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Pinda faz semifi nal 
da Taça Vanguarda 
de Futsal Feminino

Pindamonhangaba está na semi-
final da Taça Vanguarda de Futsal 
Feminino, com a vitória obtida sába-
do (16). O jogo contra São José dos 
Campos  acontece neste sábado (23), 
no Ginásio de Esportes José de Souza 
Gringo "Gringão" em São Sebastião.

Moreira César terá mutirão 
da dengue em março

Copa João Tubarão 
decide fi nalistas 
neste sábado 

Neste sábado (23), a partir das 
14h, dois jogos decidirão quem vai 
para a final da Copa de Futebol Ama-
dor João Tubarão: Juventus x Amigos 
do Mário Garcia, e Flamengo x Paulis-
tano deverão repetir as duas grandes 
partidas de sábado passado.

Começam oitavas 
de fi nal da Copa 
Distrito de Futsal

A Copa Distrito de Futsal está che-
gando ao fim. Do dia 20 a 25 estão 
acontecendo as oitavas de final.  Dia  
26  serão as quartas de final, e no dia 
28 acontecem as semifinais. A com-
petição é organizada pelo esportista 
José Leonil,  com apoio da Prefeitura.

Pinda reduz gastos com publicidade em 40%
Enquanto pelo menos metade dos Estados vai aumentar seus gastos com propaganda institucional e de utilidade pública em 2013, 

a Prefeitura de Pindamonhangaba diminuiu suas despesas nesta área em 40% no início da nova gestão administrativa. 

O Distrito de Moreira César contará com um mutirão de combate ao mosquito transmissor da dengue, o Aedes Aegypti, 
no sábado (2 de março), a partir das 8 da manhã. Os trabalhos começam pela região do Karina e Ramos e seguem até a área 
central do Distrito, passando pelos loteamentos São Vicente de Paulo e Maria Áurea.

Pindamonhangaba está em evidência em vários setores, e um deles é o setor 
turístico. Por conta disto, a cidade que faz parte do Circuito Turístico Mantiqueira, 
participou do 19º Workshop CVC, em São Paulo, reconhecido como um dos mais 
importantes eventos de turismo privado no Brasil.

Pinda é destaque em Feira 
Turística de São Paulo 

Acusado de 
roubar posto  
é preso com 
dinheiro na cueca

Reunião sobre 
alvará com 
pastores acontece 
terça-feira, às 19h

Novo diretor do 
Salesianos toma 
posse neste 
sábado 

Uso de gás encanado deixará 
Mercado mais seguro

Os representantes de cartórios, bancos, contadores, tomadores e prestado-
res de serviços participaram, nesta semana, de um treinamento na Prefeitura 
de Pindamonhangaba, sobre o novo sistema de escrituração online, o "Siap.Net 
Issonline" em substituição ao já existente "GissOnline". 

Prefeitura promove 
curso para novo sistema 

Ingressos para 
show de Paula 
Fernandes com 
preço promocional

A empresa CRT Produções comu-
nica que o primeiro lote de ingressos 
com preço promocional para o show 
da cantora Paula Fernandes já está a 
venda. O show da cantora sertaneja 
acontece dia 13 de abril, no Ginásio 
da Ferroviária.

A Prefeitura de Pindamonhangaba vem realizando uma série de ações de mo-
dernização e adequação dos prédios públicos à Lei. Um destes trabalhos concen-
tra-se no Mercado Municipal, que está recebendo tubulação de GLP (Gás Lique-
feito de Petróleo). 
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SEGUNDO CADERNO

CULTURA & LAZER 8

Aulas de musculação  
gratuitas no 
CT Luiz Caloi

Interessados devem deixar o 
nome na lista de espera, na secre-
taria do CT Luiz Caloi, de segunda a 
sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 
13h30 às 17h30. As aulas de muscu-
lação da Prefeitura poderão ser reali-
zadas nos três períodos. 

Célia Lima

Célia Lima

Daniela Gonçalves
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CIRCULA  ÀS  TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS

Ontem e hoje
João Paulo OuverneyAugustin San Martim

Datas ComemorativasDatas Comemorativas

- DICAS DE SAÚDE - Escreva corretamente 

Do livro “1.000 erros de português” 
- Autor Prof. Luiz Antonio Saconni

Falecimentos
Erros mais frequentes em entrevista para emprego

Confi ra as datas que se comemoram 
hoje e nos próximos dias:

Sentar na mesa?

Devo sentar na mesa? Não! gente educada, civilizada, elegante, sentar-se à mesa 
já que o verbo é sentar-se, e não simplesmente sentar, e quem está encostado, perto 
da mesa, está à mesa, e não na mesa. Na mesa fi cam, pratos, talheres, toalhas, etc... 

Divulgação

Geografando
 Criação: Professor Souza Leite 

Nova apresentação: Professor Leonardo Martuscelli

Bomba Nuclear
No último dia 12 de fevereiro 

a Coréia do Norte anunciou que 
realizou testes nucleares com 
sucesso. A potência da bomba 
equivale a metade da que foi lan-
çado em Hiroshima pelos norte-
-americanos no fi m da segunda 
guerra mundial. O país vem, há 
anos, buscando aprimorar suas 
ogivas; usando como justifi cativa 
a adoção de “contramedidas prá-
ticas para defender a segurança 
e a soberania do país frente às 
brutais hostilidades dos Estados 
Unidos”.

Como resposta, o presidente 
norte-americano Barack Obama 
afi rmou ser este “um ato alta-
mente provocador”.

Como resultado da ação da 
Coréia do Norte cria-se uma si-
tuação de tensão no oriente, pois 
tecnicamente, o país encontra-se 
em guerra com a Coréia do Sul 
há mais de 50 anos e qualquer 
ação que represente ameaça a 
um ou outro o resultado pode ser 
trágico.

Mesmo que autoridades 
mundiais tenham condenado o 
teste nuclear e aumentado o iso-
lamento norte-coreano, o gover-
no de Kim Jong-um irá continuar 
com os testes e pode até ser 
que muito em breve a Coréia do 
Norte aponte suas ogivas direta-
mente em direção aos territórios 
“inimigos”.

A melhor arma contra a eczema é a vitamina D
 Num estudo da Universidade da Califórnia, nos EUA, pessoas que 

ingeriram a dose recomendada de 4000 UI da vitamina por dia, por três 
semanas, aumentaram em sete vezes o número de proteínas proteto-
ras da pele.

  Comer banana evita derrames
 Um estudo da Academia Americana de Neurologia, apontou que 

pessoas com baixa ingestão de potássio tem 50 % mais risco de sofrer 
de derrame.

O futebol na história do município
Atualmente está sendo realizada em Pindamonhan-

gaba a Copa de Futebol Regional “José Maria da Silva”, 
justa homenagem àquele que foi grande esportista e 
homem público. Quem promove a competição há vários 
anos é Wlamir Lucas, popular “Macarrão”,  com o apoio 
da Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes. São 
18 equipes de várias cidades da região, que levam a 
alegria do futebol a diversos estádios espalhados pelo 
município.

Isso nos faz rever a história desse esporte e lembrar 
alguns capítulos importantes com participação de pin-
damonhangabenses.

O imortal Zito começou a jogar em Roseira, depois 
atuou alguns anos no São Paulo de Pinda, de onde foi 
para o Taubaté e iniciou a carreira profi ssional. Ali fi cou 
até  1952, quando foi descoberto  pelo  Santos, onde 
projetaria seu nome na história do futebol mundial.

Também nas década de 50 e 60, a Ferroviária dispu-
tou  o campeonato amador da terceira divisão, realizan-
do partidas memoráveis no estádio Dr. Antonio Pinheiro 
Júnior, que recebia grandes públicos nas tardes de do-
mingo.

