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TN Especial:

João Ribeiro fala sobre
seus oito anos de
trabalho na Prefeitura
Entre os agradecimentos, o prefeito destacou
o apoio que sempre recebeu das crianças
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Sapopemba fatura mais um título
Akim/AgoraVale

Fechando a temporada 2012
do futebol amador de Pindamonhangaba, o Sapopemba venceu
a final do Sub 17 da Liga Municipal Pindamonhangabense de
Futebol. Esse é o segundo título

conquistado pelo clube em 2012.
O Sapopemba venceu também a
principal competição da Liga e
ficou com o título da Primeira
Divisão do Futebol Amador.
Esportes 16

Prefeitura
entregou 958
moradias em
toda a cidade
O Sapopemba levou o título da Sub 17, mais uma conquista para o Distrito de Moreira César em 2012
Akim/AgoraVale

O balanço realizado pela
Secretaria de Habitação da Prefeitura de Pindamonhangaba é
muito positivo, já que quase mil
famílias puderam realizar o sonho da casa própria nos últimos
anos no município.

A constante atualização do
cadastro das famílias que podem ser beneficiadas com os
programas de habitação é um
dos pontos que colaboram para
o bom desempenho do setor.
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Cata-treco retirou
10 mil toneladas
de entulho das ruas
Entre os muitos programas
desenvolvidos pela Prefeitura
de Pindamonhangaba, o Cata-treco, que visita todos os bairros da cidade pelo menos duas
vezes por ano, é um destaque.

Equipe da Secretaria de Saúde entregou o certiﬁcado aos funcionários do Centro de Especialidades Odontológicas

Informativo Legislativo
Conﬁra os trabalhos
da Câmara Municipal
Páginas 6 e 7

Sexta-feira - 28/12

previsão
do tempo

Pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

20ºC
30ºC

TN Pop:
Divulgação

Pinda recebe
certiﬁcado “Brasil
Sorridente”

Homem de
Ferro 3 traz
de volta
Mandarim
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Sábado - 29/12
Nublado e
pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA 20ºC
TEMP. MÁXIMA 29ºC
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Segunda-feira - 31/12

Domingo- 30/12
Nublado e
pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

19ºC
29ºC

Em 2012 foram retiradas 10
mil toneladas de entulho, colocados nas ruas pelos moradores sempre nos dias em que o
programa esteve presente no
bairro.
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Pancadas
de chuva
à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

19ºC
27ºC

Terça-feira - 1º/1
Nublado e
Possibilidade
de pancadas
chuva
Instável
de chuva
TEMP. MÍNIMA 19ºC
TEMP. MÁXIMA 27ºC
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Editorial

Festa de Natal na creche Francisco Lessa Júnior

Obrigado
Desde que comecei a escrever os editoriais
da nossa centenária Tribuna do Norte, sempre
o ﬁz na terceira pessoa. Hoje tem de ser diferente. Escrevo na primeira pessoa para agradecer em primeiro lugar a Deus a oportunidade de
fazer parte do rol de presidentes da Fundação
Dr. João Romeiro e dos editores da Tribuna do
Norte.
Agradeço também, de forma muito especial,
ao prefeito João Ribeiro pela conﬁança. Agradeço também a todos os que comigo participaram desse trabalho tão gratiﬁcante realizado
pela atual administração em prol da população
de Pindamonhangaba. Não seria possível citar
todas as pessoas com quem dividi essa honra,
mas vou registrar alguns nas famosas 40 linhas
que meu amigo Paulinho reserva em todas as
edições para esse editorial: Canela, Sebastião
Bertolino, Ody, Arthur, Israel, Maurão, Conceição, Iracema, Dalziza, Eliani, Alzira, Edson,
Irineu, Manetti, Luiz Fernando, Aiandra, Altair,
Waine, Rafael, Flávio, Fábio, Andréa, Kalik, Silvana, Fernando, Marcos, Fernanda, Ivete, Clarissa, Amanda, Bruna, Lydia, Mayra, Rubens,
Anselmo, Mané Ribeiro, Mário, Kedma, Kátia,
Paola, Maria Rita, Gustavo, Paulo Ramos, Rodolfo, Mário Souto, Álvaro, Gutemberg, Celinha,
Ana Emília, Cléo, Patrícia, Ana Rita, Elias, Casé,
Eduardo, Marcelo Mora, Baby, Magrão, Carlão,
Fábio, Felipinho, Chico, Pato, Eliane, Nilza, Paula, Paulinho Amadei, PA, Sérgio, Reginha, Raquel, Maurício, Paulo Vitor, Jésio, Jairo, Zé Mauro, Hugo, Ricardo, Esaur, Zeca, Cataldi, Melão,
Marcelo, Iserbem, Zé Carlos, Dirceu, Marcelo
Santos, Luís Rosas, Nazaré, Mané, Célia, Pezinho, Myriam, Valeriana, Syllas, Valno, Aylton,
Débora Sóglio, Tom, Capitão, Zizi, Jairão, Nagib,
Cristina, Ivair, Matheus Japonês, Paulo Tarcísio,
Paulo Marques, Socó, Adriano, Aline, Macedo,
Irani, Carmem, Naka, Rose Motorista, Diego,
Domingos, João, João Ríbio, Marcelo, Joel, Josi,
Marcinha, Perpétua, Márcia, Rebeca, Gislaine,
Galeas, Regiane, Sandra Lujan, Sandra Bargis,
Wilson, Adilson, Pastora Magda, Marcelo Rato,
Luiz Cláudio, Saulo, Ocimar Barbosa, Alexandre
Faria, Cal, Martin, Jânio, Marco Aurélio, Dóris,
Jair, Aline, André, Adélia, Cileide, Cruel, Ribas,
Talita, Dr. Rodrigo, Dr. Fábio, Dra. Ana Paula,
Toninho Bode, Fátima, Barthon, Bolinha, Perpétua, Miguel, Pepe, Rodrigo, Bruno Monteiro,
Rui Mello, Lauro, Dal, Leandro, J. Washington,
Lucas TMD, Daniela Bairros, Professor Sávio,
Isael, Abdalla, Ricardo Piorino, Dona Geni, Toninho, Soneca, Dárcio, Débora Jagaribe, Flávia,
Dr. Vicente, Enéas, Balbo, Roberto Faria, Fera,
Tayoba, Patrícia, Jean, Japa, Marcos, Antenor,
Frangão, Professor Una, Guilherme, Janus, Jucelli, Maurício Barra, Reinaldo, Pedrinho, Teberga, Junior Alves, dr. Vitor, Gisele, Kiko, Fernando
Mel, Lana, Hélio, Magui, Mara, Robertinho, Marcelo Pimentel, Pr. Alencar, Marcelo Vanguarda,
Maura Lídia, Sílvio Sanzone, Walter Leme, Natália, Neide, Oswaldo Página, Palomas, Murilo,
Rosangela RH, Sil, Ana Camila, Thaís, Garufe,
Zé Luiz, Leila, Simone, Lucivânia, Dinha, Josi,
Fernanda, Ricardo Amadei, Josi, Terezinha...
Me perdoem os muitos amigos que eu não
pude citar por falta de espaço, e até mesmo por
não conseguir me lembrar de tanta gente que
fez diferença nesse período em que ﬁz parte da
Prefeitura de Pindamonhangaba. Termino agradecendo minha família e lembrando do meu irmão José Antonio de Oliveira. Saudades!

Akim/Agoravale

Realizada no último dia 14, em
parceria com a empresa Gerdau, a
festa de encerramento do período
letivo da creche Francisco Lessa
Junior.
O evento contou com a presença das crianças, dos pais e dos
voluntários da Gerdau. Com muita
alegria na entrega dos presentes, a
festa foi muito animada.
A equipe da creche agradece
e parabeniza a todos que se empenharam na realização dessa prova
de dedicação e carinho aos alunos,
destacando o sucesso da parceria
e a iniciativa da Gerdau.

Baile de
Réveillon no
Paineiras

Saiba o que abre e fecha neste feriado
No dia 1º de janeiro é comemorado o Dia Mundial da Paz e a Prefeitura de Pindamonhangaba
informa o que abre e o que fecha neste feriado. A Prefeitura e a Subprefeitura encerram o expediente
nesta sexta-feira (28), e voltam a funcionar na quarta-feira (2).
Em Moreira César, o Cisas também terá atendimento diferenciado: não funcionará no ﬁnal de
semana e nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. O horário volta ao normal a partir de quarta-feira.
A farmácia do município funcionará nos dias 29, 30 e 31, das 8 às 12 horas, para distribuição
de medicamentos de atenção básica. Os medicamentos controlados devem ser retirados até esta
sexta-feira (28), até as 19 horas.
O CEM - Centro de Especialidades Médicas oferecerá um proﬁssional de enfermagem para
realizar curativos. O horário de atendimento é das 8 às 12 horas.
O recolhimento de lixo, serviço prestado pela Coletora Pioneira, ocorrerá normalmente no sábado, domingo e segunda-feira, apenas na terça-feira (1º/1) haverá suspensão dos trabalhos, retornando na quarta-feira.

Divulgação

O tradicional Baile de Réveillon
do Paineiras Country Club promete
agitar a virada de ano em Pindamonhangaba segunda-feira (31), a
partir das 23 horas. Com uma atração de peso, diretamente de São
Paulo, o grupo Tudo Nosso se apresenta no salão social e o DJ Xan e
convidados comandarão a animação no deck eletrônico. Entrada gratuita para sócios. Convites à venda
no Gramado (Pinda), Santo Pani e
na secretaria do clube. Reserva de
mesas na secretaria do clube.
O Paineiras Country Club ﬁca
na avenida Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, 2009, Socorro,
Pindamonhangaba. Informações
pelos telefones: (12) 3642-8599
/ 3522-5356 ou no site do clube:
www.paineirasclube.com.br.

Preste atenção antes de arrumar as malas e viajar
Final de ano e muitas festas
acabam sendo atrativos para pessoas mal intencionadas. Cuidados
que aparentemente são bobos podem ser úteis e livrar o viajante de
surpresas desagradáveis.
A Polícia Militar do Estado de
São Paulo orienta as pessoas que
vão viajar a diﬁcultar a vida dos
ladrões instalando grades nas janelas, alarmes, trancas nas portas
e nos alçapões de teto, pedindo a
uma pessoa de conﬁança para recolher as correspondências e acionar a polícia em caso de movimen-

tos suspeitos na residência.
Os moradores de edifícios devem exigir discrição dos empregados do condomínio, principalmente
para que não comentem com ninguém quais famílias estão viajando,
quais apartamentos estão vazios
ou quais os hábitos e horários dos
moradores do edifício. No caso de
entrar no elevador e ver que há uma
pessoa estranha, ou com atitude
suspeita, não entre no apartamento.
A tática de deixar lâmpadas
acesas para simular que a casa está
ocupada não é indicada. É melhor

pedir a um vizinho que as acenda só
durante a noite ou instalar células fotossensíveis automáticas ou “timer”.
Ao sair ou chegar em casa,
preste muita atenção e observe se
há suspeitos nas proximidades e,
em caso positivo, ligue para a Polícia Militar.
Uma das dicas que parecem
simples, no entanto úteis, é anotar
em local seguro o número de série
de seus bens (TV, vídeo, som, computador, relógios, etc.), em caso de
furto, as chances de recuperá-los
serão maiores.

Conﬁra as dicas de concursos públicos com inscrições abertas
A cada dia mais pessoas estão
se qualiﬁcando para disputar uma
vaga no mercado de trabalho. As
fatias estão cada vez menores e
não há tantas oportunidades para
as centenas de proﬁssionais formados na mesma área. A saída
tem sido os concursos públicos,
pois além de garantir a estabilidade, podem ser uma excelente alter-

nativa para alçar outros vôos.
Existem diversos concursos
com inscrições abertas, alguns
encerram logo na primeira semana
de janeiro, outros têm o prazo um
pouco mais amplo. Fique atento às
dicas e aproveite as informações
fornecidas nesta edição da Tribuna
do Norte.
O BNDES oferece vagas para

proﬁssionais dos níveis superior e
médio, os salários podem chegar até
R$ 9.000. A inscrição deve ser efetuada pelo site www.cesgranrio.org.br.
O Ministério da Cultura irá
promover uma seleção para contratação temporária, são mais de
100 vagas. Os interessados devem
acessar o site www.universa.org.br
até o dia 8 de janeiro. Outro com
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vaga temporária é a Unesp de São
José dos Campos, mais informações podem ser obtidas no site
www.vunesp.com.br.
Analistas do CNJ - Conselho
Nacional de Justiça poderão ser
remunerados com R$ 6.611,39, já
para os técnicos o salário é de R$
4.052,96, as informações estão no
site www.cespe.unb.br.
O INES oferece vagas para
professor, psicólogo, fonoaudiólogo, entre outras. Os contratados
receberão salários que variam de
R$ 1.473,58 a R$ 6.350,77 em jornadas de 30 e 40 horas semanais
e dedicação exclusiva, além de
benefícios como o auxílio alimentação de R$ 304, transporte, entre
outros. Para participar desta seleção basta que o candidato preencha o formulário de inscrição disponível no site www.institutoaocp.org.
br até as 14 horas de quarta-feira
(2). A taxa é de R$ 55, para disputar as funções de nível médio, e R$
70, para superior.

Natal solidário
Confraternização
O Cimc - Convivência de Idosos de Moreira César, realizou uma
confraternizaçã de natal, no dia 21 de dezembro, no Recinto São Vito, em
Moreira César.

O time SC Sabatinão realizou,
no último dia 23, o 5°Ano de Doações de Cestas de Natal.
Foram entregue mais de 30
cestas natalinas para famílias carente na região de Pindamonhangaba. O evento contou com a
presença de jogadores, familiares
e amigos do Sabatinão.

EXPEDIENTE - TRIBUNA DO NORTE - FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO
Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 - Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Presidente: José Renato Campos Rosa
Tesoureiro: João Carlos Muniz
Membros: Paulo Flauzino da Silva, Israel Abraão dos Santos Dias
e Odirley Pereira.
CONSELHO FISCAL:
Fernando Prado Rezende, Domingos Geraldo
Botan, Maria Perpetua Soares

EDITOR CHEFE:
Kátia Fabiana Dubsky Matos Freire - MTB 40.553-SP
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS:
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel / Fax (12) 3644-2077 CEP 12.400-280 - Pindamonhangaba/São Paulo

REPRESENTANTE NACIONAL:
RGD-Comunicação S/C Ltda
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana - CEP 02036-022 - São Paulo/
SP - Tel./Fax: (11) 2971-1000 - (E-mail: rgdribas@uol.com.br)
IMPRESSÃO: Jornal Cidade de Rio Claro Ltda. (19) 3526-1000
CIRCULA ÀS TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS

www.tribunadonorte.net - contato@tribunadonorte.net

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 28 de dezembro de 2012

3

Prefeitura entrega 958
moradias em diversos bairros
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Habitação, com uma
política habitacional de interesse social dirigida às famílias que se inserem na faixa
de renda de 0 a 3 salários mínimos, realizou a entrega de
958 casas nos últimos anos.
Com a atualização permanente do cadastro habitacional no município, que conta
hoje com aproximadamente
3 mil cadastros, possibilita
que os inscritos participem
dos projetos habitacionais de
Interesse Social. O cadastramento está aberto permanentemente.
O programa Minha Casa
Minha Vida tem como um
dos critérios a inscrição no
Cadastro Único de programas
sociais do Governo Federal.

Por este motivo, a Secretaria
de Habitação vem cadastrando as famílias e agendando
data para preenchimento do
Cadastro Único.
Ao todo, foram realizados 16 mutirões para preenchimento do Cadastro
Único, o primeiro foi realizado no ano de 2010 e o
último em 24 de novembro
deste ano.
Com isso, várias casas
foram entregues em diversos bairros do município.
O trabalho da Secretaria de
Habitação da Prefeitura de
Pindamonhangaba é apoiado nos princípios do direito
à moradia como um direito
humano, e na participação
social como fundamento básico para a democratização
da gestão pública.

Fotos: Divulgação

O prefeito João Ribeiro entregou moradias para a população em vários bairros da cidade, proporcionando o
sonho da casa própria para centenas de moradores de baixa renda de Pindamonhangaba

Confira os bairros que
receberam o benefício:
Loteamento Residencial Liberdade – Fase I,
Construção de 102 Unidades habitacionais (casas) –
2008;
Loteamento Residencial Liberdade – Fase II,
Construção de 124 Unidades habitacionais (casas) –
2008;
Loteamento Residencial de Interesse Social
Liberdade – Fase III,
Construção de 580 Casas – 2011;
Conjunto Habitacional de Interesse Social Araretama
(F) –CDHU,
Construção de 40 Unidades habitacionais
(apartamentos) – 2008;
Conjunto Habitacional de Interesse Social Marieta
Azeredo (G) – CDHU,B
Construção de 112 Unidades habitacionais
(apartamentos) – 2009.

.

Programas:
Programa de Casas Provisórias casas para uso em caráter provisório
para famílias em situação de vulnerabilidade social. A família deverá se
cadastrar no Programa Habitacional
e apresentar a documentação exigida
pelo Programa Federal. A seleção
destas famílias é realizada através
dos técnicos sociais do Departamento de Assistência Social e da

Assistente Social da Habitação.
Programas Habitacionais –
CDHU - Promover condições dignas
de moradia para a população de baixo poder aquisitivo consiste na principal atribuição da Secretaria de Estado da Habitação (SH) e de seus dois
braços operacionais, a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), e a Agência Paulista

de Habitação Social (Casa Paulista).
Programa Minha Casa, Minha
Vida – PMCMV - programa tem por
finalidade criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas
unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e produção
ou reforma de habitações rurais. Os
agentes financeiros são Caixa e Banco do Brasil.
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Rua Barão de Lessa
tem sentido alterado
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Deptran - Departamento de Trânsito, informa aos motoristas
que uma das ruas centrais da
cidade teve alteração em seu
sentido.
De acordo com informações do Departamento, trata-se da rua Barão de Lessa, localizada nas proximidades do

ginásio de Esportes do Alto
Tabaú. A via, antes com sentido duplo, passa a ter apenas
uma mão, sendo esta a que
segue para a rua Cônego Tobias.
Portanto, os veículos que
seguirem pela “Fortunato
Moreira” e entrarem na rua
Alfredo Valentini agora têm a
opção de seguir reto ou fazer

a conversão à direita na “Barão de Lessa”. Os motoristas
que vierem pela “Cel. José
Francisco” e seguirem até o
final da rua Alfredo Valentini,
só possuem a opção de converter à esquerda na “Barão
de Lessa”.
Mais informações podem
ser obtidas no Deptran, pelo
telefone 3648-3714.

A mudança vai melhorar o fluxo de veículos na região
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Guardas ambientais do
Trabiju participam de oﬁcina

A equipe de guardas ambientais do Parque Natural
Municipal do Trabiju participou, na última semana, de
uma oficina sobre fiscalização e monitoramento das trilhas do Parque.
De acordo com Célia Simões, gerente do Trabiju,

a oficina foi realizada pela
Arvorar - Soluções Florestais Ltda., empresa especializada, vencedora da licitação para a implantação do
Plano de Manejo no Trabiju.
A atividade irá auxiliar os
guardas a montar um projeto de fiscalização e monito-

ramento das trilhas.
Anteriormente, havia sido
realizada uma oﬁcina que
teve o objetivo de promover
o envolvimento dos proﬁssionais no processo de elaboração de diagnóstico para o plano de manejo do Parque.
Com a conclusão dos

trabalhos realizados nestas
oficinas, será dado o encaminhamento para a etapa de
planejamento, que deve ser
realizada em janeiro. A Oﬁcina de Planejamento Participativo terá como principal
intuito envolver os representantes da gestão pública e da

sociedade civil na discussão
do planejamento do Trabiju.
O Plano de Manejo do
Parque Natural Municipal
Trabiju está sendo realizado desde maio de 2012. A
previsão do término definitivo é até o dia 10 de junho
de 2013.

Bosque da Princesa
atrai moradores
e turistas
Arquivo TN

O bóia cross é uma das atividades praticadas nas águas do Ribeirão Grande

Cidade oferece diversas opções
gastronômicas e muito verde
Portão de entrada do Bosque da Princesa

O Bosque da Princesa é
um dos locais que atrai muitos moradores e também os
turistas que visitam Pindamonhangaba. Após apreciarem as exposições no Museu
Histórico e Pedagógico Dom
Pedro I e Dona Leopoldina, os
turistas podem descer em direção ao Bosque da Princesa,
criado em 1868, antigamente
denominado Largo do Porto.
É possível encontrar e
observar diversos exemplares de espécies vegetais da
mata nativa, bem como espécies exóticas. Entre as várias
espécies temos o pau-brasil,
jambolão ou jamelão, tamarindo, palmeiras imperiais,
araçá, entre outras.
O parque infantil, banhei-

Arquivo TN

ros masculino e feminino,
lagos com pontes, coreto e
bancos foram construídos
apenas na década de 1970.
O nome Bosque da Princesa
data de 1952, de acordo com
uma lei municipal.
Em 2007, o Bosque passou por um programa de revitalização, contando com o
trabalho de mapeamento das
árvores existentes no local.
Ao todo, o Bosque conta com
669 árvores e 53 espécies
mapeadas, o local recebeu
também nova iluminação e
melhorias em toda sua infraestrutura, passando então a
ﬁcar aberto até as 22 horas
para visitação, prática de esportes, além de programas
culturais.

Sempre que possível, a
maioria das pessoas gosta de
conhecer novos lugares e se
divertir. Principalmente nesses dias em que muitos estão
em férias de seus empregos,
e as crianças em férias escolares. Com o sol quente, a
opção tem sido passear em
municípios que ofereçam
atrativos naturais, como rios
e cachoeiras. Pindamonhangaba conta com belos e refrescantes ribeirões, caso do
Ribeirão Grande e do Piracuama. Além dos atrativos naturais, essas regiões da cidade
contam também diversas opções gastronômicas.
Quem vai ao bairro do
Ribeirão Grande não pode
deixar de experimentar as deliciosas opções de pratos oferecidos nos estabelecimentos
que fazem parte do Núcleo
Turístico Ribeirão Grande.
Na região do Piracuama tam-

bém há excelentes restaurantes com variados cardápios,
com destaque para a comida
caipira.
A dica para quem não conhece Pindamonhangaba, e
mesmo para os moradores da
cidade, é aproveitar os dias
de sol intenso e conhecer essas ótimas opções de passeio.
Importante lembrar que o cuidado ao entrar em rios deve
ser redobrado, e é preciso ﬁcar atento com a correnteza.
A Prefeitura, através do
Departamento de Turismo,
faz um grande trabalho de
valorização dos pontos turísticos da cidade, e também
de orientação à população de
como receber bem os turistas.
Outra rica oportunidade
é conhecer os vários prédios
históricos da cidade, que
compõem um dos mais importantes acervos arquitetônicos da região.

