3ª IDADE
A imaginação também ajuda a melhorar a sexualidade 

dos casais. 
Não é necessário se ter orgasmo para se ter prazer. 
Use a imaginação para um carinho com um tecido, com 

um creme ou óleo. 
Ouse e com certeza você terá uma resposta positiva do 

seu parceiro. 

Drª Alexandra Manfredini, biomédica e coordenadora 
do Núcleo de Diabete do Laboratório Cedlab

Sugestões de temas e dúvidas - alexandra@laboratiocedlab

Hoje vamos pedir atenção dos pais – Com a proximida-
de do verão e das férias escolares, muitos deixam a cidade 
para aproveitar o tempo livre no litoral e outros procuram 
os clubes e parques da cidade para se refrescar e divertir.

E é nesse momento que precisam ficar atentos. Durante 
esse período, as crianças, principalmente, ficam extrema-
mente expostas ao sol, ao calor excessivo e necessitam 
de mais cuidados. Um dos principais pontos que demanda 
atenção diferenciada dos pais é a desidratação infantil.

Os principais sintomas da desidratação infantil são 
sede, náusea, boca seca, fraqueza, desconforto geral, can-
saço, diminuição do pique e, em casos mais graves, câim-
bras musculares, calafrios e vômitos.

Para evitar esse mal, basta incentivar a criança a ingerir 
bastante líquido, optar por roupas leves e permanecer à 
sombra nos dias mais quentes.

 No verão, nosso corpo necessita mais de água que o 
normal, por conta da transpiração excessiva. Nas crianças 
de colo, por exemplo, que têm 75% do seu peso consti-
tuído por água, essa perda é maior e acontece de maneira 
mais rápida. 

Como o sistema de defesa ainda está em formação, os 
pequenos também ficam mais vulneráveis à contaminação 
por vírus e bactérias - que se proliferam em ambientes 
úmidos e com temperaturas altas - podendo causar vômito 
e diarréia, agravantes da desidratação infantil.

Segue algumas dicas para curtir o verão e não ter dor 
de cabeça:

 • Evite a exposição solar entre 11h e 15h;
• Dê líquidos regularmente ao seu filho. Água filtrada, 

sucos naturais, água de coco e etc. são boas opções;
• Os alimentos devem ser pré-cozidos. Use e abuse das 

frutas fresquinhas;
• Opte pelas roupas de tecido leve, como o algodão, e 

de cores claras;
• Fique atento à urina do seu filho. Se estiver escura e 

em pouca quantidade, pode ser sinal de desidratação.
A desidratação infantil é um problema freqüente e que 

passa, muitas vezes, despercebido. Portanto, observe os 
sintomas e tome medidas para preveni-lo.

Desidratação infantil
Pais fiquem atentos!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 47.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 
13.12.2012.

Às dez horas do dia treze de dezembro de dois mil e doze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, para, em sua sede, realizar a Quadragésima Sétima Sessão Extraordinária 
do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos 
senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da 
Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.

Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 48.ª Sessão Ordinária, 
realizada em 11.12.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes 
recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação 
unânime: Recurso 1-0251/12 Adalberto Navarro de Oliveira. II – RELATOR: Sr. Ivair 
Marcos da Silva: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0268/12 Luciane 
Cristina dos Santos Bustos, Recurso 1-0274/12 Geisa Larissa Ferreira Arruda. 
III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação 
unânime: Recurso 1-0252/12 José Luiz Nogueira. IV – CETRAN: Encaminhamento 
do Recurso: 1-0206/12 Marcelo Lazarini de Assis Silva, para julgamento em 2ª 
instância.

Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta 
reunião lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, 
Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 13 de Dezembro de 2012. 

Ata da 48.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 
11.12.2012.

Às dez horas do dia onze de dezembro de dois mil e doze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quadragésima Oitava Sessão Ordinária 
do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos 
senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da 
Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.

Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 46.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 06.12.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes 
recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: DEFERIDO, por votação 
unânime: Recurso 1-0239/12 Rodrigo Correard da Silva; II – RELATOR: Sr. Ivair 
Marcos da Silva: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0262/12 Janete 
Bertolino, Recurso 1-0270/12 Rodrigo Celso Muassab. III– RELATOR: Sr. Adelson 
Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação unânime: 

Recurso 1-0258/12 Claudio Tadeu Bazilio. IV – EXPEDIENTE: Ofício 058/12 
– JARI  encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da 
JARI para publicação, Ofício 059/12-JARI encaminhado ao Sr. Carlos André Pires 
Motta para providenciar os documentos solicitados pela JARI, a serem juntados ao 
Recurso 1-0245/12 por ele 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, 11 de Dezembro de 2012.

LICENÇA DA CETESB
TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA. torna público que recebeu da 
CETESB a Licenças Prévia N° 3001360 e N° 3001361 e requereu as Licenças de 
Instalação para produção de Derivados de petróleo; à AV TOBIAS SALGADO, 45, 
DISTR IND DUTRA, PINDAMONHANGABA.

É inevitável não falar de futebol, no momento em que 33 
milhões de brasileiros celebram o bicampeonato mundial 
do Corinthians, conquistado no último dia 16, como o me-
lhor presente de Natal que uma torcida poderia ter.

Lembro-me da frase que a jovem advogada/trovadora 
Mara Mellini postou na rede social: “Independente de qual-
quer bandeira, o Brasil hoje se veste de preto e branco. Que 
o Corinthians inspire a seleção brasileira...! Parabéns, “ban-
do de loucos”, fizeram história e fizeram bonito!!!:)”

Frase que me inspirou a escrever o seguinte:
  Serei breve e serei franco:
  nunca vi, em minha vida,
  uma história em preto e branco,
  que fosse tão colorida!