Depois veio a época de ouro do futebol amador. Em 
1975 o “timaço” da Industrial de Coruputuba conquistou 
o título de Campeão Amador do Estado de São Paulo. No 
início da década de 80 foi a vez do Corinthians do Alto do 
Cardoso também escrever seu nome nessa história de 
glórias. Sob o comando do presidente José Dias da Silva, 
o time sagrou-se Bicampeão Amador Estadual, em 1981 
e 1982, com duas campanhas memoráveis.

Atualmente, o lateral direito Bruno Oliveira, desta-
que do Palmeiras na última Copa São Paulo de Futebol 
Juniores, é de Pindamonhangaba, tendo começado a 
mostrar seu talento nas equipes de base da Ferroviária.

E o destaque maior é o jogador Luiz Gustavo “Guga”, 
do Byern de Munique, que já integrou o elenco da se-
leção brasileira. Ele começou a jogar ainda garoto na 
escolinha do professor Evaldo na Vila São Benedito, 
depois jogou no Etna de Moreira César, foi para o Co-
rinthians e CRB de Alagoas, e de lá para a Alemanha, 
onde hoje é um dos principais astros. Portanto, neste 
domingo, vamos prestigiar os futebolistas da cidade, 
comparecendo aos campos onde acontecem diversas 
competições.  Entre eles pode estar mais uma futura 
estrela a brilhar no céu do futebol!

22/2 – Dia da Cátedra de São Pedro Apóstolo
23/2 – Dia Nacional do Rotariano; Dia do Surdo-Mudo
24/2 – Dia  São Sérgio; Dia Municipal da Defesa Civil de São Paulo
25/2 – Dia de São Tarásio

Falar demais ou falar pouco
O candidato monossilábico pode passar a mesma impressão de alguém que fala 

muito, deixando uma vaga impressão do seu real potencial. “Os dois são problemas. 
Pois quando alguém é muito prolixo, começa a contar histórias, mostra que não tem 
objetividade. Se é monossilábico, sem desenvolver uma ideia, sem justifi cativa, também 
não demonstra. A inadequação está na não percepção do contexto da entrevista”, afi rma 
Luiz Edmundo Rosa. De acordo com ele, o diálogo com o entrevistador deve ocorrer de 
forma com que ambos possam dar e receber informações, sendo que o candidato deve 
estar apto a fazer perguntas pertinentes sobre a empresa.

Hoje... Praça da Liberdade que abriga a feira livre

Na edição de hoje, veja o prédio da delegacia de polícia civil até a década de 70. 
No seu lugar, atualmente, fi ca a Praça da Liberdade, onde funciona a feira livre.

Ontem... Prédio da delegacia de polícia

A empresa CRT Produções 
comunica que o primeiro lote de 
ingressos com preço promocional 
para o show da cantora Paula Fer-
nandes já está a venda. O show da 
cantora sertaneja acontecerá dia 
13 de abril, a partir das 20h, no Gi-
násio da Ferroviária.

Os ingressos estão a venda 
na Secretaria do Clube, Netto Je-
ans, Diniz Discos e Churrascaria 
Gramado. Em Taubaté, o ponto de 
venda será na JM Stetic na Praça 
Santa Terezinha. O primeiro lote 
Pista e Arquibanca custa R$ 50 
para associados e R$ 60 para não 
sócio, até 1º de março. Outras in-
formações pelo telefone (12) 3643-
4001 ou 2126-4444.

Ingressos para show de Paula Fernandes 

A empresa WM Eventos e a 
Produção Artística de “O Teatro 
Mágico” confi rmou em documento 
ofi cial encaminhado à Diretoria do 
Clube a realização da apresenta-
ção para o próximo dia 9 de mar-
ço, a partir das 19h. Inicialmente, a 
apresentação estava programada 
para o dia 2 de fevereiro, porém foi 
cancelada pela própria produção 
do espetáculo e empresa promoto-
ra do evento, conforme informação 
ofi cial no site do Teatro Mágico.

Ingressos
Os ingressos retornaram a ven-

da na Tesouraria da Ferroviária. 
Com o término do primeiro lote os 
valores do ingresso passaram para: 
R$ 30,00 (estudante – obrigatória 
apresentação carteirinha), R$ 35,00 
(valor promocional para quem levar 
1 kg de alimento) e R$ 60,00 (in-
gresso inteiro). Informações com 
Wagner Magno 7811-1827.

Teatro Mágico será dia 9 de março na Ferroviária

Homenagem ao Rogerinho da Neide
“Nós, Tropeiros da Paz de Pindamonhangaba, estamos consternados pelo falecimento do grande amigo 

João Carlos Rogério ‘Rogerinho da Neide’, ocorrido nesta quarta-feira, dia 20 de fevereiro. Ele foi um grande 
cavaleiro, há mais de 13 anos participava da administração do Clube do Cavalo e de grandes cavalgadas da 
cidade. Ao Rogerinho,  nossa imensa saudade!”

Homenagem dos Tropeiros da Paz, dos cavaleiros, muleiros e Clube do Cavalo de Pindamonhangaba.

21/2 -  João Carlos Aparecido Rogério, 47 anos, residente no cen-
tro; Marcos de Oliveira, 49 anos, residente no Parque São Domingos; 
Maria Benedita dos Santos Conceição, 72 anos, residente no Castolira;  
Rivair P. dos Santos, 72 anos, residente no  Parque São Domingos; 
Irene de Oliveira Freitas, 79 anos, residente no centro

20/2 - Marcos de Oliveira; Odair Pinto Barbosa; João Carlos Apa-
recido Rogério

18/2 - Laerte Ribeiro de Barros

CODIVAP 
realiza reunião 
em Campos 
do Jordão

Acontece nesta sexta-feira (22),  
no Hotel Serra da Estrela, em Cam-
pos do Jordão,  a 2ª Reunião Ordi-
nária do Conselho de Prefeitos do 
CODIVAP (Consórcio de Desenvol-
vimento e Integração para o Vale do 
Paraíba e Litoral Norte). O evento 
começa às 9h com uma reunião fe-
chada para prefeitos, e às 10h será 
aberta a todos. Terá duas palestras, 
a primeira com o tema Programas e 
Ações da Secretaria de Desenvol-
vimento Social do Estado de São 
Paulo, pelo Secretário de Estado de 
Desenvolvimento Social, Rodrigo 
Garcia. Na segunda palestra,   Ítalo 
Mendes, diretor do Departamento 
de Estruturação, Articulação e Or-
denamento Turístico, falará sobre 
as Ações do Ministério do Turismo. 
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Vereadores visitam Prefeitura e fazem reivindicações
Novos encontros entre o 

prefeito Vito Ardito e os ve-
readores foram realizados 
nesta semana, agora com 
José Carlos Gomes (Cal) e 
Felipe César.

Entre as inúmeras solici-
tações, o vereador Cal evi-
denciou a necessidade de 
um novo acesso da Rodovia 
Nova Dutra, sentido Rio de 
Janeiro, próximo ao viadu-
to do Bairro das Campinas. 
Para isso, existe a necessida-
de de desapropriar uma área 
no local, o que viabilizará a 
obra.

Além disso, Cal também 
solicitou a desapropriação 
do terreno ao lado da Escola 

Padre Zezinho, na Vila São 
Benedito, para que seja rea-
lizada a ampliação da escola, 
já que atualmente a mesma 
apresenta poucas salas diante 
do número de alunos. Uma 
reunião com os proprietários 
de ambas as áreas será reali-
zada para que as obras pos-
sam ser realizadas.