Arquivo TN
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Cata-treco recolheu mais de 10 mil
toneladas de entulhos em 2012
Arquivo TN

No ano de 2012 diversos serviços de limpeza foram realizados na cidade
pela Prefeitura, por meio
do DSM - Departamento de
Serviços Municipais. São
vários programas e ações
feitas pelo departamento,
que tem como objetivo manter o bom aspecto, a limpeza
das ruas e o bem estar e saúde dos munícipes.
Um dos serviços prestados
foi o Cata-treco, que neste ano
recolheu mais de 10.200 toneladas de entulhos. “Foram feitas 3.424 viagens neste ano.
Em cada viagem eram recolhidas cerca de 3 toneladas,
o que totaliza mais de 10.200
toneladas de entulhos, provenientes de limpezas feitas
pelos moradores em suas residências”, explicou o diretor
do DSM, Sérgio Guimarães.
“O objetivo do Cata-treco é
conscientizar os moradores
a não jogar lixo em terrenos
e calçadas, mantendo as ruas
limpas”, complementou. Para
isso, o caminhão do Cata-treco passa em todos os bairros
da cidade recolhendo os materiais inertes e entulhos, que
muitas vezes eram acumulados nos quintais das residências ou despejados de forma
irregular na rua.

Combate à dengue
continua por toda
Pindamonhangaba

Foram 3.424 viagens dos caminhões da Prefeitura utilizados no Cata-treco

Além do Cata-treco, os
moradores podem contar com
outro serviço que visa auxiliar no descarte destes materiais inservíveis e entulhos: o
PEV - Posto de Entrega Voluntária. A cidade possui três
postos: dois localizados no
Araretama e um no Castolira.
Em Moreira César foram instalados seis postos de entrega
voluntária.
O DSM também realiza,
regularmente, a limpeza das

ruas da cidade. “São dois caminhões fazendo a limpeza
de praças, rotatórias, bocas
de lobo e terrenos. Os dois
veículos contam com 20 homens em cada um, realizando
este tipo de limpeza por toda
a cidade”, contou Sérgio.
“Com estes serviços, melhoramos o aspecto visual das
ruas e, consequentemente, da
cidade. Com os programas,
procuramos conscientizar as
pessoas para que o lixo te-

nha destino certo, evitando a
formação de lixões nas ruas e
terrenos e, assim, prevenindo
os problemas de saúde que o
lixo descartado em locais impróprios propicia, como por
exemplo, a formação de criadouros dos mosquitos transmissores da dengue. Com a
ajuda da população, jogando
o lixo e entulho nos locais
adequados,
conseguimos
manter a qualidade e o bem
estar de todos”, finalizou.

Arquivo TN

A Prefeitura de Pindamonhangaba dá continuidade ao
processo de combate à dengue no município. A equipe
de Controle de Vetores está
realizando diversos trabalhos, entre eles a visita de
casa a casa – onde são feitas
inspeções diárias pelos agentes de controle de vetores e
ajudantes de serviços gerais
em todas as residências nos
bairros da cidade.
As inspeções são para
orientar a população sobre
os criadouros do mosquito e
os perigos da dengue, bem
como seus sintomas e onde
recorrer no caso de suspeita
da doença, além de retirar e
inutilizar criadouros das propriedades.
“Estamos realizando um
trabalho intenso nos bairros
de Pindamonhangaba e atualmente estamos fazendo o
Vale das Acácias. A partir de
janeiro os trabalhos são intensificados nos polos onde
há alerta, devido ao período
de chuvas”, explica o gerente
do controle de população de
animais, Ricardo da Costa
Manso.
Neste ano foram notificados 739 casos de dengue na
cidade, sendo que 30 eram
importados, 65 casos confirmados e 35 autóctones. A
dengue é uma doença perigosa que pode levar à morte.
Segundo o gerente de população de animais, a população pode e deve auxiliar no
trabalho da Prefeitura. “Se
todos ajudarem fica mais fácil. É preciso tomar cuidado
com os ralos externos, vasos

de plantas e material jogado
no quintal que tem a possibilidade de juntar larva. A população precisa ficar de olho
em qualquer água parada, e
seguir as orientações dos inspetores”, ressalta Ricardo.

Dicas
1- Não deixe lixo jogado
no quintal: potes, garrafas,
tampinhas, cascas de
frutas, galhos secos, tudo
que possa parar água deve
ser removido e jogado no
lixo ou ser guardado em
local coberto;
2- Lonas sobre qualquer
tipo de material, muitas
vezes acumulam água,
movimente a lona
semanalmente retirando a
água;
3- Pneus devem ficar
em local coberto nunca
acumulando água;
4- Bebedouros de animais
devem ser lavados
semanalmente, lembrandose de esfregar bem as
paredes para remoção dos
ovos de mosquito;
5- Carros velhos,
equipamentos grandes,
ferramentas, devem ser
vistoriados para verificar se
há acúmulo de água;
6- Pontos de eliminação da
água da chuva devem estar
sempre livres de obstruções
como folhas ou lixo;
7- Adicione água sanitária
ou desinfetante nos ralos
externos e internos toda
semana.
8- Deixe seu quintal
sempre limpo.

Escorpiões e caramujos
Os interessados em receber as mudas devem se dirigir ao Viveiro Municipal para retirar as senhas

Prefeitura divulga datas de doações
de mudas de árvores em janeiro

A Prefeitura de Pindamonhangaba recomenda aos
munícipes ficarem atentos aos caramujos, escorpiões e
animais peçonhentos, e está fazendo uma campanha de
orientação, distribuindo panfletos para auxiliar no combate
desses animais. Qualquer problema com essas espécies é
necessário entrar em contato com a Prefeitura pelo e-mail
dengue@pindamonhangaba.sp.gov.br ou na Secretaria de
Saúde, localizada na rua Major José dos Santos Moreira,
570, próxima à Santa Casa.
Arquivo TN

A Prefeitura de Pindamonhangaba
realizará a doação de mudas de árvores para a população, referente ao mês
de janeiro, a partir do dia 22. As outras datas serão dias 29 e 31 de janeiro. Para cada data haverá um tipo de
muda a ser distribuída.
Nos dias 22 e 29, o Departamento
de Licenciamento Ambiental e Urbanismo realizará a doação de mudas nativas e de frutas nativas. Cada pessoa
poderá pegar até 14 mudas, sendo 12
de nativas e duas de frutíferas.
Tanto no dia 13 como no dia 20, a
entrega será somente para moradores
da área rural e chácaras da área urbana, sendo necessário apresentar comprovante de residência.
Já no dia 31 de janeiro, a doação
será realizada por meio do Departamento de Meio Ambiente. As mudas
doadas serão apropriadas para calça-

das e cada pessoa poderá retirar até
dois exemplares, entre as espécies:
murta, rezedá, chorão, merindiva, dedaleiro, ipê de jardim, escova de garrafa e flaboyant de jardim.
Participação
Para participar da distribuição de
mudas, basta ir ao Viveiro Municipal
nas datas citadas e retirar as senhas,
que serão entregues no mesmo dia. As
mudas serão doadas sempre das 8 às
10h30. Serão distribuídas apenas 30
senhas por dia e cada pessoa poderá
voltar a retirar uma muda somente
após 60 dias.
Em caso de dúvidas, o telefone de
contato é o do Departamento de Meio
Ambiente: (12) 3645-1494.
Plantio de árvores
Pindamonhangaba é referência
na região em arborização. Mais de
220 mil árvores foram plantadas em

toda cidade nos últimos anos, sendo:
espécies apropriadas para calçadas,
reposição de mata ciliar e de área de
proteção permanente, além das mudas
doadas para plantio da população.
Além de embelezar a cidade,
atraírem pássaros e permitirem o desenvolvimento da fauna, as árvores
proporcionam conforto ambiental,
absorvendo e refletindo os raios solares, refrescando o ambiente através
da absolvição de água do subsolo para
a atmosfera, e contribuem também na
retenção de materiais poluentes para a
realização de sua fotossíntese.
A Secretaria de Governo da Prefeitura é a responsável pelos departamentos de Meio Ambiente, de Licenciamento Ambiental e Urbanismo, dos
Parques da Cidade, da Juventude e
também pelo Parque Natural Municipal do Trabiju.

Moradores do residencial Santa Cecília são
orientados sobre como eliminar caramujos
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Coragem

e

Esperança

Ricardo Piorino deseja
Feliz Natal e um 2013
repleto de vitórias

Vereador Abdala:
Mensagem de
Agradecimento

Diretoria de Comunicação/CVP

“Estamos renovando nossas esperanças
de vitórias.

o Presidente da Câmara

“Agradeço a DEUS e a

d e Ve r e a d o r e s d e P i n -

todos por tudo que realiza-

damonhangaba, Ricardo

mos”. “Vamos juntos re-

Piorino (PDT), reeleito

novar nossas esperanças,

para a próxima legislatura

buscando o que for melhor

(2013/2016), aproveita o

para todos”. “Obrigado

momento de reflexão para

Pindamonhangaba”, fina-

desejar a todos um Feliz

lizou o vereador Ricardo

Natal e um 2013 repleto

Piorino.
Diretoria de Comunicação/CVP

Aproximando-se do término do meu mandato como vereador, aproveito este espaço para agradecer aos meus familiares,
amigos, assessores e a toda população de 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 Administração Pública na realização de obras e serviços, melhorias
no atendimento da saúde, educação, esporte, cultura, lazer, meio
ambiente, trânsito, loteamentos, casas populares e etc. e outros
problemas enfrentados pela população.
Faz parte também de nossa atribuição, fiscalizar os trabalhos
do Executivo o que foi feito com rigor junto aos demais vereadores desta Casa de Leis.
Por fim, mesmo não sendo reeleito, fico muito agradecido a
todos pela confiança em meu trabalho na vida pública e quero
desejar muito sucesso aos meus colegas vereadores que foram
reeleitos e aos novos que irão assumir nos próximos dias, a nova
Legislatura que se inicia em 2013.
Muito obrigado pela confiança e apoio nestes 4 anos.
Feliz Natal a todos e um Ano Novo com muita paz, saúde
e prosperidade!

Vereador Abdala Salomão

Vereador Ricardo Piorino

Gratidão

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.
Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador Toninho da Farmácia 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.

Retrospectiva

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Dona Geni agradece
Dr. Isael destaca
projetos aprovados
aos munícipes pelo
apoio durante os 4 anos na Câmara Municipal
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
importante interação da
população com a vereadora,
através das sugestões, críticas e agradecimentos que fizeram toda diferença em seu
trabalho. “ Quero agradecer,
em especial, a minha equipe
de trabalho. Sem eles este
trabalho não seria possível.
Obrigada pelo apoio, comprometimento 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 vereadora estendeu
o seu agradecimentos aos
parceiros nos projetos desenvolvidos que fortaleceram a
luta na busca por uma educação inclusiva de qualidade,
respeito às pessoas com deficiência, apoio às entidades
assistenciais, saúde e defesa

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

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.

através de um trabalho voltado para todos”

Neste final de mandato

Conquista

Vereadora Dona Geni

d a m u l h e r, d e n t r e o u t r a s
ações desenvolvidas nestes
quatro anos de mandato.
Desejo que neste Natal o
menino Jesus possa nascer e permanecer em cada coração, para
que sejamos sempre iluminados
e protegidos pelo amor de Deus.
Que o ano de 2013 seja repleto de paz, saúde e prosperidade.
Feliz Natal e um Próspero Ano
Novo!

Durante a 44ª Sessão Ordinária, 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 destacou: “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, diretores e assessores condenados
por crimes de improbidade ad-

ministrativa a ocuparem cargos
na administração pública) e o
que reduz para 5% as suplementações 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 contribuir 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”.

Diretoria de Comunicação/CVP

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
Câmara Municipal de
Pindamonhangaba
deseja a todos um Feliz Natal
Os vereadores, assessores
e servidores da Câmara Municipal de Pindamonhangaba
desejam a todos um Feliz
Natal, e um 2013 repleto de
felicidades e realizações.
Essa época é tempo de
confraternizações, de expressarmos o nosso amor, carinho,
fraternidade e compreensão.
Por isso, estamos desejando
a todos um excelente período de festas, com muitos
presentes e, principalmente,
com trocas de manifestações
de amor.
Sessão de Posse
Ao iniciar uma nova

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

Vereadora Dona Geni,
Familiares e Assessoria

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

Vereador
Dr. Isael (PV)
durante a

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

última sessão
de

2012

Departamento de Comunicação
Diretora de Comunicação:
Natália Lugli Sper

Acompanhe os trabalhos do vereador Dr. Isael pelas redes sociais:
www.facebook.com.br e twitter.com/IsaelDomingues.
Encaminhe reivindicações para o e-mail: vereadorisaeldomingues@gmail.com.
Fale também com o gabinete pelos telefones: (012) 3644-2253 ou 2254.

Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)
Telefones: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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Boas Festas

Segurança

Me ns age m de

Dr. Jair Roma e sua
Vereador Janio agradece
construção de lombada nas
assessoria desejam um Feliz
Natal e um próspero Ano Novo proximidades da Escola COIN
dese j a m que todos e s ta b e le ç a m u m n ov o
vig o r de humanidade e q u e n a d a s e ja mai s

Boa s Fe s t a s do
V e r e ador C al

Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador Dr. Jair Roma e sua assessoria
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fort e do q ue a união e m 2 0 1 3 . “ N e s te a n o
que se fi nda, agrade c e mo s a c a d a u m d e
voc ês que acompanh a ra m e c o n fia ra m e m
nos so t ra balho. D ese ja mo s q u e e s te N a t a l
se j a o i ní cio da cons tru ç ã o d e u m c a minh o
Vereador Janio
Ardito Lerario

de a m or, alegr ia e es p e ra n ç a , te n d o o s enti me nt o de fé renova d o n e s te n o v o a n o q u e
se i n ic i a . Que Deus n a s u a in fin ita b o n d a d e
abe n çoe t odos os la re s ” , fin a liz a D r. J ai r
R o m a e a ssessor ia.

Drogas

O Vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) agradece
a Prefeitura, em especial
aos Departamentos de Serviços Urbanos e Trânsito,
que em atendimento a sua
Indicação nº 75/2011 de
07 de novembro, construiu
uma lombada da rua Myriam Penteado Rodrigues
Alckmim, no Residêncial
Lessa, em frente ao Colégio Interativo COIN.
O vereador foi procurado por diversos professores e pais de alunos que
utilizam deste local e manifestaram a preocupação
por falta de segurança.
“Nós fizemos a indicação à administração,
em nome dos moradores,
professores e pais de
alunos que entenderam a

gravidade e a falta de segurança neste local devido
ao grande movimento,
principalmente nos horários de entrada e saída dos
alunos da escola. Todos
estão satisfeitos pela atenção recebida ao pedido, e
agradecem à prefeitura e
a nós, que realizamos este
pedido”, destaca o vereador. Continuando, Janio
complementa agradecendo, “É em nome destas pessoas que agradecemos a
administração, através dos
Departamentos de Trânsito 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”.

Acompanhe o trabalho do vereador e dê
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com
Siga o vereador no twitter: www.twitter.com/Vereador_Cal

Agradecimento

Manutenção

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 Misericórdia é referência internacional
no enfrentamento das drogas, com
políticas sociais que comprovam
nestes 13 anos de existência, resultados 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.

Vereador Alexandre Faria

O vereador Dr. Marcos

l o g o s , q u e co nt i n u a r ã o

A u r é l i o Vi l l a r d i ( P R ) ,

a ser feitas no próximo

agradece a toda a popula-

mandato.

ção de Pindamonhangaba

“A saúde da população

Vereador
Alexandre Faria,
Jayme Byzordi,
Dínalo e o
padre Antonello
Cadeddu.

pelo apoio recebido du-

é, cada vez mais, a minha

rante todo o seu mandato

prioridade, e continuare-

e aos votos de confiança

mos batalhando para que

que o reelegeram.

todos de Pinda tenham

Despedida
Alexandre Faria aproveitou a última Sessão Ordinária
de 2012, realizada no dia 17
de dezembro, para agradecer
as pessoas que o acompanharam durante o seu mandato.
“Agradeço a Deus a oportunidade desta Legislatura, onde
apesar do curto tempo, tivemos
a oportunidade de aplicar conceitos de Gestão Pública Participativa, 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.

Este primeiro mandato

uma melhor qualidade de

do vereador teve, como

vida”, enfatizou o verea-

foco principal, a luta pela

d o r Dr. M arco s A u r é l i o .
Vereador Martim Cesar

melhoria da Saúde dos
munícipes e importantes

“Minha família, mi-

reivindicações como a

nha equipe de asses-

construção do Pronto

sores e eu, desejamos

Socorro Infantil, a im-

a todos Boas Festas e

plantação de fisioterapia

um Ano Novo de muitas

domiciliar e a contratação

realizações e prosperi-

de mais médicos e psicó-

dade!”
Diretoria de Comunicação/CVP

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Dr. Marcos Aurélio

Martim Cesar pede
reparo em calçada na
Nsa. Sra. do Bonsucesso
Diretoria de Comunicação/CVP

Alexandre Faria participa Dr. Marcos Aurélio
de encontro na Comunidade deseja boas festas
a toda a população
Aliança de Misericórdia

O vereador Martim
Cesar (DEM) enviou
o Ofício 049/2012 aos
cuidados do senhor Secretário de Obras da
Prefeitura de Pindamonhangaba, engenheiro
José Ricardo Manckel
Amadei, em relação a
um problema que está
ocorrendo na calçada
da esquina da avenida
Nossa Senhora do Bonsucesso com a rua Cap i t ã o Vi t ó r i o B a s s o . “ O
local possui um buraco,
cujo tamanho pode não
ser muito relevante, mas
por baixo do qual vê-se
que a calçada já está
totalmente comprometida. Dentro do pequeno
buraco, a água erodiu
toda a terra, deixando um
risco grande de afundar
a calçada e machucar
pedestres”, explica o ver e a d o r. M a r t i m t a m b é m
alerta quanto ao risco de

p r o l i f e r a ç ã o d e m o s q u itos da dengue, devido ao
acúmulo de água parada.
Boas Festas e
um Feliz 2013!
“Que o verdadeiro
espírito do Natal esteja
presente no coração de
c a d a c i d a d ã o p i n d a m onhangabense, não apenas
no dia 25 de dezembro,
que se aproxima, mas
também em todos os dias
de suas vidas. Que nunca
nos esqueçamos da real
r a z ã o d o s f e s t e j o s n a t alinos, que é a celebração
d o n a s c i m e n t o d o S a l v ador, Menino Jesus. E que,
no último dia do ano que
se finda, todos possamos
repensar nossas atitudes,
para fazermos de 2013
um ano melhor, o melhor
ano de nossas vidas! Feliz Natal e um próspero
Ano Novo. São os votos
d o v e r e a d o r M a r t i m C esar e assessoria”.
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Altair Fernandes

Crônicas de uma ‘cidade princesa’
Continuando as lembranças de Balthazar de Godoy
Moreira (1898/1969), conforme série de crônicas escritas
por ele em 1963 neste jornal.
Ainda com relação à visita do maestro Carlos Gomes a
Pindamonhangaba em 1880 e
sua hospedagem no sobrado em
frente à igreja matriz, solar dos
Godoy Moreira, Balthazar escreve que, pelo menos naquela importante data para a cultura de Pindamonhangaba, os
cidadãos não manifestavam os
pensamentos contrários ocasionados pela diversidade política partidária, assim comentando
o acontecimento: “ ...na cidade em florescência de cultura,
todos deviam pelo menos nesse dia, estar de acordo. Pensando e sentindo do mesmo modo,
afinados pelo mesmo diapasão.
A efusão geral. Sem os desafinamentos que a política costuma por nas cousas ainda quando
a melodia podia ser feita.”
Segundo Balthazar, a prova dessa sintonia foi reafirmada no dia seguinte ao baile em homenagem ao maestro
autor de O Guarani, quando,
com sua presença, foi realizada a inauguração de uma placa denominando uma das vias
centrais de Pindamonhangaba de rua Carlos Gomes. Essa rua, atual “Marechal Deodoro”, que também fora a rua
da Estalagem, até o dia anterior à homenagem era chamada de rua da Constituição (ver
Athayde Marcondes em Pindamonhangaba Através de
Dois e Meio Séculos, 1922).
Essa honraria não durou
muito tempo, e aqui é oportuno
colocar na íntegra a crítica de
Balthazar com respeito ao fato:
“Mas oh! Como é frágil e fugaz
a admiração dos homens! Não
creio que isso seja um defeito
privativo dos homens de minha
terra, nem mesmo particular de
seus homens públicos. Mas é
bem velho na cidade.”
O motivo desse desabafo
do cronista tem fundamento na
mudança do regime monárquico para republicano, em 1889.
Deixando entender seu descontentamento diante do ocorrido,
Balthazar expressa alguma ironia em relação ao regime republicano: “...Assim que se fez a
república foi arrancada a placa que enobrecia a via pública
com o nome do imortal brasileiro. Um novo sol brilhava. Brilharia mesmo? E Carlos Gomes
que apesar de artista e grande artista, tinha sentimentos, continuava a venerar o velho imperador
quando todos lhe atiravam pedras. A nova placa, que está lá
até hoje, tem o nome do proclamador da república.”
O autor teria demonstrado, ao revelar sua contrariedade, pensamento semelhante ao
de Athayde Marcondes, que em

(Agora com as reminiscências de Balthazar - 5 )

sua obra (já mencionada neste
texto) disse: “A arte nacional e o
notável cantor do Guarani, nada
sofreram com essa mudança...”
Em suas contundentes
considerações sobre a mudança do nome da rua, o poeta sonetista da clã dos “Godoy Moreira”, prossegue: “Os
velhos pindamonhangabenses
que confrontaram os dois regimes, passavam por ali, sorriam contrafeitos. Picava-os
a pontinha de uma incômoda vergonha. Mesmo os que
não tinham nada com o marechal. Não tinham nada com o
soldado ilustre, apesar da República, mas lamentavam o
artista assim desfeiteado na
cidade que ele julgara tão culta e nobre e tão capaz de separa a arte da política.”
Destaca que aquilo de mudar nome de rua vinha acontecendo já fazia tempo: “...Os
muda-plaquinhas vinham de
longe. E continuaram. Atuam
nos acontecimentos públicos arrancando e pregando placas como quem etiqueta artigos de loja
remarcando preços. E tudo para
eles afinal não passa de preços.
Preço e não apreço. Mal de quase todas as nossa cidades. Mas
que eu não queria para a minha
terra. Por que não se dar o nome
da celebridade nova ou do cidadão que se deseja homenagear a
uma das novas ruas?”
E aí ele cita algumas vias
locais cujas denominações foram trocadas. “...A rua Prudente de Morais foi rua Conde D’Eu, colocando-se a placa
quando o esposo da princesa
esteve em Pinda. Veio a República, fora com a placa!” Aqui
Balthazar se refere à visita da
Princesa Izabel e de seu esposo, Gastão de Orleans, o conde
D’Eu, a Pindamonhangaba em
1868 (acontecimento também
abordado pela página de história deste jornal em sua edição
de 16/9/2005).
(Continua)

O velho sobrado em frente à matriz, primeira residência de Balthazar de Godoy Moreira. No detalhe: a atual
“Marechal Deodoro” no final do século XIX, via pública que durante 8 anos foi rua Maestro Carlos Gomes

Um Anúncio do Passado
Jornal Tribuna do Norte, 1921.

meusegredosmaisocultos.loveblog.com.br

Poema ao
som da chuva
Que chuva sem fim!
Vem caindo, escorregando...
Fustigando a rua.
Que tristeza sem fim
a da natureza.
Até os montes risonhos
quietam-se atrás de véus neblinais.
A natureza chora chuva.
Que nostalgia sem fim
a minha.
Vem vindo, ficando...
Chove lágrimas de nostalgia!
Será meu pranto infinito
essa chuva sem fim?
Em cada gota saudades
em cada saudade, você.