Ainda pela rede social, ao receber cumprimentos por ser 
mais um do “bando de loucos”, respondi:

  Eu fui descobrindo, aos poucos,
  e assimilei muito bem:
  pra ser do “bando de loucos”
  tem que ser louco também!

 Parabéns, não só aos corinthianos, mas ao futebol pau-
lista e brasileiro. Já havia seis anos que os europeus impera-
vam sobre os sulamericanos.

A proximidade da Copa de 2014, principalmente, faz 
com que muitos jogadores de renome queiram jogar por 
aqui. Com isso, nossas equipes se fortalecem, as compe-
tições ficam mais intensas e, contrastando com o poderio 
econômico dos países coirmãos, os clubes brasileiros, hoje, 
reinam absolutos nas competições de âmbito continental.  
Quanto à seleção... Continuo a ter sérias dúvidas...

COMEMORAÇÕES  IMPORTANTES:
A solenidade de comemoração do Jubileu de Ouro da 

Academia Pindamonhangabense de Letras, que se deu nas 
dependências do Colonial Plaza,em 17 de dezembro, foi 
cercada de pleno êxito.  Parabéns à Entidade e a todos que 
muito lutaram para que tudo saisse com brilho total, prin-
cipalmente o Alberto, a Rosana Dalle, o Cacaio, a Neila...

E no dia 12 comemorou mais um aniversário o querido 
amigo acadêmico, trovador José Raul Vinci (o Capitão Vin-
ci), a quem saudamos efusivamente, com votos de muita 
saúde e inspiração

Reitero os votos da coluna, de Feliz Natal a você, lei-
tor, que está sempre conosco, na chuva ou no sol.  Grande 
abraço!

  Pressinto o soar do sino!
  Não tarda, o humilde palheiro
  acolherá um Menino,
  Rei dos reis do mundo inteiro!

FUTEBOL  E  LETRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO

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

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

Dia  28/12/2012 às 9:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

17º VANESSA RAMOS CALIXTO
AV. TEN. CEL. MANOEL PEREIRA DOS SANTOS, 418 – CIDADE JARDIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12424-010

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
GILIARD STÉPHANO DE  ASSIS   SILVA,   de   nacionalidade   brasileira, profissão 
auxiliar de produção, estado civil solteiro, de 18  anos  de idade, nascido em 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia  10  de agosto de 1994, residente 
e domiciliado na  Estrada  Municipal  Emidio de Assis Alves Neto, nº 806, Rodeio, 
nesta  cidade,  filho  de  DURVAL MOURA DA SILVA e SIMONE APARECIDA DE 
ASSIS SILVA.                    
JAINE RIBEIRO DE SOUSA,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão estudante, 
estado civil solteira, de 17  anos  de  idade,  nascida  em Aparecida, Estado de São 
Paulo, no dia 5 de junho de  1995,  residente e domiciliada na Rodovia Dr. Caio  
Gomes  Figueiredo,  nº  14444,  Bom Sucesso, nesta cidade, filha de EMERSON 
FERREIRA  DE  SOUSA  e  ANDRÉA ROSA RIBEIRO DE SOUSA. Apresentaram 
os documentos 1,  2,  3  e  4,  do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber  de  
algum  impedimento, oponha-o na forma da Lei.                                           
Pindamonhangaba,  18 de dezembro de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:               
FÁBIO LUIZ COSTA PANTALEÃO,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão 
metalúrgico, estado civil solteiro, de 30 anos de  idade,  nascido  em Campos do 
Jordão, Estado de São Paulo, no dia 15  de  junho  de  1982, residente e domiciliado 
Rua Raul Borges nº  52,  Beta,  nesta  cidade, filho de PEDRO PANTALEÃO e 
CELINA COSTA PANTALEÃO.       
PRISCILA RIBEIRO DE PAULA, de nacionalidade brasileira,  profissão  do lar, 
estado civil solteira, de  25   anos   de   idade,   nascida   em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no dia 9 de  setembro  de  1987, residente e domiciliada Rua 
Raul Borges nº  52,  Beta,  nesta  cidade, filha de BENEDITO LAERTE DE PAULA 
e ISABEL CRISTINA RIBEIRO DE  PAULA. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, 
do Art. 1.525, do  Código  Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei.    
Pindamonhangaba,  19 de dezembro de 2012.  

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                   
DANIEL MOREIRA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão  pintor, estado 
civil   solteiro,   de   23   anos   de   idade,   nascido   em Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, no dia 18  de  agosto  de  1989, residente e domiciliado na Rua 
Jairo Marcondes de  Oliveira,  nº  426, Araretama, nesta cidade, filho  de   DANIEL   
MOREIRA   e   SEBASTIANA RODRIGUES LEAL MOREIRA.                                            
ANA CLÁUDIA  SOARES  ORTIZ,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão estudante, 
estado civil solteira, de 18  anos  de  idade,  nascida  em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no dia 15 de novembro  de  1994, residente e domiciliada 
na Rua Jairo Marcondes de  Oliveira,  nº  426, Araretama, nesta cidade, filha  de  
JOSIAS  MOREIRA  ORTIZ  e  SIOMARA MARIA SOARES ORTIZ. Apresentaram 
os documentos  1,  3  e  4,  do  Art. 1.525, do  Código  Civil.  Se  alguém  souber  de  
algum  impedimento,  oponha-o na forma da Lei.                                              
Pindamonhangaba,  19 de dezembro de 2012.   