Já o vereador Felipe Cé-
sar solicitou ao prefeito o 
retorno do Posto Médico e 
Odontológico do Bairro Ri-
beirão Grande, uma vez que 
a população da área tem difi-
culdades para se deslocar até 
o centro da cidade. Tal medi-
da vai também beneficiar a 
população do bairro. Felipe César fez solicitações na área da saúde Cal solicitou melhorias no distrito de Moreira César

Mesmo com os grandes es-
forços da equipe de Saúde da 
Prefeitura, Pindamonhangaba 
está apresentando um maior 
número de casos de dengue 
neste período, considerado 
um dos mais críticos para a 
doença, devido às altas tem-
peraturas e grande quantidade 
de chuvas. Atualmente, são 77 
casos da doença, sendo 64 au-
tóctones e 13 importados. Ou-
tros 20 suspeitos ainda aguar-
dam resultado dos exames.

Até junho, o risco da dis-
seminação da dengue é maior. 

Além das condições climáti-
cas, a cidade tem apresenta-
do, nesses meses de janeiro 
e fevereiro, maior oferta de 
criadouros, por isso a parti-
cipação da população é tão 
importante na prevenção da 
doença, já que os criadouros 
estão nos quintais das casas. 

Os integrantes da equipe 
do Departamento de Riscos 
e Agravos à Saúde / Controle 
de Vetores, estão trabalhan-
do de domingo a domingo, 
vistoriando todas as residên-
cias possíveis, com priorida-

de aos bairros mais atingidos, 
na região de Moreira César: 
Vale das Acácias, Karina, La-
erte Assumpção e Azeredo. 
Nas próximas semanas, os 
esforços serão concentrados 
no Mantiqueira e no Jardim 
Regina. 

Além da prevenção, a 
equipe está realizando o ata-
que ao mosquito, por meio 
do bloqueio e nebulização 
com veneno, num diâmetro 
de 200 metros das residên-
cias que possuem pessoas in-
fectadas. Mas de nada adian-

ta este trabalho se não houver 
a colaboração da população, 
que deve vistoriar seus quin-
tais pelo menos uma vez por 
semana, se livrando dos lo-
cais que possam acumular 
água parada: pratinhos de va-
sos de plantas, calhas, pneus, 
caixas d´água destampada e 
até mesmo tampinhas de gar-
rafas. 

Para reclamações, denún-
cias e solução de dúvidas, a 
população pode utilizar o 
e-mail dengue@pindamo-
nhangaba.sp.gov.br

Moreira César terá mutirão em março

Números da dengue sobem em Pinda

O Distrito de Moreira 
César contará com um mu-
tirão de combate ao mosqui-
to transmissor da dengue, o 
Aedes Aegypti, no sábado (2 
de março), a partir das 8 da 
manhã.

Os trabalhos começam 
pela região do Karina e Ra-
mos e seguem até a área cen-
tral do Distrito, passando pe-
los loteamentos São Vicente 
de Paulo e Maria Áurea.

A ação contará com vários 
agentes especializados no 
combate à dengue da Secre-
taria de Saúde e Assistência 
Social, além de funcionários 
e maquinário da Subprefeitu-
ra de Moreira César.

A intenção do setor de 
Vigilância Epidemiológica é 
colocar equipes com quatro 
pessoas percorrendo os quar-
teirões e visitando as casas. 
Três pessoas devem recolher 
os criadouros do mosquito e 
o quarto elemento do grupo 
deverá fazer relatório da ati-
vidade para que a Prefeitura 
informe à Sucem (Superin-
tendência do Superinten-

Trabalho em conjunto deverá eliminar criadouros do mosquito da dengue

dência de Controle de Ende-
mias).

O encontro que definiu 
esta e outras estratégias de 
combate ao mosquito trans-
missor da doença foi reali-
zado na quinta-feira (21), na 

Subprefeitura, e contou com 
a presença do Subprefeito, 
Manoel Pereira dos Santos, 
além dos coordenadores José 
Esaur de Freitas e Carlos 
Eduardo Pestana (Subprefei-
tura), Ivana Brondino (Se-

cretaria de Saúde), Deusdete 
Junior (saúde bucal), Ricardo 
da Costa Manso (Vigilância 
Epidemiológica), José Do-
nizete de Azevedo (Cisas) e 
Tânia Siqueira (assessoria 
técnica).

Em 2013, enquanto pelo 
menos metade dos Estados 
vão aumentar seus gastos 
com propaganda institucio-
nal e de utilidade pública, a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba diminuiu suas despesas 
nesta área em 40% no início 
da nova gestão administrati-
va. 

Medida que demonstra a 

preocupação com ajustes em 
todos os gastos, ainda assim 
foi dimensionada uma lista 
de prioridades no calendário 
de eventos internos e exter-
nos de Pindamonhangaba, o 
que possibilitou essa redu-
ção.

O objetivo do prefei-
to Vito Ardito é – também 
nessa medida – mostrar aos 

munícipes a preocupação em 
ajustar as contas de sua ad-
ministração, sem deixar de 
levar à população suas metas 
e plano de governo. “Essa 
redução não vai representar 
perda de qualidade ou menos 
ações na área de comunica-
ção, mas sim a priorização 
dessas mensagens”, salientou 
o prefeito.

Em contrapartida, nesses 
12 Estados onde as despesas 
serão elevadas, o gasto das 
administrações com divulga-
ção das gestões deverá cres-
cer 37,35%.

Enquanto em outras pre-
feituras o gasto nessas ações 
tem um aumento percentual 
muito maior do que o próprio 
orçamento anual, em Pinda-

monhangaba – neste ano – o 
orçamento com publicidade 
vai representar aproximada-
mente menos de 0,5 % no 
valor final.

“Pretendemos apli-
car esses valores em ou-
tros projetos de interesse 
da população,como obras e 
ações que busquem suprir 
deficiências de anos anterio-

res, também na área de edu-
cação e saúde”, enfatizou o 
prefeito. 

Vale lembrar que é preci-
so atenção aos princípios da 
Constituição que diz que a 
publicidade dos atos do po-
der público é um dos princí-
pios da administração, mas 
veda o uso da propaganda 
como promoção pessoal.

Estados aumentam gastos com 
publicidade; Pinda reduz em 40%

Mês  Dia Tema
Fevereiro 25 Climatério
Março  25 Doenças dispépticas
Abril  29 Sistema nervoso
Maio  27 Câncer Bucal
Junho  24 Ap. Circulatório
Julho  29 Dislipidemias
Agosto  26 Ap. Respiratório
Setembro 30 Ap. Urinário
Outubro 21 Sist. Osteomuscular
Novembro	 25	 Inflamações	da	boca

Pinda promove 1ª Roda 
de Estudo de Plantas

A Secretaria de Saúde e 
Assistência Social da Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
por meio do Centro de Prá-
ticas Integrativas e Comple-
mentares – CPIC,  promove-
rá na próxima segunda-feira 
(25), a primeira Roda de Es-
tudo de Plantas do ano de 
2013.

 O objetivo do evento é 
reunir a comunidade para 
trocar conhecimentos cientí-
ficos e populares sobre algu-
mas plantas que auxiliam no 
tratamento de algumas pato-
logias. 

 As plantas soja e amora 
serão os objetos de estudo 

desta primeira reunião, que 
abordará o Climatério.

 O Climatério é o nome 
científico que descreve a 
transição fisiológica do perí-
odo reprodutivo para o não 
reprodutivo na mulher. O pe-
ríodo do climatério abrange a 
menopausa, que ocorre com 
a última menstruação espon-
tânea. 

 A reunião aberta ao pú-
blico acontece às 14h no Au-
ditório da CATI - Coordena-
doria de Assistência Técnica 
Integral de Pindamonhan-
gaba, localizado à Avenida 
Nossa Senhora do Bonsuces-
so 1181 – Campo Alegre. 