Lembranças
Literárias:
Este choro da chuva,
por que é assim?
Quando estava ao seu lado,
à sombra do seu coração,
a chuva chovia melodias.
Hoje, tão longe de você,
à sombra da fria distância,
a chuva chove lágrimas.
Alucinado pela realidade,
procuro na chuva-lágrima
a melodia e você.
Mas ninguém na chuva...
Sem melodias flutuantes.
Somente,
em cada gota, lágrimas.
Em cada lágrima, saudades...

Reginaldo Pinto, jornal 7 Dias, 26/7/1964

SEGUNDO CADERNO
Pindamonhangaba, sexta-feira, 28 de dezembro de 2012

Ilustração

Saiba como se desintoxicar da
comilança das festas de ﬁm de ano
Uma dieta desintoxicante nos dias seguintes ao Natal ajuda a melhorar o funcionamento do fígado
Cair em tentação e cometer excessos diante de uma
mesa farta são hábitos que se
repetem a cada ceia de Natal
e de Ano Novo.
Se você exagerou na dose
no Natal e não quer cometer o mesmo deslize no Reveillon, é bom observar dicas
de especialistas.
Os nutricionistas sugerem
que, se possível, esses abusos
alimentares sejam planejados
com antecedência. É difícil
prever o quanto você vai sair
da linha no ﬁm de ano, mas
manter uma dieta saudável e
uma boa hidratação duas semanas antes das festas ajuda
a manter o equilíbrio do organismo.
Se você, porém, é como a
maioria das pessoas e já perdeu a “compostura”, está na
hora de correr atrás do prejuízo – que, em alguns casos,
chega a até 2 quilos extras,
dependendo da quantidade
de peru, tender, panetone,
rabanada e outros doces que
comer.
Fazer uma dieta desintoxicante durante os dias
seguintes ao Natal ajuda a
melhorar o funcionamento
do fígado. Para isso, é fundamental ter uma alimentação rica em magnésio, cobre,
selênio, ferro e vitaminas do
complexo B.
Como fontes de magnésio, estão as castanhas e os
vegetais de folhas escuras;
de cobre, são os cereais integrais, as oleaginosas (como
óleo de soja, milho e oliva) e
sementes de abóbora e girassol – estas também contêm
ferro e vitamina B.
Para obter selênio, uma
boa opção é a castanha-do-pará. Já o ferro está presente
no atum, nas folhas escuras
e no feijão. E quem precisa
de vitaminas do complexo B
também pode consumir cereais integrais.

Ilustração

Receita
SUCO DESINTOXICANTE
DE COUVE
• Suco de 1 laranja
• 1 folha de couve
• ½ copo (100 ml) de água
• Gelo a gosto

GRAU DE

DIFICULDADE

FÁCIL
CUIDADO com o olho grande!
Um dos grandes perigos das ceias
de Natal – que não precisa se repetir
neste Ano Novo – é o “olho grande”,
aquele desejo quase incontrolável
de pôr no prato tudo o que é
gostoso, aﬁnal, é só uma vez
por ano.

O segredo para não cair nesta tentação é primeiro dar uma volta, olhar
o que está à disposição e se servir do
que mais gosta – em pequenas porções.
Entre os problemas de saúde que o
excesso de açúcar, sal e gordura pode
causar, estão distúrbios gastrointestinais, como diarreia, gases, inchaço,
dor na barriga, azia, má digestão, gastrite, reﬂuxo e náuseas. Isso porque a
ﬂora bacteriana que vive entre o estômago e o intestino não está preparada
para receber tantos alimentos pesados
de uma só vez.
Quem já tem glicose, colesterol,
triglicérides ou ácido úrico alto precisa
redobrar os cuidados.
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49 anos de casados
Muita felicidade ao casal
Fernando Prado Rezende e
Terezinha Moura Rezende,
que completou 49 anos de
casados – Bodas de Heliotrópio
(jaspe sanguíneo) - no dia
22 de dezembro. Recebem
os cumprimentos das filhas,
genros, netos, demais
familiares e amigos. Que
permaneçam juntos e felizes
por muitos e muitos anos.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal
Arquivo pessoal

Parabéns
Para Marlene
Muassab, que
assoprou velinhas
no dia 19 de
dezembro. As
filhas Luciana e
Andréia (com ela
na foto), os netos
e os familiares
desejam-lhe muita
saúde e paz.

Arquivo pessoal

Ano novo,
idade nova
Que 2013 venha
cheio de saúde
e prosperidade
para o
aniversariante do
dia 1º de janeiro,
nosso amigo
Ditinho, motorista
da Prefeitura.
Familiares e amigos
lhe desejam tudo
de ótimo!

Tudo de ótimo
Tudo de ótimo para a
aniversariante do dia 2 de
janeiro, Aleksandra Ribeiro,
que recebe todo o carinho
de seu marido Daniel e da
filhinha do casal, a fofinha
Lavínia. Felicidade!

Apagando velinhas

Tudo de bom

Muita felicidade para a
nossa amiga jornalista Maura
Lídia do Vale, da Oficina da
Comunicação (Revista Vitrine).
Ela comemora aniversário no
dia 3 de janeiro, recebendo
o abraço dos familiares e
amigos. Tudo de ótimo!

Parabéns para Patrícia
Bregalda, que comemora
aniversário no dia 4 de
janeiro. Ela recebe o carinho
dos familiares e amigos.
Felicidade!

Arquivo pessoa
Arquivo pessoal

Muitos anos
de vida...

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Assoprando velinhas

Quem comemora
aniversário no dia 29
de dezembro é a Eliani
Fernandes, da Fundação
Dr. João Romeiro/jornal
Tribuna do Norte. Ela
recebe os cumprimentos
dos familiares, amigos
e colegas de serviço.
Parabéns!

Felicidade para Andréa
Louzada, aniversariante do
dia 2 de janeiro. Ela recebe
o abraço de seus familiares e
amigos. Tudo de ótimo!

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Aniversariante
Parabéns para o secretário
de Relações Institucionais da
Prefeitura, professor Syllas
Puccineli, que comemora
aniversário no dia 29 de
dezembro, recebendo o
abraço de seus familiares,
amigos e colegas da Prefeitura.

Arquivo pessoal

Aniversário

Muita felicidade

Feliz aniversário para a
diretora de Turismo da
Prefeitura, Rebeca Guaragna,
que comemora aniversário no
dia 2 de janeiro, recebendo
o carinho do marido Edward
(com ela na foto) e dos filhos
Lucas e Giovana. Família e
amigos lhe desejam muita
felicidade!

Quem está numa felicidade só
é a aniversariante do dia 31
de dezembro, Paula Rodrigues
(Departamento de Cultura
da Prefeitura). Saúde e muita
felicidade neste novo ano que
se inicia!

Arquivo pessoal

Decoração natalina
Os avós-corujas José Antônio e Ângela Rodrigues produziram
em sua casa uma decoração natalina especial para este ano,
tendo como tema o netinho João. Parabéns pela criatividade!

Parabéns a você

Felicidade

Muita felicidade para a
fonoaudióloga Aretusa
Monteiro, aniversariante do
dia 31 de dezembro. Ela
recebe abraços de seus
familiares e amigos. Feliz
aniversário!

Toda a felicidade para a
aniversariante do dia 4 de
janeiro, a querida Dona Ziza,
que recebe o abraço de
toda a sua família, amigos e
admiradores. Feliz aniversário!

Completa 14 anos no dia 20
de dezembro, Rafaela de
Oliveira. Ela recebe o abraço
dos pais Rogério e Adriana, do
irmão Vinicius e dos familiares.
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Bodas de Madeira
Parabéns para o casal Marcos
e Vanessa, que comemora
5 anos de casados (Bodas
de Madeira) no dia 29 de
dezembro. Seus familiares,
amigos e padrinhos desejam
que sejam muito felizes na
realização de seus sonhos.

Aniversário

Feliz aniversário
Parabéns
Felicidade para Lúcia
Claudina, aniversariante do
dia 26 de dezembro. Abraços
de seus familiares e amigos.
Tudo de bom!

Muita felicidade para Glauce
Barbosa de Paula, que
comemora aniversário no dia
30 de dezembro, recebendo o
carinho do filhão Daniel (com
ela na foto) e de toda a sua
família e amigos. Parabéns!

Cultura

Tribuna do Norte
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VI Festival de Marchinhas
divulga composições selecionadas
Arquivo TN

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Cultura, divulgou a relação das músicas
selecionadas para o VI Festival de Músicas Carnavalescas – Marchinhas. O evento
acontecerá entre os dias 23 e
27 de janeiro, na praça Padre
João de Faria Fialho – Largo
do Quartel, a partir das 20
horas.
O candidato que conquistar o 1º lugar será agraciado
com o troféu Alarico Corrêa
Leite, o 2º colocado receberá o troféu “Zé Sambinha” –
José de Assis Alvarenga, o 3º
lugar ficará com o troféu Celso Guimarães e o 4º colocado
ganhará o trófeu Maestro Arthur dos Santos. Lembrando
que entre o 1º e 3º lugares haverá premiação em dinheiro.
Nos dias 23 e 24 de janeiro, os músicos subirão
ao palco apenas para fazer
os ensaios, as apresentações
ocorrerão nos dias 25 e 26,
sendo dez em cada dia. A
grande final acontece dia 27
de janeiro.
Quem passar pela praça
durante o evento terá a oportunidade de conferir obras
como: Declaração de um
Pierrô, Marcha do Zé Sambinha, Marcha do Escada, Corno Arrependido, entre tantas
outras.
A maioria dos participantes são de Pindamonhangaba, mas há representantes
de Ubatuba e Taubaté, sendo
estes, músicos que participaram do evento em 2012 e irão
retornar em 2013 para embalar o festival.

Aproveite as férias
para visitar o museu

Prefeito João Ribeiro e Maria Angélica Ribeiro prestigiam Festival de Marchinhas
MARCHINHA			AUTOR					CIDADE
1- Declaração de Um Pierrô

Guilherme Ribeiro Filho			

Pindamonhangaba

2- Marcha do Zé Sambinha

Guilherme Ribeiro Filho			

Pindamonhangaba

3- Cabeça Virada		

Alcides Moreira da Silva Filho		

Pindamonhangaba

4- Meu Trio é Elétrico		

Bianca Santos				

Taubaté

5- Me Chama			

Fernanda Tavares Bonini			

Pindamonhangaba

6- Adivinha Quem É		

Raul Henrique S. Santos			

Taubaté

7- Vem Brincar de ser io io

Maria José de Barros			

Taubaté

8- “TÁ” Todo Mundo Louco

Ana Claúdia Souza			

Taubaté

		Carlos Roberto de Macedo/
9- Jogo de Azar
Pindamonhangaba
				Claudia Maria Santiago 		
10- Rainha Nhá Nhá		

Gerson Leme				

o conteúdo, basta digitar o
endereço eletrônico www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br e clicar com o botão no
lado esquerdo da página nos
títulos “Acervo do Museu” e
“Arquivo Histórico”.
O museu recebe, em média, 100 pessoas por dia, e
uma vez por mês a Academia
de Letras de Pindamonhangaba realiza sua reunião no
espaço.
A visita ao palacete é gratuita e não precisa ser agendada, só existe esta exigência
em caso de grandes grupos,
como escolas e excursões.
O museu fica na rua Marechal Deodoro, 260, centro.
As visitas podem ser realizadas de terça-feira a sábado,
das 8 às 17 horas, a entrada é
gratuita, basta apresentar um
documento de identificação.
Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone (12)
3648-1779.

Pindamonhangaba

11- Marcha do Fusquinha

Paulo Felix / Roseli de Fátima Santos

Taubaté

12- Marcha da Escada		

Jorge Luiz César Ribeiro			

Pindamonhangaba

13- Procurando Amelia 		

Rogério José Azevedo e Pedro		

Pindamonhangaba

14-Fim do Mundo 		

Osvalte Batista da Costa Jr.		

Pindamonhangaba

15- Dente do Juizo		

Vinicius Anéas Rodrigues 		

Pindamonhangaba

16- Timão 2013			

Alvaro Luis Machado			

Pindamonhangaba

17- Bando de Loucos		

José Antonio				

Pindamonhangaba

18- Tributo ao Zé Sambinha

Adilson Palma de Alvarenga		

Arquivo TN

Pindamonhangaba

19- Minha Sogra e o Lobisomem Eduardo Queiroz				

Ubatuba

Benedito Rocha da Silva			

Ubatuba

20-A Marcha do Carretinho

O Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina de Pindamonhangaba, sediado no Palacete Visconde da Palmeira,
receberá durante as férias,
moradores que se interessarem em prestigiar as exposições. O local ficará aberto
durante o mês de janeiro.
Atualmente o museu está
com as exposições: Arte
Sacra, Artesanato Paulista
e Honrarias do Palácio dos
Bandeirantes, Memória da
Escravidão, Máquinas da
Tribuna do Norte, Fotos de
Pinda Antiga, entre outras.
Segundo o diretor de Patrimônio Histórico, Paulo
Tarcízio da Silva Marcondes,
o acervo da cidade tem sido
reconhecido pela população
e pesquisadores, por sua importância.
Todo o acervo do museu
pode ser conferido no site
da Prefeitura. Para acessar

Encontro de grupos folclóricos acontece dia 6
Arquivo TN

C

rítica
Literária

E

m maio deste ano iniciei o
desafio de escrever sobre
livros numa coluna semanal no Jornal Tribuna do Norte,
em minha cidade natal. A ideia
surgiu após algumas conversas
com minha amiga Aiandra Mariano, que trabalha no jornal, e por
quem tenho intensa admiração.
Vale ressaltar que nunca pretendi
ser um crítico literário (nem me
julgo em condições), o objetivo
era indicar livros da forma mais
despretensiosa possível, e claro,
comentar os acontecimentos mais

Pindamonhangaba vai sediar mais um encontro de
grupos folclóricos. O evento
acontecerá no próximo domingo (6,) na Praça da Cascata, a partir das 17 horas.
Será um grande momento,
onde os artistas da cultura
popular poderão apresentar
sua arte e fazer uma grande
confraternização junto ao
público. O encontro ocorrerá em frente ao presépio,
com as apresentações de
moçambique, folia de reis,
entre outras. Essa tradição
é passada por gerações e os
mais novos têm a missão de
dar continuidade ao trabalho cultural. É um evento
religioso e a população
sempre prestigia, mesmo
com chuva.

Uma das exposições que aconteceram em 2012

FELIPE BRANDÃO
Felipe Brandão é jornalista formado pela Universidade de Taubaté,
blogueiro e leitor compulsivo.

marcantes do universo literário.
Foram 32 indicações de leituras,
dentre elas, destaquei na coluna da
semana passada os 10 livros que
mais me marcaram em 2012 (Uma
duas, O mendigo que sabia de cor
os adágios de Erasmo de Rotterdam, A visita cruel do tempo, O
lobo da estepe, Os deixados para
trás, Quase tudo, Elliot Allagash,
Rumo a outro verão, O encontro e
Cicatrizes). Tudo bem, podem discordar da lista, mas sinto que, de
alguma forma, o objetivo foi atingido. Ao longo dos meses, recebi

mensagens de pessoas que leram a
coluna e em razão disso compraram o livro indicado. Outros escreviam apenas pra contar que não
haviam gostado do livro. Aconteceu de tudo neste pouco tempo.
Mas o que talvez você não saiba
é que minha coluna também tinha
outra razão de cunho pessoal embutida: a tarefa de dizer aos meus
familiares (especialmente ao meu
pai) que estou bem, que a vida segue seu rumo. Daí você se pergunta: Por que ele não liga e diz? Ah!
Caro leitor, a vida tem dessas, não

é mesmo? O fato é que algumas
pessoas preferem escrever a falar,
e talvez este seja o caso.
Entretanto, encerro esta coluna
com um gostinho de dever cumprido, mas não posso e nem devo
deixar de agradecer a todos que
me ajudaram de alguma forma: A
Aiandra, pelo carinho e confiança
de sempre, as editoras por cederem
as capas/releases, aos autores que
entrevistei e outras tantas pessoas
que encontrei pelo caminho. O fato
é que falar sobre livros é extremamente prazeroso, especialmente

quando a abordagem é sem preconceitos e rótulos pré-definidos.
E como escreveu Paulo Lins recentemente: “Ainda bem que a Terra
gira sempre para o mesmo lado e a
gente acaba se reencontrando nessa vida logo aqui na frente ou nos
cruzamentos das paralelas ali no
infinito”. Até breve!
Contatos:
fbcarvalho25@hotmail.com
Facebook https://www.facebook.
com/felipe.brandao.144
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TN ENTREVISTA
Ano novo, projetos novos

odo ﬁm de ano é a mesma coisa: promessas, promessas, promessas. Aproveitamos
o marco temporal da mudança de calendário
para prometer a nós mesmos ﬁnalmente fazer
aquele regime, voltar à ginástica, arrumar a es-

T

Tribuna do Norte: No Ano Novo, é comum que as pessoas se apeguem a listas de
resoluções que envolvem mudanças de posturas. Isso é saudável?
Danielle: Planejar um futuro a partir das
experiências vividas é próprio do ser humano. Somos inquietos e esperançosos, estamos sempre nos movendo para um futuro
próximo, para uma novidade, e isso faz parte da característica criativa de nossa existência. Mas há uma diferença entre planejar
mudanças a partir do nosso aprendizado e
mudar a partir da exigência dos outros. Na
segunda hipótese, não necessariamente estamos mudando em proveito de nosso próprio crescimento.
Tribuna do Norte: As pessoas costumam se manter ﬁéis ao que prometeram
mudar em si mesmas ou tendem a deixar
estes planos para trás conforme o ano vai
passando?
Danielle: Fazemos um planejamento de
futuro num determinado momento da vida,
nesse caso, quando iniciamos um novo ano.
Porém, a vida é inédita e acontecem muitas
coisas que são inesperadas, que nos surpre-

tante, aprender outra língua, saldar as dívidas.
A intenção é das melhores, sem dúvida – mas
a maior parte das resoluções duram pouco, e
logo as abandonamos, e ﬁcamos só na proposta, até começar tudo de novo no ano seguinte.

endem, mudando muitas vezes nossos planos
iniciais, já que temos de criar a partir dessas
novidades, sejam elas favoráveis ou não. Porém, deixamos de fazer muitas coisas simplesmente porque são exigências que os outros nos impõem e que verdadeiramente não
nos interessam. Nesses casos, não há por que
se lamentar ou insistir no que deixamos para
trás, pois talvez se tratasse de projetos que
não nos pertenciam.
Tribuna do Norte: Uma das resoluções
mais recorrentes tem a ver com “pensar
mais em si mesmo”. Isso demonstra que as
pessoas acreditam se dedicar mais às outras ao seu redor do que a elas mesmas. Por
que isso acontece?
Danielle: Em nossas famílias, comunidades, organizações políticas ou de trabalho, nossos desejos precisam conviver com
o desejo dos outros e, inevitavelmente, viveremos conﬂitos. Entretanto, algumas vezes, o outro com o qual temos de conviver
é o representante de um desejo dominante,
que se impõe aos nossos de modo vertical,
sem que possamos exercer nossa liberdade
de escolha. Somos então obrigados a cumprir expectativas alheias, por exemplo, de

Por que gostamos tanto de tomar resoluções de
ano-novo e por que tantas vezes é difícil cumpri-las?
Em nossa entrevistada de hoje, a psicóloga
Danielle Lucas Novais vai abordar esse tema.

uma economia de consumo que nos quer
produtivos e consumistas, o que nem sempre é possível. Esse é o momento em que os
consultórios psicológicos tornam-se mais
do que o lugar para se tratar de uma “doença psicológica”, tornam-se um espaço de
reﬂexão e construção de alternativas criativas à pressão consumista e às frustrações
com que vivemos.
Tribuna do Norte: O que você aconselha às pessoas para que consigam se concentrar mais em si mesmas do que nos outros sem extrapolar a barreira do egoísmo?
Danielle: Se cada um ouvir seu desejo,
suas necessidades e produzir algo na realidade para buscar satisfação e prazer, essa realização certamente terá de incluir o outro, seu
semelhante. Pensar mais em si não é excluir o
outro, mas, ao contrário, construir nossa diferença, nossa felicidade, a partir dele. Isso quer
dizer que cuidar de si nunca é uma experiência solitária.