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                   
APARECIDO DELCIRO DE ANDRADE, de nacionalidade  brasileira,  profissão 
contador, estado civil divorciado, de 40 anos  de  idade,  nascido  em São Carlos 
do Ivaí, Estado do Paraná, no dia 12 de  janeiro  de  1972, residente e domiciliado 
Rua Benedito Leite de Abreu nº  215,  Andrade, nesta cidade, filho de APARECIDO 
DOMICIANO DE ANDRADE  e  ANA  KORITAR DE ANDRADE.                                                            
KATIUSCIA ROCHA ARAUJO,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão 
representante comercial,  estado  civil  divorciada,  de  28  anos  de idade, nascida 
em Jundiaí, Estado de São Paulo, no dia 23 de  setembro de 1984, residente e 
domiciliada Rua Benedito Leite de Abreu  nº  215, Andrade, nesta cidade, filha 
de IVAN SOUZA DE  ARAUJO  e  MARTA  ROCHA ARAUJO. 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,  19 de dezembro de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:               
WILLIAM MOREIRA  DE  SOUZA,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão garçon, 
estado civil divorciado, de  24  anos  de  idade,  nascido  em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no dia  10  de  março  de  1988, residente e domiciliado 
Rua Padre Gentil Stringari nº  35,  Araretama, nesta cidade, filho de ROBERTO 
GONÇALVES DE SOUZA e ANA LUCIA  MOREIRA DE SOUZA.                                                         
ROSANGELA FEITOSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão  do lar, 
estado civil solteira, de 21 anos  de  idade,  nascida  em  Campo Alegre de Lourdes, 
Estado da Bahia,  no  dia  17  de  julho  de  1991, residente e domiciliada Rua Padre 
Gentil Stringari nº  35,  Araretama, nesta cidade, filha de DJALMA  RODRIGUES  
DA  SILVA  e  IRENE  FEITOSA RODRIGUES. 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,  20 de dezembro de 2012.    

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                   
FILIPE BORGES  SALGADO,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão estudante, 
estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em  São Paulo, Estado de São 
Paulo, no dia 11 de setembro de  1990,  residente e domiciliado Rua Professora 
Idalina Cesar nº 715,  Vila  Rica,  nesta cidade, filho de FRANCISCO INACIO 
MACHADO  SALGADO  e  JULIETA  BORGES SALGADO.                                            
JULIANA DA  SILVA  PEREIRA,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão farmacêutica, 
estado civil solteira, de 23 anos de idade,  nascida  em São Paulo, Estado  de  São  
Paulo,  no  dia  22  de  agosto  de  1989, residente e domiciliada Rua Coronel Decio 
de  Almeida  Brasil  nº  37,  Jardim Morumbi, nesta cidade, filha de GASPAR LEAL 
PEREIRA e MARIA  DE NAZARÉ DA SILVA. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, 
do  Art.  1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum  impedimento,  oponha-o  
na forma da Lei.                     
Pindamonhangaba,  20 de dezembro de 2012.

LICENÇA DA CETESB
NOBRECEL S. A. CELULOSE E PAPEL, torna público que requereu na CETESB a 
renovação da Licença de Operação N° 3003405 para Celulose de todos os tipos, fabricação 
de, sito à ROD VEREADOR ABEL FABRÍCIO DIAS, S/Nº, KM 155, Distrito Moreira César, 
Fazenda Coruputuba, PINDAMONHANGABA/SP.

Edital de Notificação
Madri Saneamento Ambiental Ltda
CNPJ 08.103.018/0001-20
Vimos por meio deste NOTIFICAR a empresa Madri Saneamento Ambiental Ltda, 
CNPJ.103.018/0001-20, com endereço cadastrado nessa prefeitura como sendo na 
rua Ipojuca, 132, São Paulo – SP, no qual não foi possível o contato, conforme o que 
consta no processo administrativo 2587/2008, referente ao pregão 011/2008, a suspensão 
temporária  do direito de licitar e contratar esta Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
com base na cláusula sexta, item 6.1.c, por descumprimento das do item 7.1.6 da cláusula 
sétima do Contrato 036/2008.
Fica consignado o prazo de 05 dias úteis para a apresentação de recursos e do contraditório.
Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2012

Urbano Reis Patto Filho
Diretor do Departamento de Contratos e Convênios
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  P O R T A R I A    Nº 127 / 2012
  Exonera ocupantes de empregos em comissão.

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria 
RESOLVE:
Art 1º-  Exonerar os servidores abaixo, ocupantes de emprego em comissão do quadro de 
pessoal da Câmara de Pindamonhangaba, em 31 de dezembro de 2012, por motivo de 
publicação da Lei nº 5.490, de 13 de dezembro de 2012.

 ASSESSOR PARLAMENTAR – NÍVEL II
 - Flávia Salgado Correia
 - José Roberto Bissoli
 
 ASSESSOR PARLAMENTAR – NÍVEL I
 - Alysson Ferreira da Silva
 - Anderson Rodrigo de Oliveira Nóbrega
 - Maria Clara de Souza Ramos
 - Tereza Kelly Mitie Ogata

Art  2º-  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2012.

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

     Vereador Abdala Salomão Neto                          Vereador Martim César
         1 º Vice-Presidente                                             2º  Vice-Presidente

 Vereador Janio Ardito Lerario                             Vereador Isael Domingues
        1° Secretário                                                             2° Secretário

Publicada no DRH.