ConFira o Calendário anual/2013 
da roda de esTudo de PlanTas:

Profissionais de saúde ministram cursos

Célia Lima

Cíntia CamargoJuliana Rosa
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SERVIÇOS
PRECISAM-SE

Ajudante geral, com 
disponibilidade para 
viagem e com carteira 
categoria “B”, compa-
recer na rua Cap. Vi-
tório Basso, 586 - Par-
que São Domingos

PROCURAM-SE]
Emprego de acompa-
nhante de idoso (a noi-
te). Tel 9742-1510
Professora domici-
liar de reforço (1º ao 
5ºano) sou  pedagoga. 
Aceito também traba-
lhar como baba em ho-
rário comercial. Tratar 
magdaeracide@hot-
mail.com 
Serviços de técnico 
em química. com CRQ 
- Anvisa. Tel 8141-3359
Serviço de jardineiro 
e serviços gerais. Tel 
9147-9819

DIVERSOS
Aparelhagem de som, 
2 caixas acústicas c/ 
suporte, mesa de som 
16 canais e potência,  
R$ 2.200,00;  amplifi-
cador e pedaleira de 
guitarra.  Tel 3642-8165 
/ 8111-3328 / 9773-1313
Bicicleta, furadeira, apa-
relho DVD, celulares, 
camas, morsa, botijão 
de gás, macaco jacaré, 
geladeira, balcões, vasi-
lhames. enxadas, pica-
retas, rodas de alumínio.
Tel. 8264-8277
Cama de solteiro, 
R$ 50; chapa para 
lanches,  R$ 250. Tel. 
3643-2064
Coleção de revista 
Classic Show, novas 
(carros antigos). Tel 
3643-2042
Mobiliário para salão 
de beleza, alugo ou 
vendo. Tel 9610-2288
Notebook Positivo 
Unique, seminovo, R$ 
600. Tel 9736-7019
Notebock Samsung, 
3Gb, HD 500Gb, R$ 
680, c/ garantia de fá-
brica. Tel 3642-6240
Placa de propagan-
da,  2 lados, 1 m x 1,38 
de altura, armação de 
ferro. Tel 3643-2042
Pia de granito, 2 m 
por 0,57 cm, com cuba 
de inox. Tel 3522-5824
Porta 80 cm; cama de 
solteiro; máquina de 
lavar roupas 8 kg,  Tel 
3643-2064
Refrigerador, Consul, 
degelo seco,  branco, 
R$ 400; pia + gabi-
nete, R$150; mesa 
+ 4 lugares, R$120; 
impressora fiscal tér-
mica, Daruma FS700 
c/ serrilha preta, R$ 
1.100. Tel 8877-4220 
ou 9110-6706
Tablet, c/ teclado, mo-
dem, carregadores, 
manual de instruções, 
garantia, R$ 280,00. 
Tel 8839-7211
Tablet Bak, c/ teclado, 
17”, manual de instru-
ções, verde, R$ 290. 
Tel 8201-5175 
Teclado Mod PSR 
510, Yamaha, efeito 
Ecohotronic Staner. 
Tel 3642-2427
Tela plana de com-
putador, R$ 150. Tel 
9156-4167

Gol G III 1.0 flex, 
2005, 4 portas, preto, 
abaixo da tabela. Tel 
8818-8757 
Honda Civic, ano 
2007, completo, au-
tomático + couro. Tel 
8146-4313
Monza SL/E, comple-
to, 91, vinho, c/ kit gás. 
Tel 9136-1500 
Palio Fire 2007, bran-
co, R$ 18.000. Tel 
3648-3000 / 9191-
6767
Pálio Fire 1.0, em 
bom estado de con-
servação ou troca-se 
por veículo mais novo 
2008 em diante. Tel 
9115-9942
Pálio Weekend Tre-
eking 2010, cinza, 
completissima. Tel 
9782-1158 
Parati CL. 1.8,  95, vi-
nho, R$ 9 mil + doc.. 
Aceito troca. Tel 9790-
7954
Perua Kombi 97, 
bege. Tel 9768-5533
Peugeot 307, 2007, 
flex 1.6, completo, pre-
to, R$ 26 mil. Tel 8818-
8757 ou 9181-1286
Peugeot 206, 1.4, 
2008, IPVA pago, tra-
va elétrica, tabela, Tel 
3642-8165 ou 8111-
3328
Peugeot 307, Feline 
2003, abaixo da tabe-
la. Tel 9781-0235
Prisma Joy, 1.4 Fex, 
vermelho, vidro e trava 
eletricos, ar cond. alar-
me e som. R$ 18 mil. 
Tel 3522-5171
Renault Clio 2003/ 
2004, prata, 4 por-
tas, 2 airbag, por R$ 
13.900.  Tel 3642-8311
Renault Clio Hatch, 
4ª geração,  vid. tra-
va elét., film, cd-mp3, 
calefação, abaixo da 
tabela ou troco por ve-
ículo chevrolet (maior 
valor). Tel 9771-1544
Santana, 200/2001, 
preto, rodas esporti-
vas, completo, R$ 15 
mil. Tel 3642-9779 ou 
8159-8497
Saveiro 1.8, 1994, 
branca, álcool. Tel 
3643-2042
Siena 2005, vidros 
elétricos, direção  hi-
dráulica, alarme,  ta-
bela. 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$ 8.500 mil. 
Tel 3645-7335 
Uno Fire 1.0, 2003, 4 
portas, azul, alarme e 
trava. Tel 9173-0682
Uno EP, vinho, vidros 
elétrico, motor revisa-
do, suspensão nova, 
abaixo da tabela, divi-
da de R$ 800,00. Tel 
3522-3147 ou 9190-
1158 
Vectra Sedan, 2009, 
Expression 2.0, au-
tomático, flex, preto, 
completo. Tel  9115-
3855 ou 7813-6288

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
CG Titan 150, 2008, 
preta. Tel 9110-1180 
ou 9709-1715
CBR 450 SR, ano 92, 
azul, abaixo da tabela 
8818-8757 / 9181-1286
Green Safari 150 (Ga-
rini), ano 2008.  TEl 
8182-8506 / 3642-3679
Honda Biz 100, 2005, 
azul. Tel 9162-1170
Honda Biz, 2012, pre-
ta, alarme, completa. 
Tel 9173-0682
Kansas, 98/99, pre-
ta, 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, pre-
ta, 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 Palo-
ma, 67. Tel 8112-4379
Boa Vista, 3 dorm, e 
dem. dep e casa nos 
fundos com 4 cômo-
dos, entrada indep., 
R$ 230 mil ou troco 
por outra casa. Tel 
3648-8822 ou 8809-
0096
Bosque, 2 casas inde-
pendentes, R$ 130 mil,  
Tel (13) 9115-8107
Casa,  2 dorm. (1 su-
íte)e dem. dep, gara-
gem coberta para 2 
carros, R$ 180mil. Tel. 
9164-0182
Campo  Belo, aparta-
mentos, novo, 2 dorm, 
sendo 1 suite, dem 
dep, gar, R$ 170 mil. 
Tel 3642-3740
Campo Alegre, 2 
dorm., e dem. dep., 
gar coberta ou troco 
por terreno, aceito fi-
nanc. Tel 3643-1770  /  
9123-4503
Campo Belo, 2 dorm, 
1 suite, edícula, R$ 
250 mil Tel 8839-7465 
/ 8803-4573
Centro, sobrado, 4 
dorm., sendo uma sui-
te, gar 3 carros, próxi-
mo ao Externato são 
José, A/C164m². Acei-
to carro como parte do 
pagamento, R$ 320 
mil, (c/ proprietário).Tel 
7898-2481 
Centro, kitnete, mobi-
liada, R$ 650. Tel  3522-
5227 ou 8881-5240