Tribuna do Norte: Que tipo de atitude a
pessoa deve ter para mudar a postura neste
sentido?

Danielle: Colocar-se de forma honesta é
um bom começo. Isso implica criar diálogos
francos, diretos, em que possamos, ao mesmo
tempo, fazer pedidos e incluir o desejo dos
outros. É muito importante que possamos
implicar-nos naquilo que estamos querendo,
evitando jogos manipulativos. Quando um
hábito é quebrado e surge um novo comportamento, sempre haverá uma repercussão no
meio, seja familiar ou de trabalho. É preciso
estar atento e esperar que as outras pessoas
se reorganizem a partir da nossa mudança, o
que acontecerá invariavelmente. O diálogo é
o melhor caminho.
Tribuna do Norte: E quando é o caso
contrário? O que podemos aconselhar a
quem pensa demais em si e esquece os desejos das pessoas com quem convive?
Danielle: Pensar demais em si sem levar
em conta a opinião alheia é, em verdade, uma
maneira de se defender de si mesmo, pois é
na reação do outro que nós aparecemos mais
para nós mesmos. Assim, alguém que só pensa em si mesmo e que não ouve ninguém acaba afastando seus pares e, por consequência,
perdendo a oportunidade de se conhecer e se
ampliar.
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Divulgação

“De Pernas
pro Ar
2” baixa
ousadia para
tornar-se
ﬁlme família
Existe uma diferença
bastante perceptível entre o
primeiro “De Pernas pro Ar”
e o segundo: o tom do ﬁlme.
O longa de 2011, a maior bilheteria nacional daquele ano,
com 3,5 milhões de ingressos
vendidos, falava muito mais
abertamente de sexo.

Nesta sequência que está
em cartaz, o pudor toma
conta, como se, ao priorizar
o potencial comercial e a
necessidade de uma classiﬁcação etária mais baixa, “De
Pernas pro Ar 2” procurasse
tornar-se um ﬁlme família.
Assinada novamente por

Marcelo Saback e Paulo
Cursino, a trama, em linhas
gerais, não difere muito do
primeiro ﬁlme - no qual
Alice (Ingrid Guimarães) se
redescobria como mulher e
reinventava sua carreira graças ao ramo das sex shops.
Aqui, ela já está esta-

belecida proﬁssionalmente
- sócia de Marcela (Maria
Paula) na Sex Delícia- e o
casamento com João (Bruno
Garcia) está muito bem, embora o vício dela de trabalhar
o tempo todo seja motivo de
algumas brigas.
Como sugerido ao ﬁnal

do primeiro longa, a dupla
vai abrir uma loja em Nova
York. Mas pouco antes disso,
Alice tem um surto e acaba
indo parar numa clínica de
repouso, onde conhece tipos
estranhos, como um jogador
de futebol viciado em sexo
(Luiz Miranda) e um sujei-

to igualzinho a ela, Ricardo
(Eriberto Leão), que também
só pensa em trabalho.
Novamente, quem rouba
a cena é a experiente atriz
Denise Weinberg, no papel
da mãe tresloucada de Alice.
A direção, mais uma vez, é
de Roberto Santucci.

Música

Cinema

Já estão à venda
ingressos para shows do
Jamiroquai no Brasil

Tony Stark deseja “Boas Festas” em
novo cartaz do Homem de Ferro

Divulgação

Divulgação

A Marvel liberou uma
nova imagem de Homem de
Ferro 3 e aproveitou para
desejar boas festas aos fãs. A
foto mostra Tony Stark com
sua armadura seriamente daniﬁcada.
Na trama, um exército de
combatentes é criado a partir
da nanotecnologia Extremis.
Ben Kingsley interpreta o
clássico vilão chinês Mandarim, que deve ser usado como
uma ﬁgura de bastidores, controlando os esforços do geneticista Aldrich Killian (Guy
Pearce) para criar um exército
com a nova tecnologia.
Shane Black dirige o roteiro que ele e Drew Pearce, o
criador britânico da série e TV
“No Heroics”, escreveram.
O ﬁlme estreia no Brasil
em 26 de abril e nos EUA em
3 de maio.

O que rola no cinema
Cinemark São José dos Campos
28/12 a 3/1
A Origem dos Guardiões - 12h

Detona Ralph 3D - 16h30

As Aventuras de PI
12h10 - 15h - 17h50 - 20h40

O Hobbit: Uma Jornada Inesperada - 11h10

As Aventuras de PI 3D - 19h10

O Hobbit: Uma Jornada Inesperada 3D
10h50- 14h30 - 18h10 - 21h50

As Aventuras de PI 3D Dublado
13h30 - 22h

O Impossível
14h40 - 17h10 - 19h40 - 22h10

De Pernas pro Ar 2
11h - 13h20 - 14h20 - 15h40 - 16h40 - 18h 19h00 - 20h30 - 21h30

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

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

A banda britânica Jamiroquai voltará ao Brasil no mês
de fevereiro de 2013 para
fazer dois shows no país. As
apresentações acontecem nos
dias nos dias 7 e 10 do mês
mencionado, nas cidades de
São Paulo e Florianópolis, respectivamente, e a pré-venda de
ingressos começa nesta sexta-feira (28), para clientes dos
cartões Citi, Credicard e Diners.
O show em São Paulo será realizado no Credicard Hall.
O público em geral poderá comprar as entradas a
partir do dia 4 de janeiro. As

informações sobre venda de
ingressos para a apresentação
em Florianópolis serão divulgadas em breve.
O Jamiroquai já veio cinco vezes ao Brasil – a visita
mais recente aconteceu no
ano de 2011. O disco mais
novo dentro da discograﬁa
do grupo é “Rock dust light
star”, de 2010.
Os ingressos estão sendo
vendidos a R$ 110, (plateia
superior com visão parcial),
a R$ 500, (camarote I). Mais
informações pelo site www.
ticketsforfun.com.br.

Redes Sociais

PES 2014 pode adicionar
três estádios brasileiros
De acordo com o site ProEvolutionScoccer Brasil, a
Konami já licenciou três novos estádios brasileiros para
PES 2014. São eles: Nova
Arena do Grêmio, Novo Mineirão, e Estádio do Pacaembu (que será utilizado como
arena oﬁcial do Corinthians).
A publicação informou
que o departamento de marketing do Corinthians está
tentando inserir o Itaque-

rão, que está em construção,
como estádio oﬁcial do time
no game.
Rumores ainda apontam
para a utilização de estádios
de outros países como França, Coréia do Sul, Japão, Estados Unidos e México.
PES 2013 foi lançado no
Brasil no dia 28 de setembro
para Xbox 360 e PlayStation
3, Wii,Nintendo 3DS, PSP,
PCs e PlayStation 2.
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Pinda recebe certificado do
prêmio Brasil Sorridente
Divulgação

Pindamonhangaba classificou-se em 2º lugar entre as cidades premiadas pelo “Brasil Sorridente”

Pindamonhangaba recebeu, recentemente, a certificação por ter participado do
prêmio “Brasil Sorridente”.
A cidade ficou classificada
em 2º lugar. O prêmio é concedido anualmente aos municípios que mais se destacaram no investimento público
em saúde bucal, como aconteceu em Pindamonhangaba.
Na tarde de quinta-feira
(27), o prefeito João Ribeiro, a secretária de Saúde
e Assistência Social, Ana
Emília Gaspar; a diretora de
Assistência Social, Ana Rita
Gomes; e a presidente do
Fundo Social, Maria Angélica Ribeiro, foram ao CEO
- Centro de Especialidades
Odontológicas, para fazer
a entrega do certificado aos
profissionais de odontologia.
O “Brasil Sorridente” é
uma iniciativa do Conselho
Federal de Odontologia e
dos Conselhos Regionais, em
parceria com o Ministério da
Saúde e a empresa de equipamentos odontológicos Dabi
Atlante.

De acordo com o coordenador de Saúde Bucal do município, Oswaldo Nakamiti,
este prêmio é concedido através de uma análise de vários
questionamentos e comprovações com documentos, o
que está sendo proposto, investido e colocado na rede de
saúde bucal. Ele afirma que o
prêmio demonstra a eficiência dos serviços prestados ao
munícipe.
A secretária de Saúde e
Assistência Social agradece a
toda a equipe pelo trabalho realizado, pois Pinda é reconhecida pela qualidade dos serviços prestados à população.
“Eu também agradeço imensamente o trabalho
dessa equipe e de todos os
profissionais que trabalham
com saúde bucal em nosso
município. Fizemos o possível para oferecer o melhor. A
nossa cidade foi comparada
com municípios com mais de
300 mil habitantes e termos
ficado em 2º lugar é gratificante”, pontuou o prefeito
João Ribeiro.

MEC vai oferecer
mais de 129 mil vagas
pelo Sisu em janeiro
O Ministério da Educação
lançou na quinta-feira (27),
o Sisu - Sistema de Seleção
Unificada, que vai oferecer
em 2013, 129.279 vagas no
Ensino Superior em 3.751
cursos de 101 instituições.
Por enquanto, o sistema está
disponível apenas para consulta. Nele, o candidato pode
pesquisar as vagas oferecidas
pelas instituições. As inscrições terão início no dia 7 de
janeiro.
Somente poderá se inscrever no processo seletivo
do Sisu referente à primeira
edição de 2013, o estudante que tenha participado da
edição do Enem - Exame
Nacional do Ensino Médio

referente ao ano de 2012, e
que, cumulativamente, tenha
obtido nota acima de zero na
prova de redação.
O estudante poderá se inscrever no processo seletivo
do Sisu em até duas opções
de vaga. Ao se inscrever no
processo seletivo do Sisu, o
estudante deverá especificar
em ordem de preferência, as
suas opções de vaga em instituição, local de oferta, curso,
turno.
O processo seletivo do Sisu
referente à primeira edição de
2013 será constituído de duas
chamadas sucessivas. A primeira chamada será em 14 de
janeiro de 2013, e a segunda,
em 28 de janeiro de 2013.

As matrículas nas instituições participantes do Sisu
serão nos dias 18, 21 e 22 de
janeiro de 2013 no caso da
primeira chamada, e dias 1º,
4 e 5 de fevereiro de 2013
para a segunda chamada.
O Sisu é o sistema do
MEC pelo qual estudantes
que fizeram o Enem podem
concorrer a vagas em dezenas de instituições públicas
de ensino superior. De acordo com o MEC, mais de
90% das vagas nas universidades federais para 2013 serão ofertadas por meio dele.
Todo o processo, com exceção da matrícula dos candidatos selecionados, é feito
exclusivamente pela internet.

Com exceção da matrícula, todo o processo do Sisu é feito pela internet

Divulgação

Divulgação

Programa Bolsa Família tem mais de 6.135 famílias beneficiadas

Programas de
transferência de renda
têm balanço positivo
Bolsa Família, Renda Cidadã, Ação Jovem e o
Renda Mínima atendem população de Pinda
A Prefeitura de Pindamonhangaba, em parceria
com o Governo Federal,
tem uma série de programas que auxiliam as famílias de baixa renda como:
Bolsa Família, Renda
Cidadã, Ação Jovem e o
Renda Mínima. O objetivo
desses programas é aumentar a renda da população,
melhorando a qualidade de
vida de todos.
O Bolsa Família, que é
um programa do Governo
Federal, em que a família
só é incluída se apresentar renda “per capita” de
R$140, tem mais de 6.135
famílias beneficiadas.
“Renda Cidadã” tem
como intuito a transferência direta de renda para
famílias em situação de

pobreza ou extrema pobreza, propiciando apoio
financeiro temporário e
ações com enfoque socioeducativo. “Com esse
projeto, tivemos um bom
retorno, as crianças e
adolescentes aumentaram
a permanência na escola
e conseguimos melhorar
as relações familiares e a
qualidade de vida delas”,
explica a diretora de Assistência Social, Ana Maria Rita Gomes.
O Renda Mínima tem
a função de propiciar um
subsídio financeiro mensal temporário às famílias,
de maneira que ela possa
atender as necessidades
básicas de seus membros.
O projeto tem o propósito
de promover a inclusão so-

cial de jovens pertencentes
a famílias com renda “per
capita” mensal de até meio
salário mínimo nacional,
mediante a transferência
de renda como apoio financeiro temporário para estimular a conclusão da escolaridade básica. Somada a
ações complementares e de
apoio à iniciação profissional existe o programa Ação
Jovem.
“O ano foi positivo,
tivemos bons resultados
e conseguimos auxiliar
muitas famílias. Outro
ponto relevante foi a ampliação do quadro de funcionários, o que aumentou
a qualidade dos serviços
prestados à população”,
finaliza a diretora de Assistência Social.
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LPMF homenageia atletas e dirigentes

Mesa diretora da Liga Pindamonhangabense Muncipal de Futebol reunida durante o agradecimento aos dirigentes, clubes e atletas do futebol amador

Em dois mil e dez fomos a
chapa vencedora nas eleições
que conduziria a Liga Pindamonhangabense Municipal
de Futebol para o triênio de
2010, 2011 e 2012. De repente passaram-se os três anos e
hoje estamos aqui reunidos
para uma grande festa em comemoração aos trabalhos que
realizamos em conjunto neste período. Para nós, o mais
importante foi sem dúvida os
clubes, os dirigentes e os atletas que acreditaram no nosso
trabalho.
Mas não existe nada que
funcione sem comando, sem
pessoas que dediquem seu
tempo para realização do
melhor... Isso se chama diretoria... e a Liga teve sua
diretoria, e neste momento
queremos dar um abraço de
gratidão a todos, e destacar
alguns companheiros:

Dr. Mário Souto, que participou da constituição do
Conselho Disciplinar,
da
Comissão de Justiça Desportiva, trazendo para compor a
mesa o relator de processos,
o experiente “Zezé”, conhecedor das normas disciplinares, que compôs a mesa com
juízes julgadores como: Dr.
Raul, Dr. Elias Kassab Junior,
Gôdo, Aércio Muassab, João
Rodrigues, Pedro Garufe, Dr.
Thiers Lobo dentre outros.
Mas a Liga, no seu dia a
dia, teve a importante participação do grande amigo, professor Henrique, e da Professora a Cidinha, responsáveis
pelo atendimento, elaboração
de inscrições de atletas, fichas, elaboração de tabelas
fixação de resultados. Enfim,
de tantos serviços sem os
quais nada funcionaria.
Não existe nada que pos-

sa ser bem administrado,
que possa ter sucesso, se não
houver quem cuide com responsabilidade e confiança
das receitas de qualquer instituição. Assim, agradecemos
em especial ao amigo (se me
permite, pois foi na convivência que aprendi admirar essa
pessoa que não conhecia),
que cuidou das finanças da
Liga, nosso grande tesoureiro
tenente Machado.
Queremos findar esse
agradecimento de forma especial lembrando também
do amigo Dr. Elias Kassab
Junior, que dedicou horas de
seu precioso tempo em conjunto com a Liga, para analisar, cuidadosamente, caso a
caso de cada clube, na busca
da atualização de seus documentos; na elaboração dos
estatutos; e sempre presente
nos momentos de dúvidas,

buscando respostas, e se não
as tinha na hora, prontificava-se a respondê-las após pesquisa sobre os assuntos, evitando informações erradas.
Dr. Elias, sua presença em
nosso meio, com sua alegria
irreverente, foi-nos de grande
auxilio; seu profissionalismo
foi base de crescimento, assim só nos resta agradecê-lo
de forma pública.
Mas tudo isso aconteceu
porque nestes três anos, passaram pela Liga quase que 10
mil atletas, em mais de 100 mil
minutos de jogo, em mais de
35 campeonatos, onde foram
marcados mais de 6 mil gols.
O sr. João Rodrigues,
então presidente, nos apresentou um troféu que seria a
marca dos trabalhos a serem
alcançados. Esse troféu, com
uma escada em seu entorno,
nos conduziria ao seu topo,

se escalássemos os degraus
conforme o que existe escrito
em cada uma de suas faces.
O início da escalada traz as
palavras “HONESTIDADE
e TRANSPARÊNCIA”, que
foi a mola propulsora para
começarmos os trabalhos,
pois era o momento da montagem da diretoria, que após
ter identificado suas reais
funções, atingiu o lance da
escada dos objetivos de 2010,
onde as palavras “SERIEDADE e INCONFORMISMO se
fizeram presentes. Destaque-se que, para realizarmos um
trabalho com seriedade, não
poderíamos atuar no inconformismo, assim a batalha
seria contra o inconformismo, e para isso seria necessário muita seriedade. Atingimos em nossa escalada o
ano de 2011, onde as palavras
“TRABALHO e COMPRO-

METIMENTO eram as metas. Nos comprometemos a
dar ao nosso futebol amador
uma nova cara, aproximar
mais clubes e dirigentes; a
diminuir atos indisciplinares
dentro e fora de campo; a dar
ao futebol amador a imagem
da magia do prazer de jogar
bola.... O trabalho foi imenso, mas conseguimos chegar
ao último lance de escada
que nos levaria ao topo, onde
em sua lateral destacam se
as palavras máximas do objetivo a ser alcançado, “FÉ e
COMEMORAÇÃO”. Assim
chegamos e atingimos nossas
metas, porque tivemos fé em
nosso objetivo, e é por isso
que hoje estamos aqui comemorando.
A você atleta do futebol
amador de Pindamonhangaba, o nosso muito obrigado,
valeu.

De surpresa, o
diretor interno
Henrique Carvalho foi
homenageado pelos
amigos

Toninho Bode foi o churrasqueiro do evento; um exemplo de pessoa gentil e educada

Dr. Elias Kassab,
representante jurídico
da LPMF, entregou a
bola oficial para os
dirigentes
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Sapopemba
Levanta o troféu de Campeão do Sub 17

Para fechar a temporada
do futebol amador em Pindamonhangaba, o Sapopemba,
equipe de Moreira César, conquistou o segundo título no

ano. A final desta vez foi contra
a Ferroviária valendo o título
do Sub 17, no último dia 22.
O jogo acabou em 1 a 1 e
o troféu foi decidido nos pê-

naltis, com a vitória do time
do Distrito de Moreira César.
Com o vice-campeonato, a Ferroviária somou a terceira derrota numa final em 2012 (Sub 13,

Sub 15 e Sub 17). Já o Sapopemba comemorou duas vezes;
ainda este ano, o clube havia levado o título da 1ª Divisão.
No final da partida, a Liga

Pindamonhangabense
de
Futebol premiou as demais
equipes, como o São Paulo,
por ser o clube mais disciplinado. O jogador Luciano

Jesus foi o artilheiro da competição, 12 gols marcados; e
o Independente saiu da competição como defesa menos
vazada.

Atleta de Pinda conquistou Secretaria de Esporte avalia trabalhos em 2012
bons resultados em 2012
Akim/Agoravale

João Gabriel
(direita)
representou
muito bem
a cidade no
atletismo
internacional

O esporte de Pindamonhangaba deu um salto em
2012. Foram centenas de títulos e participações importantes em diversas modalidades.
Com o atletismo não poderia
ser diferente, já que foi em
Pindamonhangaba que nasceu João Carlos de Oliveira,
o “João do Pulo”, que se tornaria um dos mitos do atletismo mundial.
Dentre os jovens atletas
que defenderam Pindamonhangaba em 2012, merece
destaque João Gabriel das
Chagas Bento Pedroso, de
apenas 16 anos, que conquistou a 5ª melhor marca
do mundo nos 110 metros
com barreiras pela categoria
Menores. Na seletiva para as
Olimpíadas Escolares, realizada no Ibirapuera, o atleta
atingiu a marca de 13,84 segundos nos 110 metros com
barreiras. Tempo recorde,
uma vez que a Associação
da Federação Internacional
de Atletismo (IAAF) estima
13,95 segundos para ter índice de participação do Campeonato Mundial.
O atleta também venceu
no Campeonato Estadual

com 13,63 segundos, chegando ao “Top 5” do ranking
da IAAF, figurando entre os
maiores atletas do mundo da
categoria Menores.
No 21º Campeonato Sul-Americano de Menores,
realizado em Mendoza, na
Argentina, João voltou a conquistar ouro.
A vaga para Mendoza só
aconteceu após o 1º lugar no
Campeonato Brasileiro, realizado em Maringá (PR), nos
dias 14 e 15 de outubro.
Na Argentina, João Gabriel fez a marca de 14,14
segundos e garantiu o ouro
para o Brasil. O torneio Sul-Americano reuniu 311 atletas de 11 países, sendo 10 da
América do Sul e apenas um
da América Central (Costa
Rica).
O secretário de Esportes,
Antonio Macedo Giudice,
parabeniza o atleta pelos excelentes resultados e acrescenta que a modalidade tem
despertado o interesse de
muitas crianças e chamado
a atenção de treinadores da
região, porque Pinda conta
com atletas esforçados e dedicados.

O esporte de Pindamonhangaba fecha 2012 com
um saldo positivo nas competições em que participou.
O voleibol masculino integrou a Superliga, competindo
com as melhores equipes do
Brasil. O futsal masculino foi
vice-campeão da Liga Paulista, encarando jogadores
da Seleção Brasileira e eliminando o Corinthians, principal força da modalidade
no país. No ciclismo, Pindamonhangaba participou das
Olimpíadas, Volta Ciclística
de Portugal, Tour Brasil e foi
ouro no individual, dobradinha individual e por equipes,
feito inédito na competição.
O futsal feminino levantou
o troféu da Copa Brasil, conhecida também como Jogos
Abertos Brasileiros, disputado no Espírito Santo.
As categorias de base
do voleibol também foram
agraciadas pelos títulos nos
torneios do interior e do Estado de São Paulo. O atleta
João Gabriel foi campeão
Sul-americano de atletismo
e atingiu o 5º melhor tempo
mundial.
Com um ano vitorioso,
Pindamonhangaba definitivamente entrou na lista dos principais municípios esportivos
do Brasil, com equipes fortes
em todas as modalidades em
que disputa e com jogadores
de ponta do cenário nacional.
O secretário de Esportes
e Lazer, Antônio Carlos Macedo Giudice, avaliou o ano
e citou projetos internos que
foram importantes para formar novos atletas. “Além de
várias conquistas, tivemos a
implantação do projeto Escola Olímpica; projeto Segun-

Akim/Agoravale

A equipe infanto-juvenil
de voleibol feminino de
Pindamonhangaba, campeã da
Livovali - Liga de Voleibol do
Vale do Paraíba e Litoral Norte

do Tempo, e a participação
de todas as modalidades de
base em campeonatos das
respectivas federações. Também friso as organizações
dos Jomi - Jogos Municipais
do Idoso; as participações
nos Jori - Jogos Regionais do
Idoso; as realizações do circuito de corrida de rua, entre
outros”.
Hoje, a Secretaria de Esportes e Lazer atende aproximadamente 20 mil pessoas
entre competições, lazer, torneios e eventos. “Acho que o
que marcou o esporte de Pinda, além do talento de nossas
atletas, foi o ótimo trabalho
realizado por todos os gestores, professores e técnicos da

nossa secretaria, conquistando títulos, realizando eventos e trabalhando no dia a dia

com muito carinho em prol
de nossa população”, apontou o secretário.
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TN: Quais foram os principais desafios durante estes oito anos?