  P O R T A R I A    Nº 128 / 2012
  Exonera ocupantes de empregos em comissão.
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta 
Portaria RESOLVE:
Art 1º-  Exonerar os servidores abaixo, ocupantes de emprego em comissão do quadro 
de pessoal da Câmara de Pindamonhangaba, em 31 de dezembro de 2012, por motivo 
de publicação da Lei nº 5.490, de 13 de dezembro de 2012.
 
 ASSESSORA JURÍDICA DA MESA
 - Andréa Freitas Pinto de França

 CHEFE DE GABINETE DA MESA
 - Everton Chinaqui de Souza Lima

 SECRETÁRIA DA PRESIDENCIA
 - Cristina de Matos Godoi

 MOTORISTA DA PRESIDÊNCIA
 - Eliseu Soares Ferreira

 ASSESSORA LEGISLATIVO DE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO
  - Marcella Monteiro da Silva

Art  2º-  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2012.

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

     Vereador Abdala Salomão Neto                          Vereador Martim César
         1 º Vice-Presidente                                             2º  Vice-Presidente

 Vereador Janio Ardito Lerario                             Vereador Isael Domingues
        1° Secretário                                                             2° Secretário

Publicada no DRH.

  P O R T A R I A    Nº  129 / 2012
  Exonera Assessora Legislativa de Organização e Planejamento
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta 
Portaria RESOLVE:
Art.1º – Exonerar a servidora CRISTIANE DE OLIVEIRA SANTOS do emprego em 
comissão de ASSESSORA LEGISLATIVA DE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO, em 
31 de dezembro de 2012, por motivo de publicação da Lei nº 5.490, de 13 de dezembro 
de 2012.
Parágrafo único - Esta servidora é reconduzida ao emprego de ASSISTENTE 
LEGISLATIVA, do quadro de pessoal permanente da Câmara de Pindamonhangaba, 
regido pela CLT, com registro de ponto obrigatório.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2012.

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

     Vereador Abdala Salomão Neto                          Vereador Martim César
         1 º Vice-Presidente                                             2º  Vice-Presidente

 Vereador Janio Ardito Lerario                             Vereador Isael Domingues
        1° Secretário                                                             2° Secretário

Publicada no DRH.

  P O R T A R I A    Nº 130 / 2012
  Exonera ocupantes de empregos em comissão.
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria 
RESOLVE:
Art 1º-  Exonerar os servidores abaixo, ocupantes de emprego em comissão do quadro de 
pessoal da Câmara de Pindamonhangaba, em 31 de dezembro de 2012, por motivo de 
publicação da Lei nº 5.490, de 13 de dezembro de 2012.

 ASSESSOR PARLAMENTAR – NÍVEL III
 - José Carlos de Souza
 ASSESSOR PARLAMENTAR – NÍVEL II
 - Estela Américo dos Santos
 ASSESSOR PARLAMENTAR – NÍVEL I
 - Maria Aparecida Sebastião da Trindade
 - Yuri Hayashi Menezes
 
Art  2º-  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2012.

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

     Vereador Abdala Salomão Neto                          Vereador Martim César
         1 º Vice-Presidente                                             2º  Vice-Presidente

 Vereador Janio Ardito Lerario                             Vereador Isael Domingues
        1° Secretário                                                             2° Secretário

Publicada no DRH.

P O R T A R I A    Nº  131 / 2012
Exonera Diretor Jurídico

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,  usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria 
RESOLVE:
 Art 1º-  Exonerar o servidor CARLOS EDUARDO BROCCANELLI CARNEIRO, do emprego 
em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURÍDICO, do quadro de pessoal da 
Câmara de Pindamonhangaba, em 31 de dezembro de 2012.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2012.

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

     Vereador Abdala Salomão Neto                          Vereador Martim César
         1 º Vice-Presidente                                             2º  Vice-Presidente

 Vereador Janio Ardito Lerario                             Vereador Isael Domingues
        1° Secretário                                                             2° Secretário

Publicada no DRH.

  P O R T A R I A    Nº  132 / 2012
  Exonera Diretor de Administração

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,  usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria 
RESOLVE:
Art 1º-  Exonerar o servidor LUIS FERNANDO GIOVANELLI GONÇALVES, do emprego 
em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, do quadro de 
pessoal da Câmara de Pindamonhangaba, em 31 de dezembro de 2012.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2012.

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

     Vereador Abdala Salomão Neto                          Vereador Martim César
         1 º Vice-Presidente                                             2º  Vice-Presidente

 Vereador Janio Ardito Lerario                             Vereador Isael Domingues
        1° Secretário                                                             2° Secretário

Publicada no DRH.

  P O R T A R I A    Nº  133 / 2012
  Exonera Diretora Geral

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA,  usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta 
Portaria RESOLVE:
 Art 1º -  Exonerar a servidora THAIS BATISTA DO CARMO, do emprego em comissão 
de DIRETORA GERAL, do quadro de pessoal da Câmara de Pindamonhangaba, em 31 
de dezembro de 2012.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2012.

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

     Vereador Abdala Salomão Neto                          Vereador Martim César
         1 º Vice-Presidente                                             2º  Vice-Presidente

 Vereador Janio Ardito Lerario                             Vereador Isael Domingues
        1° Secretário                                                             2° Secretário

Publicada no DRH.

  P O R T A R I A    Nº 134 / 2012
  Exonera ocupantes de empregos em comissão.

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta 
Portaria RESOLVE:
Art 1º -  Exonerar os servidores abaixo, ocupantes de emprego em comissão do quadro 
de pessoal da Câmara de Pindamonhangaba, em 31 de dezembro de 2012, por motivo 
de publicação da Lei nº 5.490, de 13 de dezembro de 2012.