Morumbi, 2 dorm, 
dem dep, a/t 250m², 
R$ 120 mil. Tel 3643-
3138
Ouro Verde, c/ 2 lotes, 
2 dorm, dem dep, pon-
to comercial. aceita-se 
troca. Tel 3527-9498
Parque das Palmei-
ras, 3 dorm, sendo 1 
suite, dem dep, jardim 
de inverno, coz ame-
ricana, gar  2 carros, 
quintal e cerca elétri-
ca, A/T 200 m² -  A/C 
100m². Tel 9107-4318
Pq. São Domingos, 
sobrado, 3 dorm e 
dem dep, 4 banh, ár/
ser, quartinho no fundo 
e gar, rua Cap Vitório 
Basso, R$ 250.000. 
Tel 3522-4589
Pq. São Domingos,  4 
dorm e dem dep, Edi-
cula, R$ 280 mil ou tro-
ca- se casa de menor 
valor. Tel 3643-4242
Real Ville, ou aluga-se, 
3 dorm.,2 suites, com 
hidromassagem,pla-
-car solar, banheiro 
social, lavabo, sala de 
estar, sala de TV, co-
zinha, despensa, área 
de lazer, 2 sacadas, 
var, qun, canil, gar co-
berta para 2 carros. Tel 
3642-3740
Residencial Vila Ver-
de, 2 dorm, 1 suite, e 
dem. dep, garagem 
coberta para 2 car-
ros, edícula no fundo, 
próximo à Faculdade  
Anhanguera ou tro-
co por outra casa. Tel 
3522-2597 
Santa Luzia, 2 dorm, 
1 suite, e dem. dep, R$ 
180 mil. Tel 3643-4242
Santa Cecília, 3 
dorm., sendo 1 suite, 
contrução nova com 
piscina, R$ 290 mil. 
Contato: deboraonos-
chang@hotmail.com 
Santa Cecília, 2 dorm, 
e  dem. dep, terreno 
de 125m², R$ 145 mil. 
Aceita financ. Tel 8111-
9118
São José dos Cam-
pos, Jardim Jussara, 
4 dorm, e dem, dep, 2 
gar, próximo Terminal 
Rodoviário, R$ 130 
mil. Tel 81413359
Taubaté, sobrado, 2 
suítes + 2 dorm. e dem 
dep., A/T 290m² e A/C 
208m². Aceita imovel 
como parte do paga-
nento. Tel 8146-4313
Terra dos Ipês, 2 
dorm, dem dep, ponto 
comercial, R$ 80 mil. 
Tel 9117-1439
Ubatuba, Chalé de 
30m², R$ 40 mil. Tel 
9768-5533
Vale das Acácias, 
casa com ponto co-
mercial, na avenida 
dos Lírios, 86, R$ 80 
mil. Tel 9763-4314 
Vila Rica, 2 dorm., 
dem dep., R$ 150 mil. 
Tel 3642-9454 ou
Vila Rica, 3 dorn., 
sendo 1 suite,  300m², 
a/t 130m², excelente 
localização, R$ 190 
mil. Contato: debora-
onoschang@hotmail.
com

Vila São Benedito, 2 
casas construídas no 
mesmo terreno, toda 
de laje piso frio, área 
de serviço e gar, bem 
localizadas, totalmen-
te independentes, 
inclusive água e luz.  
Cel. 9154-0918
Vila São João,  suite, 
quarto, banheiro so-
cial, coz, sala, R$150 
mil.  Tel 9114-0847

ALUGAM-SE 
Apartamento, início 
da Abel Correa Guima-
rães, 2 dorm, e dem 
dep, garagem coberta. 
Tel 3642-2984
Apartamento, 3 dorm, 
1 suite, garagem co-
berta. Tel 8146-4313
Centro, aluga-se 4 sa-
las comerciais; 2 pon-
tos  comerciais 230m². 
Tel. 9746-6193  
Centro, sobrado, 4 
dorm. e gar 3 carros, 
ótima localização. (c/ 
proprietário).Tel 7898-
2481 
Rua João Gama, cen-
tro, apartamento com 
68m². Tel 8186-0868
Ubatuba, para tempo-
rada e feriados, casa 
mobilíada completa, 
100 m da praia. Tel 
3642-3740 ou 9736-
7019
Ubatuba, 1 dorm, a 
30m da Praia Maran-
duba. Tel 9750-7732

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

COMERCIAL
Acesse: www.

thiagoderrico.com.br 
E VEJA FOTOS DAS 

CASAS MAIS LIN-
DAS DE VÁRIOS 
CONDOMÍNIOS

VENDA - COMPRA - 
TROCA. Ligue (12) 
8144-3004
KITNETES, centro, 
mobiliadas ou sem 
mobílias (rua Gustavo 
de Godoy, 141 e 147). 
Tel 3642-1538 ou 
9782-3639 - Darci
TENDAS para casa-
mentos, aniversários e 
festas. Tel 7898-7828 
-  Marcelo 
Bar /Res tauran te , 
vende-se, montado 
a 50 m do portão de 
entrada da Basílica 
Nova - Aparecida. Tel 
(12)8140-9890.
Kitnete, nova, gar. Tel 
9600-3200
kitnetes, 2 dorms, 1 
vaga na garagem. Tel 
9746-6193
Loja de roupas, arti-
gos de couros e aces-
sórios. Tel 3527-1203
Ponto comercial, 
Bonsucesso,  R$ 60 
mil. Tel. 9771-2414
Quartos para moças, 
individual, com ba-
nheiro em São José 
dos Campos, R$ 200. 
Tel 8141-3359
Sala comercial, Trav.
Rui Barbosa, 34, cen-
tro, 44m². Tel 9707-
1591

CHÁCARA  
VENDEM-SE

Bairro das Campi-
nas, 1000m², com 
casa nova, toda mu-
rada, R$ 180 mil. Tel 
3642-3027
Borba, 5000m², mina 
d’água, asfalto a 
300m, sem benfeito-
rias, R$170 mil. Acei-
ta-se imóvel de menor 
valor como parte do 
pag. Tel 9155-0511
Fazendinha, 30 alq., 
casa sede, 2 casas de 
caseiro, formado em 
branquearia e muita 
água. Tel 3645-5896 
ou 9724-4154
Lago Azul, 2.145m²,  
sem casa, na avenida 
com asfalto, R$240 mil. 
Contato: deboraonos-
chang@hotmail.com
Macuco, 5 alqueires, 
(27 km do centro), 
casa sede e casa de 
caseiro, nascente, R$ 
300 mil. Aceita casa 
ou carro de menor va-
lor. Tel8111-9118
Mandú, 6 alqueires, 
casas, R$ 300 mil. 
Aceita carro ou casa 
menor valor. Estrada 
Pinda/Piracuama. Tel 
8141-5899
Moreira César, cen-
tro, 2.500 m², casa 
com 5 dorm, 3 salas, 
R$ 280 mil, ou troco 
por casa em Pinda. Tel 
3637-1843
Recanto do Sol, 
1000m², casa 4 dorm. 
e dem dep., pomar, 
piscina etc,  R$ 250 
mil. Tel 9137-3792 ou 
9141-1518
Recanto do Sol, casa, 
pomar, piscina, R$ 280 
mil. Aceita-se troca 
c/ casa em Pinda. Tel 
3642-3027

TERRENOS
Araretama,  com es-
critura, na rua nº 50. 
Tel 9204-6611
Alto Cardoso, 175m² 
todo murado, R$ 80 
mil. Tel 3645-2743
Bom Sucesso, ótima 
localização. Tel 9734-
2869
Centro, Próximo ao 
INSS,  386m²,  R$ 450 
mil reformada recente-
mente. Aceita propos-
ta. Tel 3643-4242
Cidade nova,  640m²,  
R$110mil. Tel 9771-
2414
Cunha, 12.000m² c/ 
mata, R$ 36 mil. Tratar 
na rua Aracajú, 100 - 
Terra dos Ipês.
Ipê II, com escritura. 
Tel 3637-1494
Lessa, 15 x 43, R$ 
200 mil. Tel (11) 3439-
7135 ou  99378-4615 
Mombaça, meio lote. 
Tel 9124-5064
Morumbi, 9m X 5.000, 
em frente a KTL, R$ 
150 mil.  Tel 3643-
3138
Santa Cecília, 312m², 
R$ 75 mil. Tel 8111-
9118
Shangri-lá, 900m², R$ 
45 mil. Tel 3643-4173
Ubatuba, Praia Uba-
tumirim, 1440m², R$ 
55 mil. Tel 3643-4242