TN: A que o senhor atribui a instalação de novas empresas na cidade?

JR: Não tem um único desafio,
acredito que o essencial é pensar na
cidade com algo complexo e fazer
com que ela se desenvolva em todas
as áreas de forma equilibrada. Pinda
hoje é uma cidade ‘madura’, temos
boa Rede de Saúde, Ensino Superior,
Médio, comércio e indústria pujantes. Este crescimento não representou
apenas um desafio, o conjunto das
coisas é um desafio. O viaduto das
Campinas, a siderúrgica mexicana,
por exemplo, são grandes conquistas,
mas penso no conjunto de tudo isso.
Trabalhamos o cuidado com a cidade, desenvolvemos projetos sociais,
oferecemos melhores condições de
trabalho aos funcionários, tudo melhorou um pouco, não resolvemos
todos os problemas porque eles vão
crescendo e surgindo todo o tempo,
não resolvemos tudo, mas foram oito
anos que impactaram de maneira positiva a cidade. Hoje temos um orçamento maior, enfim, é uma série de
ações que fizemos.

JR: Temos uma das mais modernas
legislação, que foi criada para atração
de empresas, isso foi resultado de muita pesquisa e trabalho. Sabemos que a
doação de um terreno não é o principal, isso é apenas um detalhe. Temos
aspectos que compensam a doação do
terreno, embora não tenhamos feito as
doações tivemos um grande fluxo de
empresas chegando à cidade.

TN: Foram feitas várias obras, há
alguma que mereça destaque?
JR: Todas as obras foram e são
muito importantes. O prédio da Prefeitura foi um grande ganho para funcionários e população, é um marco da
administração; o viaduto das Campinas - que foi uma luta de muitos anos,
onde a prefeitura correu atrás para que
saísse a obra-, é uma conquista importante para integrar a cidade. Cisas
para Moreira César; na área de esporte
foram cinco ginásios, seis piscinas, o
esporte evoluiu e Pinda tornou-se referência regional e nacional. É impossível citar uma obra, o conjunto é que
vale, são vários prédios de saúde, por
exemplo. O concreto pouco importa,
temos que fazer as coisas e oferecer
qualidade. Fizemos mais creches e as
mães podem deixar os filhos com tranquilidade.
TN: Qual avaliação o senhor faz
dos projetos sociais?
JR: Avaliação positiva. Um dos
projetos foi o Cerâmica, pudemos ver
a transformação de um bairro e do núcleo de famílias que ganhou um novo
status e possibilidade de trabalho. Os
telecentros, casas dos jovens, o Vem
Ser, todos oferecendo oportunidades
a quem usufrui. A Maria Angélica fez
um trabalho bastante produtivo e profícuo, uma visão interessante. O bazar
solidário, sendo um ponto de venda dos
artesãos. Esses projetos, seja de capacitação profissional ou de artesanato,
que dão uma profissão para a pessoa,
foram muito importantes, aqueles que
abraçaram e levaram a sério melhoraram de vida.

TN: O que o senhor tem a falar
sobre saúde em Pinda?

Prefeito acompanha obra de pavimentação asfáltica no residencial Liberdade

Prefeito João Ribeiro
comenta sobre
sua administração
“Meu muito obrigado sincero e de coração a todos
que contribuíram com a minha administração.
Desejo um feliz 2013 para todos e um excelente
trabalho à nova administração”

O

ano de 2012 está chegando ao
fim, e com ele também se encerra o trabalho de duas administrações do
prefeito João Ribeiro. Eleito em 2004 e
reeleito em 2008, o prefeito encerra o
seu trabalho agradecendo aos funcionários, empresários e munícipes, que
tanto contribuíram com o desenvolvimento da cidade. Ribeiro garante que

Pindamonhangaba se destacou em diversas áreas devido ao apoio e colaboração de muitas pessoas.
A Tribuna do Norte conversou
com o prefeito na tarde de quinta-feira (27), quando ele falou sobre
os desafios da gestão pública, obras,
projetos sociais e muito mais. Confira o bate-papo na íntegra.
Arquivo TN

TN: A educação de Pinda teve vários destaques, gostaria que o senhor
comentasse.
JR: Trabalhamos muito a questão
do aumento de vagas em creches, construímos mais unidades e ampliamos o
número de vagas. Oferecemos transporte, criamos um plano de carreira para o
professor que estimula a produção e qualificação deles, isso tudo é salutar para
um ensino de qualidade, tivemos grande
avanço nesta área. Estamos acima da média do Ideb - Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica. Construímos, reformamos e ampliamos escolas, é todo
um trabalho da equipe educacional para
que possamos oferecer uma educação de
qualidade aos nossos alunos. Tivemos a
implantação da Fatec, uma extensão da
Paula Souza em Moreira César, chegada
de instituições de ensino superior e técnico, então é tudo fruto de um excelente
trabalho desenvolvido.
TN: Que mensagem o senhor gostaria de deixar aos moradores de
Pindamonhangaba?

TN: Qual a sua opinião sobre o esporte em Pinda?
JR: Hoje a cidade conta com mais
estrutura para a prática esportiva, então acredito que isso fez com que as
diversas modalidades tivessem mais
adeptos. Oferecemos atividades para
a Melhor Idade e, com isso, é possível
combater o ócio e evitar inúmeros problemas de saúde. Tiramos o idoso de
uma situação de abandono e solidão,
trazendo-lhe ‘vida’. Na outra extremidade dos projetos e programas, há o trabalho com as crianças, onde desde cedo
são estimuladas a praticar esportes. Isso
as afasta das drogas, e a juventude também tem a opção de participar das turmas de treinamento. Com os diversos
destaques esportivos que Pinda possui,
os atletas acabam tornando-se espelho
para as crianças. O esporte também
desenvolve a disciplina em seus praticantes, e quando é esporte coletivo os
resultados sociais são mais facilmente
visualizados.

JR: A saúde é uma das áreas mais
difíceis de todas as administrações.
Hoje há falta de médicos no mercado
de trabalho e, infelizmente, não dá para
resolver tudo, procuramos oferecer o
melhor. Pinda tem uma das melhores
saúdes da região, tem grande oferta
de medicamentos, consultas, exames,
transporte para tratamento em outras
cidades, damos cobertura para isso, temos entre quatro e cinco mil pessoas
por mês que são transportadas, porque
é tratamento especializado. Temos uma
UTI, que no início não tinha, de 14 passamos a ter 21 postos. Haviam prédios
que eram alugados e desapropriamos,
tivemos prédios novos como: Feital,
Triângulo, Bela Vista, entre outros, e
nestas equipes de PSF’s a maioria passou a contar com dentistas.

João Ribeiro, prefeito de Pindamonhangaba eleito em 2004 e reeleito em 2008

JR: Depois de oito anos de muitas lutas e conquistas por Pindamonhangaba,
agradeço aos funcionários da Prefeitura,
diretores, secretários, assessores, enfim,
a todos os funcionários municipais, de
todos os setores e departamentos. Grande parte da transformação da cidade credito a vocês. Também agradeço ao pessoal da indústria, comércio, prestadores
de serviços, que acreditaram na cidade e
nela investiram. Às entidades sociais; às
igrejas, pelo grande trabalho social que
fazem. Agradeço aos órgãos de governo
do Estado e Federal, sem eles teríamos
tido muito mais dificuldades na nossa
jornada. Os vereadores, deputados federais, estaduais, pelo trabalho e cooperação com o município, as emendas
parlamentares foram importantíssimas
para que pudéssemos resolver grandes
problemas da cidade. Fica o meu agradecimento à população em geral, mas
quero deixar um agradecimento com
muito carinho às nossas crianças. Estes
oito anos da minha administração foram
muito marcados pela presença das crianças, àBs quais agradeço, é delas o futuro de Pinda. Obrigado pela energia que
me passaram para continuar essa grande
luta. Meu muito obrigado sincero e de
coração a todos que contribuíram com
a minha administração. Desejo um feliz
2013 para todos e um excelente trabalho
à nova administração.
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Cultura apresenta
resultados dos últimos anos

OFICINAS DE CURTA
DURAÇÃO E WORKSHOPS
Arquivo TN

Arquivo TN

Convênio com a Corporação Musical Euterpe possibilitou que a banda continuasse sua trajetória
na história de Pindamonhangaba, atuando nos eventos mais importantes da cidade

O Departamento de Cultura, embora conte com uma
equipe pequena, se desdobra
na organização e realização
de vários eventos, desde os de
pequeno porte até os maiores,
como o Carnaval e o Feste.
Nestes últimos anos foi realizada uma série de oficinas,
workshops, palestras, cursos,
além do atendimento diário
no cadastramento de músicos, artesãos entre outros,
Também foi celebrado o
convênio com a Associação
Cultural Cootepi, que pos-

sibilitou levar oficinas de
teatro, dança e canto coral
para os bairros do Castolira, Cícero Prado , Araretama,
Vale da Acácias, Jardim Rezende, Vila Rica, Delta, Cidade Nova, Ouro Verde, Centro, Bosque e Bom Sucesso,
atendendo mais de 360 pessoas, entre crianças, jovens e
Terceira Idade.
Com a Arteduvale - Associação dos Artistas Educadores do Vale do Paraíba, foi
possível oferecer oficinas de
artesanato, canto popular,

percussão, dança de rua,
figuras e adereços, dança popular e modelagem
para mais de 450 pessoas
distribuídas nos bairros do
Ribeirão Grande, Liberdade, Santana, Crispim, Vila
São Benedito e loteamento
Ramos.
De acordo com a diretora do departamento, Nilza
Mayer, o intuito foi descentralizar a cultura, por isso
foram para 18 bairros do
município as 10 modalidades de oficinas culturais.

Já o convênio com a
Corporação Musical Euterpe possibilitou que a banda
continuasse em plena atividade, mantendo em seu
quadro antigos músicos e
incentivasse novos talentos
através da Banda de Aprendizes, que hoje conta com
34 alunos, dos quais muitos integram a Corporação.
Além desses convênios que
têm cursos extensivos, o departamento de Cultura ofereceu vários outros cursos de
curta duração como:

Circo para todos - com palhaço Alegrito;
Corpo musical com Marcelo Preto - da Cia
Barbatuques;
“Eu conto, tu contas, ele conta ”, narração de
histórias
com As Meninas do Conto;
O corpo cômico - com a Cia. Absurda Confraria, por
Dani Biancardi;
“A dramaturgia no processo investigativo do atorcriador”, com Ana Roxo;
Composição em dança/teatro, com Kátia Lazarini;
Contadores de histórias, com Beth Gonçalves, da
A Arte da Manipulação de Bonecos, com Claudio
Saltini, da Cia. Circo de Bonecos;
O jogo do palhaço na criação do espetáculo, com
Claudio Saltini, da Cia. Circo de Bonecos;
“O ator na sinfonia cênica”, com Juliana Calligaris;
“O corpo que canta e a voz que dança”, com Juliana
Calligaris;
“Desmascaramento do ator pela via da máscara
neutra”, com Juliana Calligaris;
“Palavra na boca do ator”, com Juliana Calligaris;
Gestão de projetos culturais e organização de
eventos, com Andréa Batista;
Dramaturgia para o teatro de animação com Henrique
Sitchin da Cia Trucks

PROJETOS E PROGRAMAS
DESENVOLVIDOS
EM PARCERIA COM A
SECRETARIA DE CULTURA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Arquivo TN

Arquivo TN

Em busca da governança participativa

Circuito Cultural;
Oficina de roteiro de curta-metragem;
Produção de audiovisual;
Mapa Cultural Paulista;
Revelando Vale do Paraíba, Revelando São Paulo.

NOVOS EVENTOS
Arquivo TN

Cootepi: início da reforma vai possibilitar maior conforto para os grupos e público que prestigiam as apresentações

Nilza destaca como um
marco desta gestão a realização do I Fórum Cultural,
da 1ª Conferência Municipal
de Cultura: “Cultura, Diversidade, Cidadania e Desenvolvimento”, da 2ª Conferência
Municipal de Cultura “Construindo o Plano Municipal de
Cultura”.
“As reivindicações, propostas e metas levantadas
nesses encontros, mais a
escuta dos vários segmentos
da cultura, durante todos esses anos, trazidas ao departamento, que sempre esteve com suas portas abertas,
servirão de texto base para a
elaboração do Plano Municipal de Cultura. Plano este
que ira nortear a Cultura do

município para os próximos
10 anos, definindo políticas
públicas de curto, médio e
longo prazo que assegurarão
os direitos culturais; a proteção e promoção do patrimônio e da diversidade cultural
do município; a ampliação do
acesso à produção; a inserção
da cultura em modelos sustentáveis de desenvolvimento
socioeconômico; o estabelecimento de um sistema público e participativo de gestão;
o acompanhamento e avaliação das políticas culturais; a
qualificação da gestão da área
cultural nos setores público e
privado; a profissionalização
e especialização dos agentes
e gestores culturais; a consolidação dos processos de

consulta e participação da
sociedade na formulação das
políticas culturais”, comenta
Nilza.
A diretora também conta
que a alteração da Lei que
passa o Conselho de Cultura
de consultivo, para deliberativo, veio fortalecer a participação da sociedade civil
nas decisões que se referem a
ações culturais no município
e, finalmente, a criação do
Fundo Municipal de Cultura, que, com certeza, será de
grande valia para os futuros
projetos que poderão ser viabilizados através de editais.
A cidade foi sede de dois
grandes encontros: o 1º Encontro de Dirigentes do Cone Leste Paulista e Vale do Paraíba, e

o Seminário sobre o Sistema
Nacional de Cultura – SNC e
o Plano Nacional de Cultura –
PNC, em parceria com o Ministério da Cultura. Momentos em
que pode ser discutida a cultura
na região através de uma ótica
mais abrangente.
Uma das grandes conquistas e marcos na história cultural em Pinda é a desapropriação do espaço e o início da
reforma da Cootepi, que vai
possibilitar melhor estrutura
para os grupos e conforto ao
público.
“Acreditamos
termos
plantado algumas sementes,
entretanto, sabemos que entre o plantio e a colheita, há o
tempo de maturação”, finaliza Nilza.

Poesia viva - Sarau Entrelinhas;
Arte no coreto;
I Festival de Música “Hip Rock”;
Vozes da África;
Caravana do Cinema Brasileiro;
Cantata de Natal (Janelas do Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina).

INOVAÇÃO NO CARNAVAL
Arquivo TN

A retomada do Festival de Marchinhas, resgatando o
carnaval típico do interior, veio somar com a vinda
do Bloco Juca Teles, fazendo com que o público
participe ativamente, brincando o carnaval.

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 28 de dezembro de 2012

Drª Alexandra Manfredini, biomédica e coordenadora do Núcleo de Diabete do Laboratório Cedlab
Sugestões de temas e dúvidas - alexandra@laboratiocedlab

SEXO NA 3ª IDADE

PAREM AS MÁQUINAS!
OBS: esse texto não é inédito mas é verdadeiro e
“vale a pena ver de novo”!
Pois é, 2012 vai exalando seus últimos suspiros, abrindo
passagem para 2013. Como sempre, todos os anos que
chegam, trazem no bojo um excesso de bagagem, como
sonhos, esperanças e muito mais.
É hora de agradecer essa equipe briosa da nossa centenária e sempre tão querida “Tribuna do Norte”, tão atenta e
carinhosa para com nossa coluna, sempre nos lembrando
a respeito do vencimento do prazo para envio da matéria.
Portanto, meu carinho a vocês é sem tamanho, esperando
que possamos continuar juntos nessa nova etapa que vem
por aí.
Pelo carinho e suporte,
creio – na fé que me embasa ser, a Tribuna do Norte,
a extensão da minha casa!
E é preciso agradecer também – e muito – este carinho que
vem dos lares, que vem das ruas, quando os munícipes nos
encontram e, num gesto de bondade que obviamente cativa,
nos param, para dizer que são leitores assíduos do cantinho
por nós assinado. A todos vocês (não citando nomes para
incorrer em eventuais injustiças) nosso sincero e comovido
Deus lhes pague!
Quem há de pagar, quem há,
o afeto que daí vem?
O amor que você nos dá
é o que nos faz ir além!
Marina Bruna, consagrada trovadora de Franca, radicada em
São Paulo, fala de suas pretensões, de forma otimista, como
tem que ser. Nada de conformismo, precisamos mudar a história:
Neste ano novo eu pretendo
rasgar meus dias tristonhos
e, de remendo em remendo,
reconstruir os meus sonhos…
		
MARINA BRUNA
E, na dúvida, se os votos da pessoa que o saúda são sinceros ou não, faça como eu, quando digo:
Que o Ano Novo lhe seja
conforme você mereça,
e tudo que me deseja,
sempre em dobro lhe aconteça!
Dito isso, podemos passar a régua: 2012 já era. Parem as
máquinas! E… UM PODEROSO 2013 A TODOS!
Ah, antes que eu me vá, deixe-me dizer uma trova nova, inspirada em uma das gírias que circulam nas rede sociais:
Mesmo com 13 no fim,
que – o povo diz – dá azar,
“ano novo, vem ni mim”!
E deixa o povo falar!
(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)

Enquanto para os jovens é importante ter relações sexuais o maior número de vezes possível, para as pessoas de mais idade o que importa é que cada relação,
seja extremamente prazerosa.
Com o tempo, a necessidade sexual também diminui,
o que faz com que as pessoas “precisem” transar menos, com o passar do tempo, as pessoas transam menos, mas transam melhor.

FAÇA SUA PERGUNTA E FIQUE CONOSCO - 3642-5673

PLENOMED Sistema de Benefícios
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
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 - Habilitação CNH categoria AB;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 04/01/2013 às 14:00 horas
GUARDA AMBIENTAL
10º JOAB FERNANDO GERHARDT
RUA ANÁPOLIS, 644 – PARQUE INDUSTRIAL
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
CEP 12235-690
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
JARI DA 122ª CIRETRAN DE PINDAMONHANGABA
RECURSOS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS E JULGADOS

Nº PROC.		

NOME

RESULTADO

003/2012

GIOVANI TAUSENFREND

DEFERIDO

004/2012

GIOVANI TAUSENFREND

DEFERIDO

PA 418-2/2012

KATIA REGINA KOCH
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Novo ano, novas oportunidades!
A cada novo ano a esperança de um ano melhor. Com
certeza 2013 será um ano excelente, de muitos acontecimentos importantes para todos nós.
Nesse momento que encerramos mais um ciclo, é comum fazermos uma analise de tudo o que passou e transformar, com sabedoria, em evolução para nossa trajetória
de vida.
Ao longo desse ano, pudemos acompanhar a mudança
de diversas pessoas e nos alegrar com os resultados obtidos, tanto no Núcleo de Diabetes do Laboratório CEDLAB quanto nas Unidades de Saúde Publica. É fascinante
acompanhar a mudança de hábitos e ver os benefícios que
os pacientes colhem da transformação que fazem em suas
vidas.
Em 2012 outro projeto relacionado à educação e monitoramento foi desenvolvido – Nasceu o programa de
obesidade Emagrece Pinda. As expectativas quanto a esse
programa são tão ambiciosas quanto as que imaginamos
quando criamos o Núcleo de Diabetes em 2006. De lá pra
cá foram muitas alegrias e conquistas. Se atingirmos metade do sucesso, já estaremos satisfeitos.
Fora todas as campanhas, ações de prevenção, projetos,... Que ano maravilhoso!
Sabe, a cada coluna (foram pelo menos 40) senti que
contribuía para o crescimento das pessoas. Saúde é um
assunto sério, que exige atenção e interesse.
Por isso, espero que você, amigo leitor, tenha aproveitado as informações contidas nessa coluna durante todo o
ano, e que possamos ter contribuído para uma vida mais
saudável.
Desejo a você um excelente e abençoado 2013 e que
Ele, nosso Criador e Protetor, ilumine o seu caminho e
suas escolhas.
Com Carinho,
Dra. Alexandra Manfredini

INDEFERIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 4.929, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012.
Altera o Decreto nº 4.880, de 23 de agosto de 2012, que constitui a EQUIPE TÉCNICA DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIÓGICA MUNICIPAL.
JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso
de suas atribuições legais, e nos termos da Lei Municipal nº 3.023 de 16 de abril de 1996 e
3.241, de 21 de junho de 1996,
D E C R E T A: Art 1º. Exclui da Equipe Técnica de Vigilância Sanitária e Epidemiológica Municipal o Dr.
Joel Alves de Araújo.
Art. 2º. Inclui na Equipe Técnica de Vigilância Sanitária e Epidemiológica Municipal a Sra.
Silvia Vieira Mendes, engenheira sanitarista.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 14 de dezembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ana Emília Gaspar
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Assuntos Jurídicos em 14 de dezembro de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Memo nº 513/12-SES Processo Interno nº 33016/12

________________________________________

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 3.946, 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 a Dra. Alcione Aparecida de Moura
Calderaro, advogada, para substituir o Dr. Vitor Duarte Pereira, Diretor do Departamento Jurídico Fiscal e Administrativo, no período de 19 a 28 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 34009/2012

Extrato de Convênio nº 098 / 12
Processo Interno: 31.584/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social / Lar da Criança Irmã Júlia
Objeto: Verba FUMCAD- execução do Projeto complementar, fazendo com que as
despesas sejam pagas
Prazo: 31/12/2012
Valor: R$ 35.310,00 (trinta e cinco mil e trezentos e dez reais)
Data de Assinatura: 07/12/2012
Extrato de Convênio nº 099 / 12
Processo Interno: 30.583/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social / Lar Irmã Terezinha Associação de Assistência do Idoso
Objeto: Verba Federal- execução do Projeto Amar e Cuidar, garantindo aos idosos residentes do Lar, os cuidados necessários para preservar sua saúde física e psíquica
Prazo: 31/12/2012
Valor: R$ 12.456,95 (doze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e
cinco centavos)
Data de Assinatura: 07/12/2012