 ASSESSOR PARLAMENTAR – NÍVEL III
 - Valéria Aparecida Follmann Menin
 ASSESSOR PARLAMENTAR – NÍVEL II
 - Ana Camila Santos de Campos Pini

Art  2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2012.

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

     Vereador Abdala Salomão Neto                          Vereador Martim César
         1 º Vice-Presidente                                             2º  Vice-Presidente

 Vereador Janio Ardito Lerario                             Vereador Isael Domingues
        1° Secretário                                                             2° Secretário

Publicada no DRH.

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça 
12400-900 - Pindamonhangaba – SP -  PABX  (12) 3644-2250    

rh@camarapinda.sp.gov.br  - http://www.camarapinda.sp.gov.br/

LEI Nº 5.489, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2012.

  Denomina Prédio Público localizado entre a Avenida Otaviano  
  Damasceno e Professor Félix Adib Miguel, no Bairro Vila   
   Verde, neste Município, que abrigará o PSF “Programa Saúde   
  Família”.
  (Projeto de Lei nº 19/2012, de autoria do Vereador Alexandre Faria)

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

Art. 1º.  Fica denominado de “Vereador Nelson Naressi”, o Prédio Público na área 
localizada entre a Avenida Otaviano Damasceno e a Rua Professor Félix Adib Miguel, no 
Bairro Vila Verde, neste Município, que abrigara o PSF, “Programa Saúde Família” Jardim 
Bela Vista, Vila Verde, Ponte Alta e parte dos Bairros Jardim Cristina e Parque das Nações.

Art. 2º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 11 de dezembro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Paulo Amadei Usier
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 11 de dezembro de 2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/cba/ Processo Externo nº 32.913/2012

PORTARIA GERAL Nº 3.945, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012.

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

CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Federais nºs 6.766, de 19.12.79, c/c. a Lei nº 
9.785, de 29.01.99;
CONSIDERANDO, o interesse do Município no desenvolvimento urbano da cidade, 
eliminado os vazios urbanos ainda existentes;
CONSIDERANDO, a necessidade de aumentar a oferta de Lotes para fins habitacionais 
no Município.

R   E   S   O   L   V   E:-

Art.1º. Declarar APROVADO o Projeto Urbanístico e Habitacional “Vereda dos Manacás” 
ficando desde já, conseqüentemente, aceita as áreas destinadas a sistema de circulação, 
implantação de equipamentos e espaços livres de uso público, com as seguintes 
características e elementos:-
I – Denominação do Loteamento:- “Vereda dos Manacás”
II –  Localização do Loteamento:- Terreno Desmembrado, composto de parte da Chácara 
São Benedito, situado nesta cidade, no bairro Campo Alegre, com frente para a Avenida 
Dr. Antônio Pinheiro Júnior, medindo 45.663,07m2 (quarenta e cinco mil, seiscentos e 
sessenta e três metros e sete decímetros quadrados), matrícula nº 52.043 do Cartório 
de Registro de Imóveis e Anexos de Pindamonhangaba/SP, imóvel cadastrado sob a 
sigla SE.21.13.22.030.00, arquivado no Processo Externo da PMP nº 31.825, de 08 de 
novembro de 2012.
III – Proprietário do Loteamento:- Lopes & Renoldi Incorporação de Imóveis Ltda EPP.
IV – Composição:- 07 (sete) quadras, 63 (sessenta e três) lotes, compostos por 61 
(sessenta e um) lotes residenciais e 02 (dois) lotes comerciais, totalizando a área de 
24.540,96 m2 (53,74% da área total do Loteamento).
V – Áreas que passarão a constituir bens públicos, sem ônus para o Município:

1 – Áreas Públicas:-
 a) Área destinada a sistema de viário:-
 9.631,38m2 (21,09%)
 b) Área destinada à área institucional:-
 2.358,12m2  – (5,17%)

2 – Áreas de Espaços Livres de Uso Público:-
 c) Área destinada à área verde – 9.132,61 m2 (20,00%)

3 – Áreas de Lotes (nº de lotes 240):-
       24.540,96 m2  – 53,74%

Art.2º. São as seguintes as obras de infra-estrutura exigidas para o loteamento, cujo 
cronograma para execução em 24 (vinte e quatro) meses, foi aprovado pelos órgãos 
competentes e cujos projetos aprovados, acham-se arquivados no Processo PMP nº 
31825, de 08/11/2012, devendo ser rigorosamente cumpridos:

- Guias e sarjetas;
- Rede de distribuição de água;
- Rede de coleta e tratamento de esgotos domésticos;
- Galeria de águas pluviais;
- Rede de energia elétrica e iluminação pública;
- Pavimentação asfáltica;
- Paisagismo e Arborização.

Art.3º. Para efetivação do registro no CRIA fica fixado o prazo de 06 (seis) meses, a contar 
da data da publicação da presente portaria, tendo como garantia hipotecaria os lotes 08 e 
10 da quadra “B”; 36 e 37 da quadra “E”; 44 da quadra “F”; 49, 53, 55, 59 e 61 da quadra 
“G”, avaliados em R$1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais).

Parágrafo único – A garantia, prevista no “caput” deste artigo, corresponde à execução 
das obras de infra-estrutura devidas nas alíneas do artigo anterior, e será objeto da 
lavratura de competente Escritura Pública de caucionamento dos referidos lotes.

Art.4º. O Empreendedor se compromete a não alienar a terceiros os lotes dados como 
garantia de hipoteca, de que trata o parágrafo único, do art.3º, até a conclusão do 
cronograma de obras.