Centro, apartamento 
de cobertura,Edifício 
Monte Verde, largo do 
Quartel,  2 suites + 1 
dorm, aquecimento 
solar e moveis plane-
jados, 2 vagas gar. Tel 
7850-8810
Centro, apartamento, 
2 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro gar. R$ 
160 mil. Tel 9746-6193
Cidade Nova, com sa-
lão comercial, esquina, 
R$ 220 mil. 3642-3027
Cidade Jardim, 2 
apartamentos, 2 dorm 
e dem. dep, a/c de 
63m² - R$ 140 mil e a/c 
58m² - R$ 135 mil. Tel 
3643-1783 ou 9119-
1656
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 es-
cola, mercadinho e 
posto de saúde. Tel 
3522-9834 ou 9707-
7974
Jardim Aurora, divisa 
com o Campo Belo, 
nova, 2 dorm. (1 su-
íte), dem. dep., gar, 
Aceita financiamento. 
Tel 3643-1770 / 9123-
4503
Jardim Imperial, 
apartamento, 2 dorm. 
e demais  dependên-
cias, 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,  so-
brado, 93m², novo, 2 
dorm,  e dem dep, 2 
banh, gar, R$ 135.000. 
Tel 3648-5776 
Maria Aurea, área 
construita 150m²,   a/c 
80m², 2 dorm, e dem. 
dep, gar 2 carros, Tel 
9221-2431 
Mombaça, aparta-
mento, 2 dorm. e dem. 
dep, R$ 106 mil. Tel 
3642-9454 ou 9175-
6913
Mombaça, 3 cômo-
dos, R$ 78 mil. Tel 
9774-4108
Mombaça, semino-
va,2 dorm e dem. dep, 
R$ 130 mil. Tel 3643-
1783 / 9119-1656
Moreira César, CDHU 
Ipê II, 1 dorm, dem 
dep, gar, R$ 38.000. 
Tel 9110-1180
Moreira César, CDHU 
Ipê II, 2 dorm, dem 
dep, gar 2 carros, Tel 
9173-0682 ou 9709-
1715
Moreira César, próxi-
mo à praça São João, 
sobrado, 2 dorm., sen-
do 1 suite, e dem dep., 
c/ ponto comercial, R$ 
140 mil. Tel 9153-7933

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

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

VEÍCULOS
VENDEM-SE

Brasília 79, R$ 3 mil. 
Tel. 3642-2481
Caminhão Truck 
Volks 16210H, 90, 6 
marchas reduz., carro-
ceria de madeira. Tel 
7818-8112 ID 968*1321
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  
9799-6565 ou 9193-
2001
Chevete, 92, azul, R$ 
4 mil. Tel 9118-0715 ou 
8161-6324
Corsa Sedan 2008,  
Classic  Life , R$ 1.000 
abaixo da tabela, único 
dono. Tel: 3648-8238
Corsa Sedan, 2000, 
vidro e trava elétrica, 
precisa fazer o motor, 
R$ 8 mil. Tel 3637-
5918 ou 9120-1790
Corsa Wind 1. 0,  
2000/ 2001, branco, 4 
portas. Tel 3643-2714
Del Rey 1.6 , 86, ál-
cool, vinho. Tel 3637-
6210
D20, 92, com carroce-
ria de madeira, tabela. 
Tel 3522-7900
Eco Sport XLS 2006, 
completa, único dono, 
R$1.000 abaixo da ta-
bela. Tel 3648-8238
Escort Wagon GL, 98, 
4 portas, direção hidráu-
lica, R$ 7 mil.Tel 3642-
5087 ou 8848-6765
Escort Hobby 1.0, 94, 
prata. Tel 9110-1180
Fiesta 97, vermelho, 
Tel 8202-0035
Fiorino 1.6, 1990, pi-
ckup, preta, R$ 6,5 mil. 
Tel 9134-4771 
Fiorino 2001, pneus 
novos. Tel 8207-6468
 Fox 2008, 4 portas, 
cinza, vidro, trava ele-
trica, R$ 24 mil. Tel 
3641-1172
Fusca 81, verde metá-
lico. Tel 9190-1158  ou 
3522-3147 
Gol GL 1988, mar-
ron, motor novo, valor 
abaixo tabela.  Tel (12) 
3622-5575 / 9169-0946 
GOL CLI 1.6, 
1995/1995, bom estado 
de conserção, doc em 
dia. Tel.  8807-9597
Gol 1000i plus, Ano 
1995, Branco, com-
pleto, rodas liga leve.  
Aceito troca por carro 
mais novo. Tel 9148-
9926
Gol 90, álcool, branco. 
Tel 3643-1745
Gol 96, trava elétri-
ca, alerme e som. Tel 
3642-1165
Gol CL/MI 1.8, mod. 
97,  Branco, rodas de 
liga leve, limp. traseiro,  
R$ 11.300. Tel 9171-
8055
Gol 1.0, 2003, pra-
ta, R$ 13.500,00. Tel 
3642-9027 
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Tribuna do Norte

O posto de combustíveis 
7 Estrelas da avenida N. Sra. 
do Bom Sucesso  foi nova-
mente assaltado  nessa terça-
feira (19) por duas pessoas, 
mas dessa vez os autores fo-
ram presos pela Polícia Mi-
litar. Os policiais, informa-
dos do roubo, patrulhavam 
pelo loteamento Santa Luzia 
e foram informados que dois 
suspeitos haviam entrado em 
uma residência. Um dos acu-

 Revólver e drogas que estavam em poder dos jovens detidos

sados. L.G.A.G., 19 anos, 
foi encontrado no fundo do 
quintal, e escondida em sua 
cueca, a importância de R$ 
110.  Também foram apreen-
didos mais R$ 159, um re-
vólver Smith Wess calibre 
32,  nove cápsulas intactas 
e nove picotadas, 108 fras-
cos de lança perfume, 475 
gramas de substância apa-
rentando ser cocaína e uma 
balança de precisão.  Foi de-

tido também um adolescente 
(17 anos), reconhecido por 
funcionários do posto como 
sendo o ladrão que portava 
o revólver durante o assalto. 
Ele admitiu que as drogas 
eram de sua propriedade. 
Conduzidos à delegacia, 
L.G.  foi enviado à cadeia 
pública de Guaratinguetá, e 
o adolescente encaminhado 
à 4ª Vara de Infância e Ju-
ventude em Taubaté. 

Um homem foi encon-
trado morto no interior de 
sua casa, às 23h de sábado 
(16), no loteamento Beta.  

Homem é encontrado morto 
dentro da residência

Familiares disseram que 
ele sentiu-se mal e foi con-
duzido ao pronto socorro, 
onde já chegou sem vida. O 

fato foi comunicado à polí-
cia que  solicitou autópsia 
para determinar o motivo 
do óbito.

15 máquinas “caça ní-
queis” utilizadas para jogos 
eletrônicos foram apreendi-
das pela polícia sábado (16), 
às 20h20, em uma residência 

Máquinas de jogos são apreendidas
no loteamento Cidade Jar-
dim. A dona da casa, I.C.C., 
50 anos, de Tremembé, foi 
detida e encaminhada à dele-
gacia, juntamente com várias 

pessoas que se encontravam 
jogando quando a polícia 
chegou. A prática é conside-
rada “jogo de azar” e proibi-
da por lei.