Extrato de Convênio nº 100 / 12
Processo Interno: 30.585/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social / Lar São Vicente de Paulo
Objeto: Verba Federal- execução do Projeto de instituição de longa permanência
para pessoa idosa, promovendo o resgate da auto estima; possibilitando o desenvolvimento de práticas da vida diária.
Prazo: 31/12/2012
Valor: R$ 12.456,95 (doze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e
cinco centavos)
Data de Assinatura: 07/12/2012
Extrato de Convênio nº 101 / 12
Processo Interno: 34.039/2012
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social / Casa Transitória Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba
Objeto: Verba FUMCAD- Desenvolvimento do Projeto Sustentando Esperança 2012,
doando uma cesta especial de fim de ano aos assistidos pelos programas das entidades.
Prazo: 31/12/2012
Valor: R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais)
Data de Assinatura: 14/12/2012

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANTONIO DOS REIS COUTINHO, de nacionalidade brasileira, profissão construção civil, estado civil divorciado, de 58 anos de idade, nascido em Boa Família,
Estado de Minas Gerais, no dia 13 de janeiro de 1954, residente e domiciliado Rua
Clelia Santos Moreira nº 60, Araretama, nesta cidade, filho de MARCOS DOS REIS
COUTINHO e MARIA DE MEDEIROS COUTINHO.
ROSEMEIRE APARECIDA OLIVEIRA ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil divorciada, de 51 anos de idade, nascida em Guaratinguetá, Estado de São Paulo, no dia 25 de agosto de 1961, residente e domiciliada
Rua Clelia Santos Moreira nº 60, Araretama, nesta cidade, filha de FRANCISCO
COTRIM DE ALMEIDA e RUTH GONÇALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA. 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, 27 de dezembro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LEI Nº 5.495, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012.
Dispõe sobre a implantação de caderneta nas construções.
(Projeto de Lei nº 191/2012, de autoria do Vereador Janio Ardito Lerario e do Vereador Martim Cesar)
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber
que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. A “Caderneta de Obras” será apresentada para registro e autenticação pelo
órgão competente da Prefeitura Municipal, juntamente com os demais documentos
já exigidos pela legislação pertinente, sem o qual não será concedido o “Alvará” para
construção, reforma ou ampliação de prédios, mas também passará a ser utilizada
nas demais obras e serviços de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geografia, Geologia, Meteorologia e demais profissões vinculadas ao Sistema CONFEA/CREA E
CAU, constituindo a memória escrita de todas as atividades relacionadas com a obra
ou o serviço.
Art. 2º A Caderneta de que trata a presente Lei será fornecida pela Associação dos
Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pindamonhangaba, devendo ser solicitada por responsável técnico do projeto, mediante apresentação da ART
ou RRT.
Parágrafo único. Para tanto fica autorizada a Associação dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pindamonhangaba a cobrar, a título de ressarcimento das despesas, o fornecimento da Caderneta para seus associados e demais
profissionais.
Art. 3º A Caderneta será constituída por folhas numeradas tipograficamente, assim
dispostas:
I- Formulário de Termo de Abertura (em 03 vias – 1ª via: Fiscalização, 2ª via: Responsável Técnico, 3ª via: Fixa/Proprietário);
II- Formulário de Anotações do Desenvolvimento da Obra ou Serviço (em 03 vias – 1ª
via: Fiscalização, 2ª via: Responsável Técnico, 3ª via: Fixa/Proprietário);
III- Formulário de Encerramento / Conclusão da Obra ou Serviço (em 03 vias – 1ª via:
Fiscalização, 2ª via: Responsável Técnico, 3ª via: Fixa/Proprietário);
IV-Formulário de Relação das Pessoas Físicas ou Jurídicas participantes dos Serviços Técnicos (em 03 vias – 1ª via: Fiscalização, 2ª via: Responsável Técnico, 3ª via:
Fixa/Proprietário);
V-Formulário Recibo de Entrega da Caderneta de Obra (em 03 vias – 1ª via: Fiscalização, 2ª via: Responsável Técnico, 3ª via: Fixa/Proprietário);
VI- Relatório de Fiscalização (em 03 vias – 1ª via: Fiscalização, 2ª via: Responsável
Técnico, 3ª via: Fixa/Proprietário);
Art. 4º A referida Caderneta deverá ficar na obra juntamente com uma via da planta
e do memorial descritivo (quando houver) e em local acessível à fiscalização, nela
anotadas pelo responsável da obra as etapas principais da construção.
Art. 5º Ao requerer o ‘HABITE-SE” deverá o profissional apresentar à Prefeitura Municipal a Caderneta para que, após a vistoria pelo setor competente, sejam anotadas
pelo fiscal responsável as irregularidades porventura existentes.
§1º Estando a obra em desacordo como projeto aprovado, deverá o engenheiro tomar as providências cabíveis para a sua regularização, atendendo o projeto original
ou mediante substituição de projeto.
§2º Uma vez constatada a regularidade da obra será lavrado o termo de encerramento na Caderneta, e expedido o competente “HABITE-SE”.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2013 para as obras cujos projetos venham a ser submetidos à aprovação a partir da vigência da mesma.
Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário, principalmente as dispostas na
Lei nº 1.903, de 20.10.1983 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Paulo Amadei Usier
Secretário de Planejamento
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 18 de dezembro de
2012.
Rodolfo Brockhof
Secretaria de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

Extrato de Convênio nº 095 / 12
Processo Interno: 1145/2005
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Administração / Tribunal de Justiça
Objeto: cessão de servidores municipais e estagiários para prestarem serviço junto
ao órgão cessionário
Prazo: 24 meses
Data de Assinatura: 25/09/2012

20

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 28 de dezembro de 2012



 

                                          
                



             
































































































































 





























































































PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

LEI Nº 5.492, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012.
“Dispõe sobre o fechamento e o controle de acesso a loteamentos residenciais e comerciais e fechamento de ruas.”
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. Na zona urbana ou na zona de núcleos urbanos destacados do Município, poderão ser permitidos loteamentos residenciais e comerciais com controle de acesso,
no todo ou em parte do seu perímetro, que se caracterizam pela adoção de muros
delimitadores, ou outro sistema de vedação admitido pela autoridade municipal, que os
separem da malha viária urbana, sendo-lhes permitido controlar a entrada de pessoas,
mediante identificação, sem configuração de impedimento ou acesso privativo.
I – Os loteamentos com controle de acesso já implantados no Município, antes da promulgação desta lei, deverão obedecer suas disposições para fins de regularização, a
qual deverá ser providenciada no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data da
publicação da presente Lei.
II – Os loteamentos sem fechamento já implantados, que venham tornar-se com controle de acesso, total ou parcialmente, deverão obedecer as disposições dos termos desta
lei para fins de modificação.
§ 1º - O estabelecimento de controle de acesso não poderá impedir o tráfego em vias
públicas, bem como a interrupção de serviços públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
§ 2º - As áreas institucionais ou áreas verdes não poderão ter sua destinação alterada
em nenhuma hipótese, salvo as regularizações contempladas na Constituição do Estado de São Paulo.
§ 3º - Será permitida a instalação de sistemas de monitoramento e vigilância preventiva
como meio auxiliar de comunicação com a autoridade policial.
§ 4º - Toda a manutenção de limpeza e pintura de vias e logradouros, iluminação pública, água, limpeza de áreas comuns do povo, pavimentação, sinalização horizontal e
vertical, sistema de drenagem pluvial, manutenção de qualquer natureza, bem como a
retirada dos resíduos destas atividades poderão onerar diretamente aos proprietários
dos lotes anuentes com o controle de acesso.
Art. 2º:- Nos loteamentos residenciais com controle de acesso, será facultada a permissão das áreas públicas de uso comum em favor de seus moradores, salvo nas áreas
institucionais, que continuarão sendo de domínio público, que obrigatoriamente deverão
contar com acesso independente e irrestrito.
Parágrafo Único: As edificações de sedes de clubes privados particulares, sanitários,
vestiários e piscinas deverão ser construídas em áreas particulares, ficando vedado o
uso de áreas verdes/lazer e institucionais para tal fim.
Art. 3º Nos loteamentos a serem implantados a partir da publicação da presente Lei,
as áreas institucionais deverão ser localizadas fora dos limites da área com controle de
acesso, nas áreas lindeiras do loteamento, voltadas para a (s) via (s) de melhor acesso
definida (s) pela Secretaria de Planejamento.
Art. 4º:Nas glebas objeto de loteamento com controle de acesso que possuam área total
igual ou superior a 200.000,00m² (duzentos mil metros quadrados), o órgão municipal
competente deverá exigir uma ou mais ruas ou avenidas com largura mínima de 14,00
m (quatorze metros) independentemente da extensão, que permitam continuidade do
sistema viário urbano.
I – As ruas e avenidas de continuidade do sistema viário serão dotadas de passeios
públicos e ciclovias, além de infraestrutura e outros equipamentos cujas diretrizes serão
fixadas a critério da Secretaria Municipal de Planejamento.
Art.5º: – Eventuais permissões de uso de bens públicos estabelecidas nos termos do
art. 102 da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente somente será realizada por lei
estabelecendo eventuais ônus diretos ou indiretos que recaiam sobre o bem.
Art.6º:- A formalização da permissão de uso de que trata esta lei dar-se-a nos seguintes
termos:
I – A Prefeitura aprovará o loteamento com controle de acesso a ser implantado, a regularização do loteamento com controle de acesso já existente ou o controle de acesso
de loteamento aberto, bem como a permissão de uso, nos autos do processo administrativo.
II – A permissão de uso será sempre precária, precedida de lei contendo todos os ônus
diretos ou indiretos, e sua formalização será devidamente averbada junto à matrícula
do imóvel.
Parágrafo Único:- No termo de permissão de uso deverá constar todos os encargos
relativos à manutenção e conservação dos bens públicos outorgados, bem como a
necessidade de autorização específica da Prefeitura para qualquer outra utilização dessas áreas.
Art.7º- Será permitida a instalação de controle de acesso de ruas sem saída desde que
respeitadas todas as condições estabelecidas nesta Lei.
Art.8º- Para efeito tributário, nos loteamentos residenciais com controle de acesso, toda
unidade autônoma será tratada como imóvel isolado, não isentado o mesmo, do pagamento dos tributos incidentes.
Art.9º. Caberá à Prefeitura a responsabilidade pela determinação, aprovação e fiscalização das obras de manutenção dos bens públicos outorgados.
Art.10 - A permissão de uso das áreas públicas de uso comum poderá ser total ou parcial em loteamentos com controle de acesso já existentes, para fins de regularização
e, na hipótese de loteamento aberto que venha a tornar-se com controle de acesso,
desde que:
I – Haja anuência de 80% (oitenta por cento) mais um, dos proprietários dos lotes inseridos no perímetro a ser implantado o controle de acesso, com anexação de cópia
registrada do título de propriedade de cada imóvel.
II – O fechamento não venha interromper o sistema viário da região.
III – Os equipamentos urbanos institucionais, quando possível, venham a ser excluídos
do perímetro a ser implantado o controle de acesso.
IV – As vias compreendidas na implantação do controle de acesso de uso exclusivamente residencial, não poderão obstruir o acesso a estabelecimentos comerciais e/ou
de serviços.
Parágrafo Único- Os loteamentos com controle de acesso sem a devida permissão de
uso das áreas públicas, que encontram-se em situação irregular na data da publicação
desta lei, deverão enquadrar-se nos termos de suas exigências, no prazo final máximo
de 180 (cento e oitenta) dias.
Art.11: A Secretaria de Planejamento deverá analisar e estabelecer as diretrizes para a
implantação de loteamentos residenciais com controle de acesso, levando em consideração o sistema viário para não obstruí-lo e as posturas legais em vigor.
Art.12: Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 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 18 de dezembro de
2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

PORTARIA INTERNA Nº 9.211, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais,

SAJ/cba/ Projeto de Lei nº 205/2012








PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 4.928, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais e nos termos da Lei nº. 5.486, de 11 de dezembro de 2012.




D E C R E T A:
Art. 1º. Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei Federal 4.320/64, um crédito adicional
suplementar no valor de R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais), no Fundo
Municipal de Assistência Social, referente à verba do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- FMDCA. A classificação orçamentária será:





PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 3.947, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006,
no seu Art. 85-A, e a Lei Municipal nº 5.293, de 21 de novembro de 2011,
RESOLVE:
Art.1º Designar o Sr. Evandro Carlos Gomes como Agente Municipal de Desenvolvimento
do Município de Pindamonhangaba.
Art.2º O Agente Municipal de Desenvolvimento e parte indispensável para a efetivação no
Município do PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL COM FUNDAMENTO NA LEI GERAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, que tem como objetivo a
promoção da regulamentação e implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas- Lei Complementar nº 123/2006.
Art.3º Das ações do Agente Municipal de Desenvolvimento:
- A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de articulação das
ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais ou comunitárias, individuais ou coletivas, que visem ao cumprimento das disposições e
diretrizes contidas nesta Lei Complementar, sob supervisão do órgão gestor local responsável pelas políticas de desenvolvimento. (Incluído pela Lei Complementar nº )
- Manter diálogo constante com o grupo de trabalho, lideranças identificadas como prioritárias para a continuidade do trabalho, e diretamente com os empreendedores do município;
- Auxiliar o poder público municipal no cadastramento e engajamento dos empreendedores
individuais.
Art.4º. A presente designação não será remunerada.
Art.5º A presente portaria entrará em vigor na data da sua publicação
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 19 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 19 de dezembro de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba/ Processo nº 34659/2012

14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.21 FMDCA/GESTÃO
2023 		
Manutenção da Assist da Criança/Adolescente
08.243.0027.3 3.3.50.43 - Subvenções Sociais (635)
R$ 47.500,00
Art. 2º.
O crédito suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a ANULAÇÃO
de parte das seguintes dotações:
14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.21 FMDCA/GESTÃO
2023 		
Manutenção da Assist da Criança/Adolescente
08.243.0027.3 3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica (819) R$

47.500,00

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Administração
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de dezembro de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

LIGA MUNICIPAL PINDAMONHANGABENSE DE FUTEBOL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CARLOS MAGNO DA SILVA, presidente em exercício da LMPF, no uso de suas
atribuições CONVOCA todos os clubes associados, quites com os cofres da entidade
para, no dia 3 de fevereiro de 2013, das 9 as 14 horas, na sede da LMPF, na rua
Álvaro Leme Celidônio, 112 – Quadra Coberta – Pindamonhangaba, para:
- Eleição e Posse da Nova Diretoria
-Pindamonhangaba, 27 de dezembro de 2012
CARLOS MAGNO DA SILVA
Presidente em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº. 4.934, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012.

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, áreas localizadas no Loteamento
São José dos Alpes, necessárias para preservação ambiental.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais, e nos termos do art. 5º, letra “k”, combinado com o art. 6º do Decreto nº. 3.365,
de 21 de junho de 1941,
D E C R E T A :Art.1º. Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, áreas localizadas no Loteamento São José dos Alpes, necessárias à preservação
ambiental, as quais possuem as seguintes medidas e confrontações:
“ÁREA 01 - Fazenda Vera Cruz (Matrícula nº 46 do C.R.I.A)
Propriedade: Espólio de Irineu Alves Vieira
Inicia-se no ponto 23 de coordenadas UTM 452929.3298E ; 7486642.8691N e segue em
sentido anti-horário por uma extensão de 417,26 metros até o ponto 24 de coordenadas
UTM 452586.4090E ; 7486405.1492N e segue por uma extensão de 50,72 metros até o
ponto 06 de coordenadas UTM 452617.6226E ; 7486365.1720N e segue por uma extensão
de 32,46 metros até o ponto 07 de coordenadas UTM 452632.4710E ; 7486394.0424N e segue por uma extensão de 13,99 metros até o ponto 08 de coordenadas UTM 452643.3180E
; 7486402.8252N e segue por uma extensão de 45,80 metros até o ponto 09 de coordenadas UTM 452682.7167E ; 7486426.1814N e segue por uma extensão de 30,82 metros até o
ponto 10 de coordenadas UTM 452711.1292E ; 7486414.2494N e segue por uma extensão
de 20,71 metros até o ponto 11 de coordenadas UTM 452722.0226E ; 7486431.8665N e segue por uma extensão de 46,35 metros até o ponto 12 de coordenadas UTM 452759.4782E
; 7486459.1631N e segue por uma extensão de 10,98 metros até o ponto 13 de coordenadas UTM 452770.2891E ; 7486461.0702N e segue por uma extensão de 19,49 metros até o
ponto 14 de coordenadas UTM 452785.0843E ; 7486473.7572N e segue por uma extensão
de 55,06 metros até o ponto 15 de coordenadas UTM 452820.6534E ; 7486515.7923N e segue por uma extensão de 33,40 metros até o ponto 16 de coordenadas UTM 452851.1637E
; 7486529.3788N e segue por uma extensão de 38,24 metros até o ponto 17 de coordenadas UTM 452869.9946E ; 7486562.6646N e segue por uma extensão de 24,31 metros até o
ponto 18 de coordenadas UTM 452887.7560E ; 7486579.2637N e segue por uma extensão
de 56,35 metros até o ponto 19 de coordenadas UTM 452939.9088E ; 7486600.5918N e segue por uma extensão de 18,89 metros até o ponto 20 de coordenadas UTM 452958.5489E
; 7486597.5482N e segue por uma extensão de 23,61 metros até o ponto 21 de coordenadas UTM 452951.7944E ; 7486620.1675N e segue por uma extensão de 12,80 metros até o
ponto 22 de coordenadas UTM 452944.9779E ; 7486631.0042N e segue por uma extensão
de 19,64 metros até o ponto 23, inicial, encerrando uma área de 18.701,00m².
- ÁREA 02 - Fazenda Vera Cruz (Matrícula nº 46 do C.R.I.A)
Propriedade: Espólio de Irineu Alves Vieira
Inicia-se no ponto 01 de coordenadas UTM 452935.2829E ; 7486654.6207N, situado na
estrada sem denominação do Loteamento São José dos Alpes e segue em sentido anti-

-horário por uma extensão de 13,17 metros até o ponto 23 de coordenadas UTM 452929.3298E
; 7486642.8691N e segue por uma extensão de 19,64 metros até o ponto 22 de coordenadas
UTM 452944.9779E ; 7486631.0042N e segue por uma extensão de 12,80 metros até o ponto
21 de coordenadas UTM 452951.7944E ; 7486620.1675N e segue por uma extensão de 23,61
metros até o ponto 20 de coordenadas UTM 452958.5489E ; 7486597.5482N e segue por uma
extensão de 18,89 metros até o ponto 19 de coordenadas UTM 452939.9088E ; 7486600.5918N
e segue por uma extensão de 56,35 metros até o ponto 18 de coordenadas UTM 452887.7560E
; 7486579.2637N e segue por uma extensão de 24,31 metros até o ponto 17 de coordenadas
UTM 452869.9946E ; 7486562.6646N e segue por uma extensão de 38,24 metros até o ponto
16 de coordenadas UTM 452851.1637E ; 7486529.3788N e segue por uma extensão de 33,40
metros até o ponto 15 de coordenadas UTM 452820.6534E ; 7486515.7923N e segue por uma
extensão de 55,06 metros até o ponto 14 de coordenadas UTM 452785.0843E ; 7486473.7572N
e segue por uma extensão de 19,49 metros até o ponto 13 de coordenadas UTM 452770.2891E
; 7486461.0702N e segue por uma extensão de 10,98 metros até o ponto 12 de coordenadas
UTM 452759.4782E ; 7486459.1631N e segue por uma extensão de 46,35 metros até o ponto
11 de coordenadas UTM 452722.0226E ; 7486431.8665N e segue por uma extensão de 20,71
metros até o ponto 10 de coordenadas UTM 452711.1292E ; 7486414.2494N e segue por uma
extensão de 30,82 metros até o ponto 09 de coordenadas UTM 452682.7167E ; 7486426.1814N
e segue por uma extensão de 45,80 metros até o ponto 08 de coordenadas UTM 452643.3180E
; 7486402.8252N e segue por uma extensão de 13,99 metros até o ponto 07 de coordenadas
UTM 452632.4710E ; 7486394.0424N e segue por uma extensão de 32,46 metros até o ponto
06 de coordenadas UTM 452617.6226E ; 7486365.1720N e segue por uma extensão de 17,19
metros até o ponto 05 de coordenadas UTM 452628.2045E ; 7486351.6192N e segue por uma
extensão de 476,75 metros até o ponto 04 de coordenadas UTM 453017.1642E ; 7486627.2958N
e segue por uma extensão de 6,58 metros até o ponto 03 de coordenadas UTM 453010.7533E ;
7486628.6951N e segue por uma extensão de 47,18 metros até o ponto 02 de coordenadas UTM
452964.6567E ; 7486638.7561N e segue por uma extensão de 33,38 metros até o ponto 01,
inicial, encerrando uma área de 10.894,00m²..”
Art. 2º. As áreas descritas no artigo 1º serão necessárias para preservação ambiental.
Art. 3º. As despesas com a execução do presente Decreto, correrão por conta de dotação orçamentária própria já consignada no orçamento vigente na rubrica 06.10.4.4.90.51.15.451.0040.0
1.000000 ficha 102.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 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 27 de dezembro de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Memo nº 739/12-SEP