Art.5º. Durante a execução das obras, o loteador solicitará, em todas as fases de 
execução, o comparecimento do Engenheiro da Prefeitura, para constatar o cumprimento 
adequado dos projetos aprovados.

Art. 6º. A Prefeitura Municipal se reserva o direito de somente receber o Loteamento e 
autorizar a ocupação dos Lotes ao final de sua implantação rigorosamente cumprida, 
inclusive o diâmetro de galerias e após a apresentação do Termo de Recebimento pela 
SABESP e a apresentação do Término de Serviço pela Concessionária de Energia Elétrica 
local, e ainda o cumprimento da Lei Municipal nº 5.462, de 09 de outubro de 2012.

Art.7º. Integram a presente portaria todos os projetos, memoriais descritivos e exigências 
constantes no Processo Externo  PMP nº 31825/2012.

Art.8º. A validade da presente aprovação fica subordinada ao cumprimento integral do 
disposto na presente portaria.

Art.9º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro                                          
Prefeito Municipal  

      Paulo Amadei Usier
Secretário de Planejamento

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 17 de dezembro de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/ Processo Externo nº 31825/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 4.926, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012

Atualiza o valor da UFMP-Unidade Fiscal do Município de 
Pindamonhangaba

JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no 
uso de suas atribuições legais, e, na forma da lei,

RESOLVE:

Art. 1º Atualizar todos os ativos do Município de Pindamonhangaba, com base na UFMP 
instituída pela Lei Municipal 2.559/91 atualizada pelo IPC-Fipe-Indice de Preço ao 
Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP.

Art. 2º  ATUALIZAR monetariamente, o valor da UFMP-Unidade Fiscal do Município de 
Pindamonhangaba, passando a mesma a ter o valor de R$68,03  (sessenta e oito reais e 
três centavos ).

Art. 3º  A inflação projetada de 2012 para 2013 compreendendo os últimos doze meses, de 
dezembro de 2011 a novembro de 2012, é de  4,9343%,  apurado pelo  índice IPC/FIPE. 
O fator de atualização dos ativos do Município para o exercício de 2013 será de 1,049343.

Art 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013, revogadas as 
disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 12 de dezembro de 2012

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

João Carlos Muniz
Respondendo pela Secretaria de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos e
m 12 de dezembro de 2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/cba/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.491, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012.

  Fixa os Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do  
  Município para a Legislatura 2013/2016.
  (Projeto de Lei nº 192/2012, de autoria da Mesa Diretora)

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

Art. 1º. Os Agentes Políticos infranomeados, para o quadriênio 2013/2016, perceberão os 
subsídios aqui lançados:

I-Prefeito Municipal- R$ 19.686,66
II-Vice- Prefeito – R$ 9.843,33
III-Secretários- R$ 12.436,91

Art. 2º. Os subsídios determinados nesta Lei serão reajustados anualmente na forma da 
Constituição Federal. (art.39, §4º)

Art. 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações próprias do 
orçamento.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições 
em contrário.

Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

João Carlos Muniz
Respondendo pela Secretaria de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 18 de dezembro de 2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/cba/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 3.944, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012.
 
 João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no 
uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.2001 e 
Lei nº 4.364, de 20.12.2005, Resolve DESIGNAR o Dr. Rogério Azeredo Renó, advogado, 
para substituir o Dr. Fábio Rocha Homem de Melo, Diretor do Departamento de Negócios 
Jurídicos, no período de 10 a 29 de dezembro de 2012, durante o período em que o 
mesmo encontrar-se em férias.

Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal 

Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 17 de dezembro de 2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Processo Interno nº 34007/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
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Neste fi nal de semana que antecede o Natal, 
muitas famílias devem viajar para se encontrar 
com familiares em outras cidades. Mas alguns 
cuidados com o carro antes de pegar a estrada 
são fundamentais para garantir a segurança da 
família e a saúde do seu bolso. Uma pesquisa 
realizada por uma fabricante de pneus, em 
sete países da América Latina, revelou que um 
a cada sete motoristas rodam com os pneus 
abaixo do limite de segurança. De acordo com os 
especialistas no assunto, um pneu mal calibrado 
pode perder até 30% da sua vida útil, gerando 
gasto exagerado da banda de rodagem, de suas 
paredes laterais e ainda eleva o consumo de 
combustível. O ideal é conferir a calibragem 
a cada 15 dias. Também é fundamental que 
o motorista faça a calibragem do estepe. A 
calibragem pode ser realizada gratuitamente em 
postos de combustíveis.

A euforia das compras de 
fi m de ano pode resultar em 
armadilhas que levam ao en-
dividamento do consumidor. 
Nesta época do ano, a ten-
dência dos consumidores é 
fazer mais gastos que o nor-
mal, principalmente com o 
recebimento do 13º salário, 
cuja segunda parcela foi libe-
rada nesta semana por grande 
parte das empresas.

O Procon SP – Serviço de 
Proteção ao Consumidor, dá 
uma série de dicas para evi-
tar problemas, não se tornar 
um devedor, e não fi car com 
o nome sujo na praça.

O consumidor deve, em 
primeiro lugar, se organizar, 
e criar uma lista com nome 
das pessoas que pretende 
presentear, e os respectivos 
presentes. Essa é uma manei-
ra de se estabelecer priorida-
des dentro do orçamento. 

De acordo com o Procon, 
o ideal é que os gastos do 
consumidor não ultrapassem 
30% do salário, mesmo com 
a gratifi cação do Natal. 