E.L.M., 35 anos, mora-
dor no Jardim Imperial, ti-
nha sistema de alarme em 
seu automóvel Volkswagen 
Polo prata, placa DNZ-3825 
de Pindamonhangaba. Mas 
isso não impediu que o mes-
mo fosse furtado, às 22h30 
de sexta-feira (18), na  rua 

Alarme tocou mas não 
impediu furto de automóvel

onde mora. A vítima disse à 
polícia que deixou o veículo 
estacionado às 20h, e ao sair 
duas horas e meia depois,  ti-
nha desaparecido. Vizinhos 
contaram que viram dois ho-
mens abrindo a porta e o alar-
me tocou, mas nada puderam 
fazer.

Ladrões 
motoqueiros 
ameaçam 
vítima com 
revólver na 
cabeça

Dicas  de  Segurança

Uma dupla de motoquei-
ros assaltou M.G.G., 59 anos, 
às 10h20 de sábado (16) em 
uma rua central, nas proxi-
midades da Santa Casa. Eles 
se aproximaram, o carona 
desceu, sacou um revólver e 
apontou para a cabeça da ví-
tima, obrigando-a a entregar 
sua bolsa com cartões bancá-
rios e do INSS, RG, óculos, 
cartão da loja Casas Bahia e 
a importância de R$ 500 em 
dinheiro. 

F.L.R. , 34 anos, resi-
dente no loteamento San-
ta Cecília, teve seu carro 
Gol verde, placa CWH-
1508 de Pindamonhan-
gaba, furtado às 5h30 de 
sábado (16). Ele disse à 
polícia que o veículo teve 
que ficar na rua devido a 
reformas que está fazendo 
na garagem. No horário 
citado acordou ao ouvir 
barulho de motor, correu 
e viu o automóvel saindo. 
Telefonou para a Polícia 
Militar e mais tarde foi 
informado que o Gol fora 
encontrado abandonado 
na estrada municipal do 
Marçom, bairro do Una.

Carro 
furtado é 
recuperado 
no bairro 
do Una

O jovem J.C.F.Q., 21 
anos, perdeu o controle da 
moto Yamahá Factor que 
pilotava e bateu em um 
poste, no bairro Água Pre-

Motociclista perde o 
controle e bate em poste

ta. O acidente ocorreu às 
18h30 de sexta-feira (15). 
Ele sofreu ferimentos e 
teve que ser internado na 
Santa Casa. 

O automóvel Fiat Uno 
placa BPW-9666 de Tre-
membé foi encontrado pela 
PM às 3h27 de segunda-fei-
ra (18), abandonado em uma 
rua no bairro das Campinas. 
O proprietário, M.A.S.M, 
42 anos, residente no bair-
ro Marçom, havia prestado 

Polícia Militar recupera 
automóvel furtado

queixa do furto. Os poli-
ciais receberam informação 
que um adolescente teria 
sido visto com o carro, fo-
ram até a casa dele e seu pai 
disse que realmente havia 
visto o veículo com o filho, 
que estava na companhia de 
outra pessoa

Uma equipe da Polícia 
Militar conseguiu pren-
der, às 19h de sábado (16), 
R.S.A.L, 36 anos, no bair-
ro Araretama. Os policiais 

Mulher procurada pela 
justiça é presa pela PM

cumpriam um mandado de 
busca. Levada à delegacia, 
a mulher foi colocada à dis-
posição da 1ª Vara da Co-
marca.

O cliente de uma agên-
cia bancária de Pinda, L.
V.A.J., 52 anos, residente 
no centro da cidade, regis-
tro boletim de ocorrência 
contra uma tentativa de 

Cliente reclama de empréstimo 
em sua conta bancária

empréstimo feita em sua 
conta corrente. Ele disse 
que entrou na internet para 
consultar o saldo e viu que 
havia sido feito um em-
préstimo de R$ 2.000 em 

sua conta. Imediatamente 
telefonou para a gerência e 
pediu para bloquear o car-
tão e a senha, afirmando 
que não foi ele o autor da 
transação.

Apenas 25 minutos es-
tacionado na rua Fontes 
Júnior, foi o tempo para o 
veículo Gol branco, placa 

Ladrões levam Gol em 
apenas 25 minutos

CAL-5679 de Praia Grande 
(SP), ser levado por ladrões. 
A vítima, B.S.S., 51 anos, 
foi à delegacia e registrou 

queixa, dizendo que o car-
ro tinha um aparelho de cd
-player e 20 cds de diversos 
artistas.

Um bar  no bairro das 
Campinas foi assaltado por 
três homens armados de re-
vólver, às 17h30 de sábado 

Comerciante é assaltado no 
bairro das Campinas

(16). O comerciante J.N.P., 
49 anos, estava em seu es-
tabelecimento quando entra-
ram os assaltantes, um deles 

o derrubou, roubaram sua 
carteira contendo documen-
tos pessoais (CIC, RG, Re-
servista, etc) e fugiram.

Não aceite ajuda de pessoas não credenciadas interessadas em car-
regar sua bagagem. Nunca deixe a sua bagagem sem ninguém de con-
fiança olhando. Cuidado com menores no aeroporto ou na rodoviária. Ao 
despachar bagagem, mesmo de mão, verifique se estão bem fechadas. 
Coloque identificação visível. Ao viajar de ônibus, evite carregar obje-
tos de valor e grandes quantias em dinheiro. Nos ônibus interurbanos, 
desconfie de passageiros que sobem fora dos pontos de parada e sem 
bagagem.

Nos Terminais Rodoviários, Ferroviários, 
Cais do Porto e Aeroportos

O número de acidentes 
caiu quase pela metade nas 
rodovias estaduais que cru-
zam o Vale do Paraíba duran-
te o feriado prolongado de 
carnaval, apesar do aumento 
de 77,4% no volume de trá-
fego de veículos na região 
no período. O balanço foi 
divulgado pela Polícia Ro-
doviária Estadual. Foram 66 
acidentes, com 10 vítimas 

Número de acidentes cai 48% durante 
o carnaval nas rodovias do Vale

gravemente feridas e três 
mortes neste ano. A fiscali-
zação autuou 53 motoristas 
embriagados, sendo 25 fla-
grantes, no primeiro feriado 
da nova lei seca - alta de 71% 
em relação ao ano passado. 
Em 2012, no mesmo período, 
foram 127 acidentes, com 21 
pessoas gravemente feridas e 
duas mortes. Foram autuados 
31 motoristas pela lei seca. 

Nos seis dias de operação 
- de 8 de fevereiro a 13 de 
fevereiro - mais de 435 mil 
veículos trafegaram nos qua-
tro principais corredores viá-
rios estaduais da região. Em 
2012 o número não chegou 
a 246 mil. A alta foi puxada 
pelo movimento na rodo-
via Carvalho Pinto (SP-70), 
que registrou a passagem de 
308.999 motoristas. 

Acusados de roubo a posto de combustíveis são 
presos com arma, drogas e dinheiro na cueca

Polícia Civil
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Vereador Felipe César - FC

Diretoria De ComuniCação/CVP

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644 2263 ou 3644 2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

Fale com o vereador Professor Eric
Envie sua sugestão para o e-mail:

professoreric@camarapinda.sp.gov.br ou entre 
em contato com o gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
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Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br

Facebook: Roderley Miotto
Twitter: @roderleymiotto

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador roderley Miotto

Vereador Roderley 
Miotto solicita diversas 
melhorias para Pinda

O vereador Roderley Miotto 
(PSDB) requereu à Empresa 
Bandeirantes Energia um levan-
tamento dos postes de madeira 
do município que precisam 
ser substituídos. “Os postes de 
madeira se deterioram com o 
passar do tempo, podendo acar-
retar problemas aos munícipes. 
Solicitamos essa fiscalização 
para manter a segurança e o bem 
estar da população”, enfatiza o 
vereador Roderley Miotto.

De acordo com a Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL) a manutenção da rede 
elétrica será realizada a partir do 
mês de junho deste ano.

IPTU
O vereador Roderley Miotto 

solicitou ao Prefeito Vito Ardito 
Lerário (PSDB) a realização 
de um estudo para possibilitar 
a concessão de anistia de juros, 
multas e correção de IPTU aos 
munícipes. O requerimento já foi 

enviado à Prefeitura e o caso está 
sendo analisado.