RESOLVE:
Art. 1º Tomar como medidas, visando a padronização e instrução dos procedimentos administrativos necessários à desapropriação e servidão administrativa de imóveis do Município
de Pindamonhangaba , atendendo os princípios que regem o ato administrativo, tais como
o Princípio da Legalidade, Impessoalidade, Economicidade, Executoriedade e Eficiência, as
instruções a seguir relacionadas:
1. Os órgãos da Administração Pública do Poder Executivo Municipal observarão os procedimentos previstos na legislação pertinente e nas disposições desta Instrução, para incorporação de imóveis ao patrimônio público por desapropriação e limitações administrativas
impostas à imóveis particulares por servidão administrativa.
2. São responsáveis pelo cumprimento dos procedimentos:
- As Secretarias, Diretorias ou unidades equivalentes dos órgãos da Administração.
3. Para os fins desta orientação, são consideradas as seguintes definições:
3.1 Avaliação - operação pela qual se determina o valor de um bem patrimonial para fins de
desapropriação, observadas as normas técnicas e legais específicas.
3.2 Bens Imóveis - bens que não podem ser removidos sem alteração de sua substância
tais como: terrenos, edifícios, construções e as benfeitorias a eles incorporados de modo
permanente.
3.3 Demarcação - processo que estabelece o perímetro de áreas do território, com o objetivo
de planejar ou impor normas urbanísticas.
3.4 Desapropriação - ato do poder público, fundamentado em lei, por força do qual se retira
total ou parcialmente um direito ou um bem inerente ao patrimônio individual em benefício
de um empreendimento público, visando o interesse da coletividade.
3.5 Servidão Administrativa - ato do poder público, fundamentado em lei, por força do qual
se limita um direito ou restringe um bem inerente ao patrimônio individual em benefício de
um empreendimento público, visando o interesse da coletividade.
3.6 Apossamento - afetação fática do bem à utilidade pública, sem a observância do devido
processo legal.
4. Compete à Secretaria interessada na área desapropriada ou serviente:
4.1 Justificar a necessidade / interesse público da desapropriação ou servidão administrativa e destinação da área;
4.2 Juntar documentos que ensejaram o fim que se pretende (projetos, convênio, requerimentos da Câmara Municipal de Pindamonhangaba, ofícios, memorandos etc);
4.3 Remeter os documentos dos itens 4.1 e 4.2 à Secretaria de Planejamento.
5. Compete à Secretaria de Planejamento:
5.1 Providenciar a abertura de processo administrativo específico, encartando aos autos os
documentos mencionados no item 4;
5.2 Estudo prévio do valor do imóvel e demais apontamentos técnicos necessários;
5.3 Informar se há previsão orçamentária para o pagamento da indenização da desapropriação ou servidão pretendida e demais apontamentos necessários;
5.4 Após cumprimento dos itens 5.1, 5.2 e 5.3 remeter o processo ao Gabinete para análise/
decisão do Chefe do Executivo quanto ao prosseguimento do ato expropriatório ou serviente.
6. Gabinete:
6.1 Análise e decisão do Chefe do Executivo quanto ao prosseguimento do ato expropriatório ou serviente;
6.2 No caso da decisão de não se prosseguir os procedimentos necessários à desapropriação ou servidão administrativa pretendida, remeter o processo à Secretaria interessada
na desapropriação ou servidão administrativa para ciência e posterior arquivo dos autos.
6.3 No caso da decisão de se efetivar a desapropriação ou servidão administrativa do imóvel
pretendido, remeter o processo à Secretaria de Planejamento.
7. Compete à Secretaria de Planejamento:
7.1 Comunicar/oficiar o Expropriado da desapropriação ou servidão sob o imóvel de sua
propriedade por meio de carta com aviso de recebimento;
7.2 Solicitar laudo de avaliação da área a ser elaborado pela Comissão Permanente de
Avaliação, o qual deverá:
7.2.1 Identificar o imóvel com todas as suas características e documentação:
7.2.1.1 situação física:
- área construída;
- área do terreno;
-benfeitorias existentes no imóvel;
- características da edificação;
- estado das instalações elétricas e hidrosanitárias;
- estado de conservação;
- fotos externas e internas;
- identificação e demarcação dos limites físicos;
- localização.
7.2.1.1.1 No caso de apossamento da área sem a devida indenização:
- definir data do apossamento;
- definir a metragem da área de fato apossada;
- definir valor da indenização.
7.2.1.1.2 situação registral e cadastral do imóvel - os documentos abaixo relacionados são
imprescindíveis e devem estar atualizados:
- Matrícula do imóvel, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente;
- Certidão de Valor Venal;
- Memorial descritivo;
- Mapa;
- Certidão de desmembramento.
7.3 Solicitar à Secretaria de Assuntos Jurídicos a elaboração do Decreto que declara a área
de utilidade, interesse ou necessidade pública, indicando sua destinação;
7.4 Análise técnica da minuta do Decreto mencionado no item 7.3.
8. Compete à Secretaria de Assuntos Jurídicos:
8.1 Elaborar o Decreto que declara imóvel de utilidade, necessidade ou interesse público
para fins de desapropriação ou servidão administrativa, nos termos do item 7.3;
8.2 Enviar a minuta do Decreto de que trata o item 8.1 à Secretaria de Planejamento para
análise técnica.
8.3 Após o cumprimento do item anterior, providenciar as assinaturas competentes no Decreto e sua publicação, devendo-se encartar ao processo uma via do respectivo decreto e
duas vias da publicação do mesmo;
8.4. Remeter o processo à Secretaria de Finanças.
9. Compete à Secretaria de Finanças:
9.1 Convocar o (s) proprietário (s) do imóvel declarado de utilidade, necessidade ou interesse público, ocasião em que deverá ser solicitada a matrícula atualizada do imóvel;
9.2 Promover a tentativa de acordo amigável da desapropriação ou servidão administrativa,
informando o valor da indenização, conforme Laudo de Avaliação elaborado pela Comissão competente, a qual deverá ser precedida mediante Relatório específico, o qual deverá
conter:
- endereço;
- estado civil;
- nacionalidade;
- profissão;
- telefone de contato.
9.3 Havendo concordância do (s) proprietário (s) deverão ser solicitados os documentos,
abaixo, necessários à elaboração do Contrato de compromisso de pagamento de desapropriação ou servidão administrativa amigável:
9.3.1 juntar cópia autenticada dos seguintes documentos:
9.3.1.1 No caso do (s) proprietário (s) do imóvel ser Pessoa Física:
- Registro Geral - RG
- Cadastro de Pessoa Física - CPF;
- Certidão de casamento atualizada (90 dias da expedição);
- Comprovante de endereço atualizado.
9.3.1.2 No caso do (s) proprietário (s) do imóvel ser Pessoa Jurídica:
- Ato constitutivo e ulteriores alterações inclusive de investidura dos gestores ou representantes legais, devidamente arquivados no registro público competente;
- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ
- Registro Geral – RG - do representante legal;
- Cadastro de Pessoa Física – CPF – do representante legal ;
- Certidão de casamento atualizada (90 dias da expedição) do representante legal;
- Comprovante de endereço atualizado do representante legal.
9.3.1.3 acrescentar se o imóvel for rural:
- Documento de Informação e Atualização Cadastral – DIAC;
- Certificado de Cadastro do Imóvel Rural – CCIR;
- Declaração de ITR do atual ano.
9.4 No caso de apossamento da área sem a devida indenização:
- atualização do valor indenizatório, com base nas informações do item 7.2.1.1.1.
9.5 Remeter o processo à Secretaria de Assuntos Jurídicos com as informações e documentos mencionados acima.
10. Compete à Secretaria de Assuntos Jurídicos:
10.1 Verificar a situação legal do imóvel – os documentos abaixo relacionados são imprescindíveis e devem estar atualizados:
- Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal;
- Certidão Negativa do Imposto Territorial Rural – ITR e o Certificado de Cadastro de Imóvel
Rural – CCIR, caso seja imóvel rural;
- Declaração de quitação das Taxas de Condomínio, se for o caso, fornecida pelo síndico.
10.1.2 Solicitar demais documentos que se façam necessários aos proprietários, se o caso.
10.1.3 No caso de subrrogação do imóvel após a edição e publicação do Decreto que declare a desapropriação e/ou servidão administrativa, terá direito à indenização àquele que
constar como proprietário na matrícula atualizada do imóvel em questão quando da assinatura do contrato administrativo.
10.1.4 No caso de apossamento da área sem a devida indenização:
- Terá direito ao recebimento da devida indenização àquele que figure como proprietário na
matrícula atualizada do imóvel em questão quando da assinatura do contrato administrativo;
- No caso de subrrogação do imóvel após a edição e publicação do Decreto que declare a
desapropriação e/ou servidão administrativa, terá direito à indenização àquele que figure
como proprietário na matrícula atualizada do imóvel em questão quando da assinatura do
contrato administrativo.
10.2 Promover a competente Ação Judicial a fim de se efetivar a desapropriação ou servidão
administrativa pretendida quando está não for possível pela via administrativa.
10.2.1 No caso de ação judicial própria para indenização por apossamento da área sem a
devida indenização:
- Será parte legítima no processo judicial àquele que figure como proprietário na matrícula
atualizada do imóvel em questão quando da propositura da ação.
- No caso de subrrogação do imóvel após a edição e publicação do Decreto que declare a
desapropriação e/ou servidão administrativa, será parte legítima no processo judicial àquele que figure como proprietário na matrícula atualizada do imóvel em questão quando da
propositura da ação.
10.3 Quando o ato expropriatório ou serviente for efetivado administrativamente:
10.3.1 Elaborar, em 5 (cinco) vias, o contrato de compromisso de pagamento de desapropriação ou servidão administrativa amigável, a ser firmado entre o Município e o (s)
expropriado/serviente (s);
10.3.2 Após o cumprimento do item anterior, providenciar as assinaturas competentes e
encaminhar uma via do contrato ao Departamento de Finanças para empenho do valor
indenizatório e custas do Tabelião de Notas.
10.4 Solicitar demais documentos necessários às Secretarias competentes e enviá-los ao
Tabelião de Notas para lavrar a Escritura de Desapropriação ou Servidão Administrativa
Amigável, ocasião em que será efetuada a indenização do imóvel ao expropriado/serviente
(s), nos termos do contrato mencionado no item 10.3;
10.5 Remeter cópia da Escritura de Desapropriação ou Servidão Administrativa Amigável ou
sentença, quando a desapropriação ou servidão for judicial, à Secretaria de Planejamento
para atualização cadastral e demais providências necessárias.
10.6 Arquivamento do processo (Arquivo SAJ).
11. O presente procedimento normatiza os processos referentes à desapropriação e servidão administrativa de imóvel.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 14 de novembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Paulo Amadei Usier
Secretário de Planejamento
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 14 de novembro de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba/Processo Interno nº 32.156/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA INTERNA Nº 9.239, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012.
João Antônio Salgado Ribeiro, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso
de suas atribuições legais, e com fundamento na alínea “c”, §4º do art. 1º da Lei nº
4.986, de 10 de novembro de 2009, RESOLVE SUSPENDER, a pedido, o contrato
de trabalho do servidor municipal, concursado, Sr. MARCELO GONÇALVES MORA,
encarregado de setor, pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar de 22 de janeiro de 2013.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 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 27 de dezembro
de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Interno

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 28 de dezembro de 2012
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 3.948, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, considerando o término de seu mandato eletivo, EXONERA os senhores abaixo relacionados dos empregos de provimento em comissão, a partir de 1º
de janeiro de 2013.
•
ALVARO STAUT NETO
- SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ANA EMILIA GASPAR
•
- SECRETARIO DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
•
ANA MARIA RITA GOMES
- DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANDREIA SERAFIM ROCHA ARAUJO
•
- ASSISTENTE TECNICO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
•
ANIBAL ROMAO
- SUPERVISOR DE OBRAS NO PROGRAMA DE HABITAÇÃO
•
ANTONIO CARLOS FERREIRA DE CARVALHO
- ADMINISTRADOR REGIONAL
ANTONIO ELIAS FIALHO CRONEMBERGER
•
- DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
•
ANTONIO JOSE FERNANDES PIRES
- COORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS
ARTHUR FERREIRA DOS SANTOS
•
- SECRETARIO DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO
•
AYLTON ALVES MONTEIRO
- DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DA SUBPREFEITURA
•
BARBARA ZENITA FRANCA MACEDO
- SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
BRUNA ANTUNES PIRES
•
- CHEFE DE CERIMONIAL
•
BRUNO CARVALHO ABBATEPAOLO
- ASSISTENTE TECNICO AGRICULTURA
CAMILA BISSOLI DO AMARAL
•
- ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO
•
CARLOS EDUARDO DE MOURA
- GERENTE
•
CARLOS EDUARDO PEREIRA CESAR
- DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA
•
CARLOS HENRIQUE SALGADO MARCONDES
- DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE GOVERNO
CARLOS MAGNO DA SILVA
•
- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE DA JUVENTUDE
CARLOS NECESIO DE SOUZA SANTOS
•
- ASSISTENTE TECNICO DE AGRICULTURA
CELIA MARIA DA SILVA SIMOES
•
- GERENTE
CLARISSA LEMES DOMINGOS
•
- SUPERVISOR
DIRCEU ALVES DE MORAES
•
- GERENTE DE OBRAS
EDUARDO KOGEMPA DA COSTA
•
- COORDENADOR ADMINISTRATIVO DA SUBPREFEITURA DE MOREIRA CÉSAR
ELIANE MARIA DA SILVA
•
- COORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS
ELIANE TEODORO GESSARIO MOREIRA
•
- DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA HABITAÇÃO
ELIAS VIDAL DE SOUZA FRANCA
•
- CHEFE DO SETOR DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRÂNSITO
FABIO DIAS RANGEL
•
- COORDENADOR DE PRACAS ESPORTIVAS
FABIO ROCHA HOMEM DE MELO
•
- DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
FELIPE FRANCISCO CESAR COSTA FILHO
•
- DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO
FERNANDO PRADO REZENDE
•
- ASSESSOR DE GABINETE

•
FRANCISCO ANTONIO LEITE DE FREITAS
- COORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS
•
FRANCISCO DE PAULA REZENDE FILHO
- CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL
•
GIULIANA PEREIRA LEITE DE ABREU
- DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
GUTEMBERG PEREIRA RAMOS
•
- ASSESSOR DE GABINETE
•
HENRIQUE DA SILVA CARVALHO
- COORDENADOR DE PRACAS ESPORTIVAS
•
HUGO NETTO NATRIELLI DE ALMEIDA
- DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
JAIRO ALVES DE OLIVEIRA FILHO
•
- CHEFE DE OFICINA MECANICA
•
JAIRO DE CASTRO ALMEIDA
- ADMINISTRADOR REGIONAL
JESIO ROBERTO DA ROSA
•
- GERENTE
•
JOSE ADEILDO REZENDE DE OLIVEIRA
- GERENTE
•
JOSE ANTONIO
- ASSESSOR DE GABINETE
JOSE ANTONIO GOULART RODRIGUES
•
- DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
•
JOSE CARLOS DOS SANTOS PINTO
- DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOREIRA CÉSAR
JOSE CARLOS SANTOS CATALDI
•
- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO
•
JOSE CARLOS TEIXEIRA JUNIOR
- DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
•
JOSE ESAUR DE FREITAS
- ASSESSOR DE GABINETE
JOSE LAERCIO BALBO
•
- ASSESSOR DE GABINETE
•
JOSE MAURICIO PUPPIO MARCONDES
- SECRETARIO DE HABITAÇÃO
JOSE RENATO DE CAMPOS ROSA
•
- PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO
•
JOSE RICARDO MANCKEL AMADEI
- SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS
JOYCE GUIRADO DE MARIA
•
- ASSISTENTE TECNICO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
JULIANA VIEIRA PIRES DE ANDRADE MONTEIRO
•
- DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
JUSCELINO MOREIRA DIAS
•
- CHEFE ADMINISTRATIVO DO MERCADO E CEAP
KARINA BARBOSA BIZARRIA
•
- ASSESSOR DE GABINETE
KATIA APARECIDA VILLACA DE OLIVEIRA
•
- COORDENADOR DE PROGRAMA SOCIAL
KATIA FABIANA DUBSKY MATOS FREIRE
•
- EDITOR CHEFE
LEONARDO FABIANO DE SOUZA E SILVA
•
- GERENTE DE OBRAS
LUIS ROSAS JUNIOR
•
- DIRETOR DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
LUIZ GARUFE FILHO
•
- CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL
MAGDA FELIX PEREIRA AMORIM
•
- ASSESSOR DE GABINETE
MARCELO AZEVEDO SAN MARTIN
•
- DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS
MARCELO CIPRIANO ALVES
•
- ASSISTENTE TECNICO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
•
- COORD. TEC. EDUCACAO

•
MARCIA CAMARGO DE ANDRADE MONTEIRO
- COORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS
•
MARIA CERES MERLY SALLES
- ASSESSOR ADMINISTRATIVO DO MUSEU HISTÓRICO E PEDAGÓGICO
MARIA CRISTINA PEREIRA DA LUZ
•
- COORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS
•
MARIA NAZARE MAGNO DOS SANTOS
- DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E URBANISMO
MARIA RITA AZEREDO BISSOLI
•
- CHEFE DE GABINETE
•
MARIO AUGUSTO MONTEIRO
- ASSESSOR SOCIAL NO PROGRAMA DE HABITACAO
MARLENE ARAI HIGA
•
- ASSESSOR TÉCNICO DE EDUCAÇÃO
•
MAURO GARAKIS
- COORDENADOR DE EVENTOS
NEIDE MARIA PEREIRA DE ANDRADE
•
- DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
•
NILZA MARIA DE MATTOS MAYER
- DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA
•
PAOLA MANELLA
- ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS
PAULO AMADEI USIER
•
- SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
•
PAULO HENRIQUE DE GODOI FARIA
- COORDENADOR DE GERAL ALMOXARIFADOS
PAULO MARQUES DA CRUZ
•
- ASSESSOR DE GABINETE
•
PAULO ROMEIRO RAMOS MELLO
- OUVIDOR
•
PEDRO ALDO AMADEI JUNIOR
- DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
RAQUEL APARECIDA MARCONDES DE SOUZA
•
- CHEFE DE INFORMATICA
•
RAQUEL DE OLIVEIRA DIAS AGUIAR
- COORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS
RAUL DONIZETI RIBEIRO
•
- DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AÇÕES FUNDIÁRIAS
•
REGINA CELIA DANIEL SANTOS
- COORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS
•
RODOLFO BROCKHOF
- SECRETARIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
SERGIO MARCONDES GUIMARAES
•
- SUBPREFEITO DE MOREIRA CESAR
SOELI BUENO DE ARAUJO ALMEIDA
•
- COORDENADOR DE GESTAO ESTRATÉGICA
SYLLAS EDUARDO PUCINELLI
•
- SECRETARIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
VALERIANA M DE FATIMA IRINEU
•
- DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE LAZER
VALNO HERCULANO COUTINHO
•
- DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir
de 1º de janeiro de 2013.
Pindamonhangaba, 27 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 de 27 de dezembro de
2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 3949, DE 27 DE
DEZEMBRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito
Municipal de Pindamonhangaba, no
uso de suas atribuições legais, considerando o término de seu mandato eletivo,
EXONERA os servidores concursados/efetivos abaixo relacionados dos
empregos de provimento em comissão,
a partir de 1º de janeiro de 2013.
•
Adriano José Brum
- Diretor do Departamento de Proteção
aos Riscos e Agravos à Saúde
•
Afonso Braga da França Junior
- Supervisor de Equipe
•
Alcineu Mont Serrato de Souza
Junior
- Gerente
•
Aline Gomes da Silva Rezende
- Assessor de Planejamento e Acompanhamento Orçamentário
•
Ana Paula Pedersoli
- Chefe de Assuntos Jurídicos
•
Antonio Carlos de Macedo Giúdice
- Secretário de Juventude, Esporte e
Lazer

•
Benedito Gonçalo dos Santos
- Supervisor de Equipe
•
Carmem Lídia Zaitune Pamplim Rodrigues
- Coordenador de Bibliotecas
•
Carmen Lucia Rodrigues Conti
- Diretor do Departamento de Assistência à
Saúde em Moreira César
•
Célia Regina de Oliveira Silva
- Gerente
•
Cleonice Aparecida de Faria
- Assessor de Gestão Estratégica
•
Daniela Cristina do Rosário Marcondes
- Analista de Gabinete
•
Denize Napier Pereira de Oliveira
- Chefe de Atendimento Social
•
Diego Thomaz de Oliveira
- Assessor Técnico Meio Ambiente
•
Domingos Geraldo Botan
- Secretário de Finanças
•
Eduardo Godoi César
- Supervisor
•
Evandro Carlos Gomes
- Chefe de Serviços Gerais
•
Fabio Ferreira
- Assessor de Gabinete
•
Fernanda Figueira Morales Borges
- Coordenador de Relações Institucionais

•
Francilucy Monteiro Ribeiro
- Chefe do Arquivo Municipal
•
Geraldo Aparecido Rosa
- Gerente
•
Jamile Duarte Irias
- Chefe de Atendimento Social
•
João Carlos Muniz
- Diretor do Departamento de Finanças
•
João Ribio Vinci Júnior
- Diretor do Departamento de Esportes
•
Joel Cardoso
- Chefe da Guarda Municipal
•
José Aparecido da Conceição
- Supervisor de Obras de Drenagem
•
José Roberto da Silva
- Gerente de Obras
•
Josi Natalia Marcondes Pereira
- Coordenador de Modernização Administrativa
•
Juarez Teodoro
- Supervisor de Obras de Drenagem
•
Luciano Carlos Domiciano
- Coordenador de Obras
•
Luiz Carlos Dias
- Assessor de Planejamento e Desenvolvimento de Informática
•
Luiz Carlos Pereira Salgado
- Supervisor de Equipe
•
Luíz Frederico Amaral Costa

- Gerente
•
Márcia Fernandes de Lima
Silva
- Diretor do Departamento Pedagógico
•
Maria Perpétua Soares
- Diretor do Departamento de Arrecadação
•
Mario Celso Freire
- Supervisor de Equipe
•
Neila Maria Gomes
- Gerente
•
Odirley Pereira dos Santos
- Diretor do Departamento de Comunicação
•
Patrícia Aparecida Lobato
- Diretor do Departamento Técnico e Administrativo de Obras e
Serviços
•
Paulo Tarcízio da Silva
Marcondes
- Diretor do Departamento de Patrimônio Histórico
•
Rebeca Rezende Guaragna Guedes
- Diretor do Departamento de Turismo
•
Regiane Ferreira de Carvalho Lucio

- Diretor do Departamento de Licitação e Compras
•
Regina Célia Salgado
- Gerente
•
Ricardo Galeas Pereira
- Secretário de Administração
•
Ronaldo Ricardo
- Supervisor de Equipe
•
Rosangela Pedersoli César Verdi Cosme
- Diretor do Departamento de Recursos Humanos
•
Sandra Lujan Lopez Rezende
- Diretor do Departamento de Assistência à Saúde
•
Sandra Nogueira Mathias
- Diretor do Departamento de Licenciamento
•
Soleane de Oliveira Isidoro
Cunha
- Gerente de Obras
•
Thiago Vieira Carvalho
- Gerente
•
Urbano Reis Patto Filho
- Diretor do Departamento de Contratos e Convênios
•
Valdireno dos Santos
- Supervisor de Equipe