Viagens de fi m de ano exigem atenção especial aos pneus

A pesquisa é uma ferra-
menta essencial para se fazer 
boas compras. A variação de 
preços dos produtos, princi-
palmente brinquedos, pode 
ultrapassar 100% em alguns 
estabelecimentos. 

Além da diferenciação 
de preços, outro aspecto que 
tem que ser levado em con-
sideração na hora da compra, 
é a qualidade dos produtos. 
O consumidor deve olhar as 

características dos produtos, 
verifi car se possuem garan-
tia, se não oferecem algum 
tipo de risco, se têm defeitos, 
e se estão dentro das normas 
técnicas estabelecidas pelos 
órgãos responsáveis.

A euforia das compras de 
fi m de ano pode resultar em 
armadilhas que levam ao en-
dividamento do consumidor. 
Nesta época do ano, a ten-
dência dos consumidores é 
fazer mais gastos que o nor-
mal, principalmente com o 
recebimento do 13º salário, 
cuja segunda parcela foi libe-
rada nesta semana por grande 
parte das empresas.

O Procon SP – Serviço de 
Proteção ao Consumidor, dá 
uma série de dicas para evi-
tar problemas, não se tornar 
um devedor, e não fi car com 
o nome sujo na praça.

O consumidor deve, em 
primeiro lugar, se organizar, 
e criar uma lista com nome 
das pessoas que pretende 
presentear, e os respectivos 
presentes. Essa é uma manei-
ra de se estabelecer priorida-
des dentro do orçamento. 

De acordo com o Procon, 
o ideal é que os gastos do 
consumidor não ultrapassem 
30% do salário, mesmo com 
a gratifi cação do Natal. 

A pesquisa é uma ferra-
menta essencial para se fazer 
boas compras. A variação de 
preços dos produtos, princi-
palmente brinquedos, pode 
ultrapassar 100% em alguns 
estabelecimentos. 

Além da diferenciação 
de preços, outro aspecto que 
tem que ser levado em con-
sideração na hora da compra, 
é a qualidade dos produtos. 
O consumidor deve olhar as 

características dos produtos, 
verifi car se possuem garan-
tia, se não oferecem algum 
tipo de risco, se têm defeitos, 
e se estão dentro das normas 
técnicas estabelecidas pelos 
órgãos responsáveis.

Em dezembro, por causa das fes-
tas de Natal e Reveillon, as compras 
de supermercado da maioria das fa-
mílias brasileiras aumentam consi-
deravelmente. Além da cesta básica 
e dos alimentos comprados rotinei-
ramente, há os produtos específi cos 
desta época. Podemos citar como 
exemplos de iguarias o panetone, ce-
rejas, nozes, frutas cristalizadas, car-
nes como tender, peru e pernil, entre 
outras. Isso sem falar no champanhe 
para celebrar o ano novo e um esto-
que maior de cerveja e refrigerante 
para receber familiares e amigos. 

Mas, como comprar todos os 
itens necessários para a festa, sem 
comprometer o orçamento domésti-
co? Nesta hora, alguns cuidados são 
fundamentais, para que a festa não 
se torne um pesadelo fi nanceiro.

Procure planejar bem o que vai 
fazer antes de ir ao supermercado. 
Converse com a família antes, veja 
o que realmente precisam. Se for 
fazer uma confraternização, veja o 

que cada um pode contribuir para 
equilibrar as despesas, evite a “eu-
foria” das festas na hora de encher 
o carrinho. 

Pesquise bastante os folhetos de 
promoções, marque as ofertas, leve 
esses folhetos na hora das compras. 
Alguns supermercados cobrem as 
ofertas diretamente no caixa, sem 
burocracia. Só não se esqueça de 
fi car de olho com gastos de com-
bustível na hora de “caçar as pe-
chinchas” 

Procure ir o menos possível ao su-
permercado. Nessa época as ofertas 
de fi m de ano estão em todos os luga-
res e o convite ao gasto é muito alto.

Tente comprar frutas da época, 
que tem seus preços mais em conta. 
Pesquise nas feiras e sacolões, para 
ver se encontra preços mais baixos. 

Cuidado especial com o cartão 
de crédito nas festas de fi m de ano. 
Limite alto e empolgação costumam 
ser uma combinação “explosiva” no 
orçamento.

Consumidor deve ter cuidado com 
armadilhas na hora de comprar

Compras para ceia natalina devem ser planejadas

Planejar racionalmente a compra dos produtos da ceia de Natal pode evitar desperdícios

Divulgação

Divulgação

Divulgação

O ideal é que os gastos do 
consumidor não ultrapassem 
30% do salário, mesmo com a 
gratifi cação do 13º salário
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Talita Leite www.talitaleitte.blogspot.com