•
Valter Sulino Timoteo
- Assessor Técnico de Agricultura
•
Vicente Correa da Silva
- Gerente
•Victório Augusto Queiroz Pessotti
- Chefe de Atendimento Social
•
Vitor Duarte Pereira
- Diretor do Departamento Jurídico Fiscal e Administrativo
•
Wilson Vittorazo Vasques
- Diretor do Departamento de Informática
Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo seus efeitos
a partir de 1º de janeiro de 2013.
Pindamonhangaba, 27 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 de 27 de
dezembro de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Memo nº 198/2012-SEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 3950, DE
27 DE DEZEMBRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro,
Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, considerando o
término de seu mandato eletivo,
CESSA a designação dos servidores
efetivos/concursados
abaixo relacionados dos empregos
de provimento em comissão, a partir de 1º de janeiro de 2013.
• Adriana Alexandrina Nogueira Miranda Picca
Gestor de Unidade de Educação
Básica
• Adriana Andraus Agel Figueiredo
Gerente de Unidade
• Adriana Torres Roth
Gestor de Unidade de Educação
Básica
• Ana Carla Claro
Gerente de Unidade
• Ana Claudia Martins de Souza
Macedo
Gestor de Unidade de Educação
Básica
• Ana Claudia Silva Pinheiro
Gestor de Unidade de Educação
Básica
•
Ana Lucia Couto Aires
Gestor de Unidade de Educação
Básica
• Ana Lucia Rodrigues Morais
Gestor de Unidade de Educação
Básica
• Ana Luiza Sebastião Lima Andrade
Gestor de Unidade de Educação
Básica
• Andrea Fonseca de Oliveira
Gestor de Unidade de Educação
Básica
• Angela Maria da Silva
Gestor de Unidade de Educação
Básica
• Auxiliadora Rita de Toledo
Gestor de Unidade de Educação
Básica
• Benedita Auxiliadora de Oliveira
Gestor de Atividades Esportivas e
Lazer
• Bruna Muassab Fernandes
Gestor de Atividades Esportivas e
Lazer
• Carlos José Laurindo Lemes
Gestor de Unidade de Educação
Básica

• Carmen Lucia Agostinho
Gestor de Unidade de Educação Básica
• Carmen Silvia Ferreira Martins
Gestor de Unidade de Educação Básica
• Carolina Prado de Campos
Gerente de Unidade
• Celia Regina Ascenço
Gestor de Unidade de Educação Básica
• Cintia Kuwahara Ynoue Nischizawa
Gerente de Unidade
• Claudia Aparecida da Silva Galvão
França
Gestor de Unidade de Educação Básica
• Claudia dos Santos Bolson
Gestor de Unidade de Educação Básica
• Claudia Inês dos Santos
Gerente de Unidade de Educação Básica
• Clauda Regina Ribeiro Rocha
Gestor de Unidade de Educação Básica
• Cristina Miranda Norberto
Gestor de Unidade de Educação Básica
• Dacione da Silva Nogueira Amorim
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer
• Daniela da Silva Paula
Gestor de Unidade de Educação Básica
• Daniela Ferreira de Andrade
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer
• Daniela Monteiro Correard
Gestor Regional de Educação Básica
• Daniella Estefânia Pereira Miranda
Gestor de Unidade de Educação Básica
• Dante Miranda Guerrero
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer
• Denise Sannino Marcondes
Gestor de Unidade de Educação Básica
• Djanira Salles
Gestor de Atividades Esportivas e Lazer
• Edma Cardoso Bacelar Silva
Gestor de Unidade de Educação Básica
• Elaine Cristiane Cinachi Santos
Gestor de Unidade de Educação Básica
• Elaine da Silva Barroso Dias
Assessor Técnico
• Elaine de Abreu Prolungatti
Gestor de Unidade de Educação Básica
• Elaine Grazieli Garcia de Andrade
Assessor Lúdico Pedagógico
• Elisa Aparecida da Silva Constantino
Gestor de Unidade de Educação Básica
• Elisa Maria de Melo Duque
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Elisabete Gusmão Cardoso
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Elizabeth Alckmin Ramos Nogueira

- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Fabiana Reis Rocha Gonzales
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Fabrícia Maria dos Santos
- Gerente Unidade
• Fernanda Batista Cesar
- Gerente Unidade
• Giseli Aparecida Benjamin Barbosa
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Heldilene Correa Galvão
- Gerente Unidade
• Heloisa Moreira
- Assessor Lúdico Pedagógico
• Ida Hebe da Costa Simplício
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Ione de Almeida Barbosa dos Santos
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Irene Ribeiro de Aguiar Mello
- Gestor Regional de Educação Básica
• Isabel Rosa
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Jedilane Duque da Costa
- Gestor de Atividades Esportivas e
Lazer
• José Mauro Tavares
- Gestor Geral de Atividades Esportivas
e Lazer
• Juliana Cristina Ferreira Pombo
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Julieta Maria da Silva
- Assessor Lúdico Pedagógico
• Letícia Aparecida de Souza Pedroso
Bento
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Lilian Leme de Jesus
- Gerente Unidade
• Luciana Amadei de Souza Fonseca
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Luciana de Oliveira Ferreira
- Gestor Regional de Educação Básica
• Luciana Simonetti Garcia dos Santos
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Luis Fernando de Souza Pinto
- Gestor de Atividades Esportivas e
Lazer
• Manoel Goulart
- Assessor Técnico
• Mara Danielli Marcelão

- Gerente Unidade
• Marcelo Gonçalves Mora
- Gestor Geral de Atividades Esportivas
e Lazer
• Marcelo Xavier de Alvarenga
- Gestor de Atividades Esportivas e
Lazer
• Marcia Cristina Moreira Fialho da Silva
- Gestor de Atividades Esportivas e
Lazer
• Marcia Tiveron de Souza
- Gerente Unidade
• Marcos Vinicio Cuba
- Assessor de Imprensa
•Maria Angélica Guimarães
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Maria Aparecida Teixeira Barbosa
- Gerente Unidade
• Maria Benedita de Faria
- Gestor Regional de Educação Básica
• Maria Helena de Melo Resende
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Maria José Ribeiro Soares
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Maria Suzilei da Silva Ferreira
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Marilda de Oliveira
- Gestor de Atividades Esportivas e
Lazer
• Mariluci Alcides Campos
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Marta do Nascimento Bicho Freitas
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Melissa Vieira Parussulo
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Miriam Alves da Silva
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Otavio Augusto dos Santos
- Gerente Unidade
• Patricia Bitencourt Teles do Prado
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Patricia Campos
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Patricia Galvão Junqueira
- Assessor Técnico

• Patrícia Mara Matos Bregalda
- Gestor de Atividades Esportivas e
Lazer
• Pedro Luiz Garufe
- Gestor de Atividades Esportivas e
Lazer
• Pedro Paulo Dias
- Chefe do Procon
• Percilia Jaqueline Plácido da Silva
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Priscila Gabriel da Rocha Mateus
- Gestor de Atividades Esportivas e
Lazer
• Rafael Lamana
- Assessor Técnico
• Ramatiz Bazzarelli Pereira
- Gestor de Atividades Esportivas e
Lazer
• Ricardo da Costa Manso
- Gerente Unidade
• Rita de Cássia dos Santos
- Gestor de Atividades Esportivas e
Lazer
• Roderson Salvador
- Gestor de Atividades Esportivas e
Lazer
• Rosália de Fátima Santos Queiroz
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Rosana Balbina Conceição Naressi
- Gestor Regional de Educação Básica
• Rosangela Gonçalves e Silva Souza
- Gestor Regional de Educação Básica
• Rose Elaine de Oliveira Santos
- Gestor Regional de Educação Básica
Roselaine Moreira de Almeida
•
- Gestor de Unidade de Educação Básica
•
Roseleine Campos de Araújo
Caldas
- Gestor de Unidade de Educação Básica
•
Roseli Lourenço Godoi
- Supervisor
• Rosemar Aparecida da Silva
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Rubens da Silva André Junior
- Gestor de Atividades Esportivas e
Lazer
• Sandra Maria Monteiro Cândido
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Silvia Helena dos Santos
- Gerente Unidade
• Simone Cristina Barbosa Ferreira
Rosa

- Gestor de Atividades Esportivas e
Lazer
• Solange Pessotti de Almeida
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Sonia Maria Dias dos Santos
- Assessor Técnico de Indústria, Comércio e Serviços
• Soraia Silva de Paula Gonçalves
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Sylvia Helena de Campos Favorin
- Gestor de Atividades Esportivas e
Lazer
• Tânia Mara Bento Rodolfo
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Tayla Catalina Zarzur Lopes
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Teresinha de Fátima Barbosa Barros
- Gestor Geral de Atividades Esportivas
e Lazer
• Tomaz Piorino Vieira Carvalho
- Gestor de Atividades Esportivas e
Lazer
• Ubirajara Jaccino Junior
- Gestor de Atividades Esportivas e
Lazer
• Valeria Maria de Oliveira
- Assessor Lúdico Pedagógico
• Vânia Maria de Oliveira Andrade
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Vilda Marcia de Oliveira Andrade
- Gestor de Unidade de Educação Básica
• Vivian de Figueiredo Záccaro Perroni
Luz
- Gestor de Unidade de Educação Básica
Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo seus efeitos
a partir de 1º de janeiro de 2013.
Pindamonhangaba, 27 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 de 27
de dezembro de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
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Tribuna do Norte

ClassificadosTN
Pindamonhangaba, sexta-feira, 28 de dezembro de 2012

SERVIÇOS
PRECISAM-SE
Confeiteiro, com experiência, currículo com foto
para setor de RH do colonial Plaza Hotel - Av. N..
Sra. do Bom Sucesso,
4201 - Pindamonhangaba
Consultoras de vendas,
para recarga de celular. Os interessados em
contato pelo email: llindaflor1@gmail.com
PROCURAM-SE
Emprego de acompanhante de idoso no período noturno. Tel 9143-7267
Marceneiro, para fazer guarda-roupas em
residência. Tel 36488395 ou 9790-7954
Professora domiciliar
de reforço (1º ao 5ºano)
sou pedagoga. Aceito
também trabalhar como
baba em horário comercial. Tratar magdaeracide@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 Rural, semi-nova, com
Cabo Descida 7 mts +
Adaptador, R$200. Tel.
3022-0553
Ar condicionado Springer 12500, controle. Tel
9600-3200
Barraca feira, 1.00 x
1.20 mt, tampo madeira, toldo azul, completa, sem uso, R$500.
Tel. 3022-0553
Bicicleta, furadeira, aparelho DVD, celulares,
camas, morsa, botijão
de gás, macaco jacaré,
geladeira, balcões, vasilhames. Tel. 8213-3965.
Cabo de aço, 80 m,
1/2 polegada; 12 blocos de vidro, 20 x 20,
novos. Tel 9115-9942
Cama de solteiro, porta de madeira 80 cm,
pia de cozinha grande.
Tel 8213-5392
Cama de solteiro, tubular, R$ 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 35229582 ou 9114-3566
Colchão de mola casal,
R$ 100. Tel 9105-0366
Conjunto de máquinas
e ferramentas para retíficas, 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 estofada, cam, microfone, R$
500. Tel 9105-0366
Computador, Processador AMD Phenom
X4, placa mãe Asus, 2
Gb memória, HD 500
Gb. Tel 9104-4537
Data-show, aluga-se e telão 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, saida 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 gratinar - 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 restaurante. Tel. 8158-7448
Filhote de Yorkshire.
Tel 9790-7954
Fogão, novo, inox, 4

VENDER - ALUGAR - COMPRAR - TROCAR - EMPREGOS
bocas, electolux, Tel
8839-7211
Guarda-roupa mogno, solteiro ; rack, R$
250. Tel 3522-4589
Guarda-roupas, R$ 300.
Tel 8814-6514
Hidráulico de Mecânico, 500 Kg, sem uso,
para guincho. Tel 36488395 ou 9790-7954
Jogos de sofá e 3 lugares, usado, R$ 250 e geladeira Eletrolux, usada,
R$ 250. Tel 8143-7798
Máquina de costura
industrial Yamata, zique-zaque, seminova,
R$ 1 mil. Tel 3645-3119
Máquina de datilografia, Olivetti. Tel 36373591 ou 9760-9908
Máquina fotografica
digital, Sony Cyber
Shoty, completa, nova,
R$ 220; Notebook Samsung, hd 500Gb, 3G
Ram, um ano de uso,
R$ 730. Tel 3642-6240
ou 9610-8362
Máquina de lavar roupas 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 fábrica. 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 lugares, R$120; impressora
fiscal térmica, Daruma
FS700 c/ serrilha preta,
R$ 1.100. Tel 8877-4220
ou 9110-6706
Smartphone HTC, câmera 5 Mg, novo, andrad 2.2. Tel 3645-7567
Tablet Bak, c/ teclado,
17”, manual de instruções, verde, R$ 290.
Tel 8201-5175
Teclado Mod PSR 510,
Yamaha, efeito Ecohotronic Staner. Tel 3642-2427
Tela plana de computador, R$ 150. Tel
9156-4167
Topia, desempenadeira, furadeira de bancada, lixadeira de bancada. Tel 9710-9774
Televisor 14”, CCE,
valor a combinar. Tel.
3648-4890.
Trailler para lanches,
completo, medida 4
x 2 x 2,5m de altura, 2 jogos de mesas,
toldo,baleiro, geladeira
e tv. Tel 3648-3858 /
8828-7924 / 9795-3566
COMPRA-SE
Motor para hidromassagem, vasilhames em
geral. Tel 8213-3965
TROCA-SE
Geladeira 160L, consul
por uma bike de aluminium tratar 3522-4589
VEÍCULOS
VENDEM-SE
Brasília 79, R$ 3 mil.
Tel. 3642-2481
Celta 1.0, 2004, azul marinho, vidro e trava. Tel
3522-4589 ou 9167-8783
Celta Energy 1.4, 2004,
preto, completo, alarme
e som DVD. Tel 97996565 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 36375918 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 carroceria de madeira, tabela.
Tel 3522-7900
Eco Sport XLS 2006,
completa, único dono,
R$1.000 abaixo da tabela. Tel 3648-8238
Escort Hobby 1.0, 94,
prata. Tel 9110-1180
Fiesta 97, vermelho,
Tel 8202-0035
Fiorino 1.6, 1990, pickup, preta, R$ 6,5 mil.
Tel 9134-4771
Fiorino 2001, pneus
novos. Tel 8207-6468
Ford KA, 2009, completo, prata, R$ 18 mil.
Tel 3642-3740
Fox 2008, 4 portas, cinza, vidro, trava eletrica,
R$ 24 mil. Tel 3641-1172
Fusca 79, 1300, R$
3.000. Tel 3643-4173
ou 8119-4264
Gol GL 1988, marron, motor novo, valor
abaixo tabela. Tel (12)
3622-5575 / 9169-0946
GOL CLI 1.6, 1995/1995,
bom estado de conserção, doc em dia. Tel.
8807-9597
Gol 1000i plus, Ano
1995, Branco, completo, rodas liga leve. Aceito troca por carro mais
novo. Tel 9148-9926
Gol 90, álcool, branco.
Tel 3643-1745
Gol 96, trava elétrica, alerme e som. Tel
3642-1165
Gol CL/MI 1.8, mod.
97, Branco, rodas de
liga leve, limpador traseiro, R$ 11.300. Tel
9171-8055
Gol 1.0, 2003, prata, R$ 13.500,00. Tel
3642-9027
Gol G III 1.0 flex, 2005,
4 portas, preto, abaixo
da tabela. Tel 8818-8757
Honda Civic, ano
2007, completo, automático + couro. Tel
8146-4313
Logus CL 1.8, 95, vinho, R$ 6.200 + R$
1.200 de documentação. Tel 3648-8395
Monza SL/E, completo, 91, vinho, c/ kit gás.
Tel 9136-1500
Palio Fire 2007, branco, R$ 18.000. Tel
3648-3000 / 9191-6767
Pálio Fire 1.0, em bom
estado de conservação
ou troca-se por veículo mais novo 2008 em
diante. Tel 9115-9942
Pálio Weekend Treeking 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, preto, R$ 26 mil. Tel 88188757 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. alarme 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, calefação, abaixo da tabela ou troco por veículo
chevrolet (maior valor).
Tel 9771-1544
Siena 2005, vidros elétricos, 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 elétricas, 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 (Garini), ano 2008. TEl
8182-8506 / 3642-3679
Honda Biz 100, 2005,
azul. Tel 9162-1170
Honda Biz, 2012, preta, 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, completa, 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 independentes, R$ 130 mil,
Tel (13) 9115-8107
Casa, 2 dorm. (1 suíte)
e dem. dep, garagem coberta para 2 carros, R$
180mil. Tel. 9164-0182
Campo Belo, apartamentos, 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 terreno, aceito financ. Tel
3643-1770 / 9123-4503
Campo Belo, 2 dorm,
1 suite, edícula, R$
250 mil Tel 8839-7465
/ 8803-4573
Centro, kitnete, mobiliada, R$ 650. Tel 35225227 ou 8881-5240
Centro, apartamento de
cobertura,Edifício Monte
Verde, largo do Quartel,
2 suites + 1 dorm, aquecimento solar e moveis
planejados, 2 vagas gar.
Tel 7850-8810
Centro, apartamento,
2 quartos, sala, cozinha, banheiro gar. R$
160 mil. Tel 9746-6193
Cidade Nova, com salão 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 escola, mercadinho e posto
de saúde. Tel 35229834 ou 9707-7974
Jardim Aurora, divisa
com o Campo Belo,
nova, 2 dorm. (1 suíte),
dem. dep., gar, Aceita financiamento. Tel
3643-1770 / 9123-4503

Jardim Imperial, apartamento, 2 dorm. e demais
dependências,
garagem coberta. Tel
9174-0951 /82 16-6194
Jardim Mariana, 3
dorm, e dem dep., gar
para 3 carros, R$ 260
mil. Tel 3642-9454 ou
9629-5480
Jardim Regina, 2 dorm,
e dem. dep, antiga rua 12
nº 14 A, terreno 10 x 30m.
Tel 3637-6210
Jardim
Rezende,
sobrado, 93m², novo,
2 dorm, e dem dep, 2
banh, gar, R$ 135.000.
Tel 3648-5776
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, apartamento, 2 dorm e dem dep,
R$150 mil. Tel 36431783 / 9119-1656
Mombaça, seminova,2
dorm e dem. dep, R$
130 mil. Tel 3643-1783
/ 9119-1656
Moreira César, Terra
dos Ipes, 2 dorm, dem
dep, com ponto comercial 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, sobrado, 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, ponto comercial. aceita-se
troca. Tel 3527-9498
Parque das Palmeiras, 3 dorm, sendo 1
suite, dem dep, jardim
de inverno, coz americana, gar 2 carros,
quintal e cerca elétrica, A/T 200 m² - A/C
100m². Tel 9107-4318
Pq. São Domingos,
sobrado, 3 dorm e dem
dep, 4 banh, ár/ser, quartinho no fundo e gar, rua
Cap Vitório Basso, R$
250.000. Tel 3522-4589
Pq. São Domingos, 4
dorm e dem dep, Edicula, R$ 280 mil ou troca-se casa de menor valor.
Tel 3643-4242
Próximo ao Pão de

Açúcar, Ed. Juliana,
apartamento (72 m²)
2 quartos, sala, coz,
ban, uma vaga, c/ móveis 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, lavabo, sala de estar, sala
de TV, cozinha, despensa, área de lazer, 2 sacadas, 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: deboraonoschang@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 paganento. 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., sendo 1 suite, 300m², a/t
130m², excelente localização, R$ 190 mil.
Contato: deboraonoschang@hotmail.com
Vila São Benedito, 2 casas construídas no mesmo terreno, toda de laje
piso frio, área de serviço
e garagem, bem localizadas, totalmente independentes, 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 coberta. Tel 8146-4313
Centro, aluga-se 4
salas comerciais; 2
pontos comerciais 230
metros quadrados. Tel.
9746-6193
Centro, kitinet mobiliada,
R$650.Tel 8881-5240
Rua João Gama, centro, apartamento com
68m². Tel 8186-0868

Ubatuba, 1 dorm, a
30m da Praia Maranduba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada,
mobiliada, a 100 metros
da praia, reservas com
antecedência. Tel. 36423740 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 mobílias (rua Gustavo de
Godoy, 141 e 147). Tel
3642-1538 ou 97823639 - Darci
TENDAS para casamentos, aniversários e festas.
Tel 7898-7828 - Marcelo
Bar/Restaurante, vende-se, montado a 50 m
do portão de entrada da
Basílica Nova - Aparecida. Tel (12)8140-9890.
Galpão, Araretama ,
R$ 180 mil, próximo ao
trevo, ou troco c/imóvel 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, artigos de couros e acessórios. Tel 3527-1203
Ponto
comercial,
Bonsucesso, R$ 60
mil. Tel. 9771-2414
Quartos para moças,
individual, com banheiro 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$170
mil. Aceita-se imóvel de
menor valor como parte do pagamento. Tel
9155-0511
Goiabal, 1.100m², com
alambrado, R$ 43 mil.
Aceito troca.Tel 36488395 / 9790-7954
Lago Azul, 2.145m²,
sem casa, na avenida

com asfalto, R$240 mil.
Contato: deboraonoschang@hotmail.com
Lagoinha, Santa Rita,
6 alqueires, formado
por branquearia, R$
120 mil. Tel 9724-4154
ou 9719-9362
Lagoinha, sítio c/ casas, 7 alqueires, 7 km
da cidade R$190.000
Tel 3645-5896
Macuco, 5 alqueires,
(27 km do centro), casa
sede e casa de caseiro, 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 36371843
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 escritura, na rua nº 50. Tel
9204-6611
Bom Sucesso, ótima
localização. Tel 97342869
Centro, Próximo ao
INSS, 386m², R$ 450
mil reformada recentemente. Aceita proposta. 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 Palmeiras, plano, R$50 mil.
Tel 3642-3027
Santa Cecília, 312m²,
R$ 75 mil. Tel 8111-9118
Shangrí-lá, 700m². R$
25mil, aceita caminhonete ou pik-up como
parte de pagamento.
8119-4264
Ubatuba, Praia Ubatumirim, 1440m², R$
55 mil. Tel 3643-4242