Paixão por Esporte

Talita Leite
A campanha excepcional de Pindamonhangaba na Liga 
Paulista de Futsal Masculino, já começou a apresentar 
consequências importantes.
Na segunda-feira (17), o Clube Esportivo e Recreativo 
Atlântico, de Erechim, divulgou em seu site ofi cial, a 
contratação do jogador Alex Junior Miola.
Dono da camisa de número 1 de Pindamonhangaba, 
Gaúcho fez exibições impressionantes, e foi 
fundamental no recém-conquistado vice-campeonato 
estadual.
Cada atuação impecável desse atleta, praticamente 
anunciava sua despedida do Vale do Paraíba, mas 
ainda assim, a notícia entristece o torcedor da Princesa 
do Norte.
O esporte de Pindamonhangaba vem crescendo 
consideravelmente, entretanto, com a janela de 
transferências aberta, a “briga” com grandes equipes 
do cenário nacional, torna-se praticamente desleal.
O Atlântico Erechim é uma das potências do futebol de 
salão brasileiro, e dentre outras tantas competições, 
disputa a Liga Nacional, principal certame da 
modalidade no Brasil.
Alex Junior Miola já assinou seu novo contrato, e 
agora, retorna ao seu estado de origem, o Rio Grande 
do Sul.
Gaúcho é natural do município de Machadinho, e em 
entrevista ao site do Atlântico Erechim, mostrou-se 
feliz.
A despedida já é certa, porém, esse atleta fi ca 
eternizado no futsal de Pindamonhangaba, que nunca 
em sua história, havia chegado tão longe.
Com uma perspicácia sem igual e uma vibração 
comovente, Gaúcho soube “demarcar seu espaço”. 
Querido pelos colegas de equipe e principalmente pela 
torcida, Alex Junior Miola segue agora o seu caminho, 
e a Princesa do Norte, só pode lhe agradecer pelos 
imprescindíveis serviços prestados.

Destaque da Liga Paulista se despede de Pinda

Gaúcho assina contrato com Atlântico Erechim

Pelo Campeonato Sub 17 
da LPMF - Liga Pindamo-
nhangabense Municipal de 
Futebol, Ferroviária e Sapo-
pemba confi rmaram a van-
tagem conquistada no pri-
meiro jogo das semifi nais, 
e garantiram vaga na fi nal 
da competição após vencer 
novamente no sábado (15).

O alviverde do bairro 
Boa Vista já tinha aplicado 
uma goleada no São Paulo 
por 4 a 1 no primeiro jogo; 
com a ampla vantagem, a 
Ferroviária fez o dever de 
casa e venceu por 2 a 1, so-
mando 6 a 2 no resultado 
agregado. Diante da torcida, 

o Sapopemba precisava ape-
nas do empate para garantir 
a vaga. No primeiro jogo, 
nos domínios do Etna, o 
time de Moreira César ven-
ceu por 1 a 0 e fi cou com a 
vantagem no jogo da volta. 
No estádio Paturi Azeredo, 
o Sapopemba fez 3 a 0 no 
Etna e confi rmou a vaga.

Ferroviária e Sapopem-
ba se enfrentam no sábado 
(22), pela fi nal do Sub 17. 
O jogo está marcado para as 
10 horas, no estádio “Rami-
rão”, no bairro Bela Vista. 
Esta será a última fi nal de 
2012 dos torneios promovi-
dos pela LPFM.

O voleibol masculi-
no de Pindamonhangaba 
está tendo seu melhor ano 
desde que a equipe adul-
ta integrou as principais 
competições do país. Só 
este ano, a Funvic estreou 
na Superliga B – espé-
cie de segunda divisão da 
modalidade – e faturou o 
vice-campeonato. Meses 
depois, a equipe foi a Ca-
raguatatuba representar 
Pindamonhangaba nos 56º 
Jogos Regionais, e ven-
ceu São José dos Campos, 
mantendo a hegemonia na 
modalidade.

Um mês após a conquis-
ta, Pindamonhangaba es-
treou no Campeonato Pau-
lista Divisão Especial contra 
várias equipes de ponta do 
cenário nacional, como Me-
dley/Campinas, Sesi (SP) e 
Vôlei Futuro. A Funvic sur-
preendeu, e por cinco pon-
tos não se classifi cou para os 
playoffs. A equipe fi cou na 
5ª colocação, deixando para 
trás equipes como Atibaia, 
São José dos Campos e São 
Caetano.

Com o término da com-
petição paulista em setem-
bro, Pindamonhangaba 
tinha dois meses para es-
trear na maior competição 
do país, a Superliga. O 
time de Pindamonhanga-
ba estreou diante do Volta 
Redonda (RJ), no ginásio 
Juca Moreira, e hoje se en-

contra na 10ª posição do 
torneio, com dois pontos 
a menos do que o último 
classifi cado para os playo-
ffs.

O supervisor técnico da 
equipe pindense, Ricardo 
Navajas, fez uma breve 
análise do ano para o volei-
bol de Pindamonhangaba, 
e garantiu que 2013 pode 
ser surpreendente para os 
fãs do esporte. “É a primeira 
vez que estamos na Superli-
ga com a equipe de Pinda. 
A nossa comissão técnica 
já teve o prazer de trabalhar 
com outras equipes nesta 
competição, e posso afi rmar 
que Pindamonhangaba está 
bem. É uma competição di-
fícil, nossos jogadores são 
novos, mas com o trabalho 
e o apoio da comissão téc-
nica, temos tudo para fazer 
um 2013 melhor e ser uma 
das maiores equipes do Bra-
sil”, afi rmou.

Pindamonhangaba joga 
pela Superliga ainda em 
dezembro. No domingo 
(23), encara o Medley/
Campinas, no ginásio ad-
versário, com transmissão 
da Sportv, às 13 horas. No 
ginásio Juca Moreira, a tor-
cida volta a “gritar” pelo 
time da casa a partir do dia 
17 de janeiro, contra o atual 
vice-campeão da compe-
tição, RJX, dos jogadores 
Bruno Rezende, Dante, Lu-
cas Saatkamp, entre outros.

Ferroviária e 
Sapopemba 
decidem último 
título de 2012

Vôlei de Pinda vive grandes conquistas 
A equipe do Funvic/Mídia Fone foi vice-campeã da Superliga B e 
disputou o Campeonato Paulista, fi cando em 5º lugar. 
Agora disputa a Superliga Especial, competindo com equipes 
de alto nível do voleibol brasileiro
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