Transporte Escolar
A diretoria da escola E.E. Prof. 

Ismênia Monteiro de Oliveira soli-
citou ao vereador Roderley Miotto 
uma fiscalização no transporte 
escolar, onde 94 alunos utilizam 
apenas um micro-ônibus e as 
crianças fazem as viagens aperta-
das e sem segurança. O vereador 
pleiteou informações em relação 
ao problema do transporte escolar.

“A situação está sendo veri-
ficada de perto para as crianças 
terem mais segurança e as mães 
ficarem tranquilas com seus filhos 
na escola. Estamos trabalhando 
para que esta situação seja resol-
vida o quanto antes. O acesso à 
educação é um direito do cidadão. 
Enquanto vereador vou batalhar 
para que todos sejam respeitados 
e tenham a garantia de seus direi-
tos”, finaliza o vereador Roderley 
Miotto.

Toninho da Farmácia 
visita o bairro do 
Queiroz na Zona Rural

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) esteve neste último 
final de semana reunido com os moradores do bairro do Quei-
roz. Esta reunião teve a participação do Secretário de Governo, 
Norbertinho e o Diretor de Serviços Rurais, Donizete. Várias 
indicações que foram apresentadas e encaminhadas ao prefeito 
Vito Ardito Lerário, como por exemplo: a limpeza das ruas do 
bairro; construção de bocas de lobo e implantação de rede de 
esgotos. O principal problema que os moradores reclamam é a 
legalização do bairro que ainda está irregular. “Esperamos que 
a prefeitura ajude os moradores neste sentido”, disse Toninho 
da Farmácia.

O vereador Toninho da 
Farmácia solicita urgente 
a implantação das fossas 
sépticas nas residências do 
bairro do Queiroz. “Faço 
esta solicitação pois a co-
munidade necessita desta 
melhoria”, diz o vereador 
Toninho da Farmácia.

O verea-
dor Toninho 
da Farmácia 
agradece a 
colocação de 
várias lumi-
nárias na Rua 
2 e na Rua 5, 
no bairro do 
Queiroz. “A 
implantação dessas luminárias certamente trará mais segurança a 
todos os moradores do Queiroz”, agradece Toninho da Farmácia.

Professor Eric fiscaliza 
escola REMEFI do 
Marietta Azeredo

O vereador Professor Eric 
(PR) visitou no último dia 18, 
a escola REMEFI “Mário de 
Assis César”, no bairro Mariet-
ta Azeredo e constatou,  após 
receber diversas denúncias 
de mães da comunidade, a 
infestação de piolho de aves, 
muitas fezes, ninhos e inse-
tos pela escola toda, como 
também a caixa d’água, que 
estava aberta. 

Atendendo a solicitações 
do vereador Professor Eric, a 
direção da escola suspendeu 
as aulas nos dias 19, 20 e 21 
de fevereiro para limpeza e 
dedetização geral. Alunos e 
servidores já apresentaram 
reação alérgica devido a tanta 
sujeira. 

ceu os fatos, afirmando que a 
escola receberia dedetização 
e limpeza ainda esta semana. 
“Faço parte da Comissão de 
Educação, sou professor e 
tenho o dever de cuidar das 
nossas escolas. Portanto, 
visitarei todas as creches e es-
colas municipais no distrito de 
Moreira César e região Leste”, 
garante o vereador Professor 
Eric, o “Fiscal da Educação”. 

Melhorias no trânsito
e incubadora de empresas 
O vereador Professor Eric 

(PR) esteve presente recen-
temente em uma série de 
eventos. Em visita ao Departa-
mento de Trânsito, o professor 
debateu algumas sugestões de 
melhorias no tráfego da cidade 
com o Diretor Tenente Paiva 
e o engenheiro Ivair.  Além 
disso, na terça-feira (19), o ve-
reador se reuniu com Evandro 
Gomes, do SEBRAE de Pin-
damonhangaba e empresários 
para discutir a ampliação da 
incubadora de empresas no 
município e implantação do 
polo industrial e tecnológico 
no Distrito de Moreira César.

Vereador proFessor eriC CoM os alunos da 
reMeFi Mário de assis César

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

tesoura Cheio de Fezes de aVes

“Sabemos que o problema 
se arrasta há muito tempo, 
sendo que a administração 
passada foi irresponsável ao 
deixar a escola chegar ao caos. 
Mas não podemos fechar os 
olhos no que tange a saúde 
de nossos alunos, professores 
e funcionários. Contem comi-
go para ajudar nossa cidade 
melhorar”, disse o vereador 
Professor Eric. 

A Secretária de Educação, 
Elisabeth Cursino, esteve pre-
sente na sessão ordinária desta 
segunda-feira (18) e esclare-

Resolução do vereador Felipe 
César – FC regulamenta 
homenagens na Câmara

O vereador Felipe César 
– FC (PMDB) teve aprovado 
na última Sessão Ordinária, o  
Projeto de Resolução 02/2013, 
de sua autoria que regulamenta 
a realização de homenagens e 
Sessões Solenes na Câmara de 
Pindamonhangaba.

Tendo em vista o grande 
número de Sessões Solenes e 
entregas de homenagens ocor-
ridas nos últimos anos, esta 
resolução busca dar ênfase à 
realização de sessões em datas 
significativas, evitando assim 
a banalização das homenagens 
e o controle dos gastos por 
parte do Legislativo.

“O nosso projeto aprovado 
tem como objetivo regulamen-
tar a entrega das homenagens 
concedidas pela Câmara 
restringindo as entregas de 
Cartões de Prata, com isso, 
gerando um economia para 
os cofres públicos, no que diz 
respeito aos gastos do Legis-
lativo”, explica o vereador.

Casas Populares na
Zona Rural
O vereador Felipe César – 

FC pede que a administração 
municipal estude a implanta-

ção de casas populares 
na zona rural de Pinda-
monhangaba. Nas admi-
nistrações passadas di-
versas desapropriações 
foram realizadas que 
podem atender a este 
projeto. “Precisamos 
encontrar um meio de fi-
xar o homem no campo, 
dando condições dignas 
para sua moradia, com 
água, esgoto e todos os 
benefícios encontrados 
na cidade”, destaca o 
vereador.

Rotatória na
Estrada do
Ribeirão Grande
O vereador Felipe 

César – FC, enviou solicitação 
ao prefeito pedindo estudos e 
providências para implantação 
de uma rotatória na bifurca-
ção da Estrada Jesus Antônio 
Miranda com a Estrada dos 
Mirandas, no bairro do Ribei-
rão Grande.

Segundo o vereador, consi-
derando o grande movimento e 
tráfego que a Estrada do Ribei-
rão Grande recebe diariamente, 
principalmente aos finais de 
semana, e os diversos aciden-
tes já registrados no local e os 
riscos existentes, a construção 
de uma rotatória vai dar mais 
segurança a todos os usuários 
desta estrada que atende a 
zona rural do Ribeirão Grande. 
“Temos que fazer, e urgente, 
alguma coisa visando a segu-
rança dos usuários da estrada do 
Ribeirão Grande e estrada dos 
Mirandas. A construção desta 
rotatória vai possibilitar maior 
conforto e segurança a todos 
que se dirigem a esta região 
da zona rural, muito procurada 
pelos turistas, principalmente 
nos finais de semana”, enfatiza 
o vereador Felipe César.

Ricardo Piorino solicita agilidade 
nas obras de duplicação da Av. 
Nossa Sra. do Bom Sucesso

“A situAção está um cAos e
o AndAmento dAs obrAs é muito lento”

F a z e n d o 
uso da Tribu-
na na última 
sessão de Câ-
mara, realiza-
da no dia 18 
de fevereiro, 
o vereador Ri-
cardo Piorino 
(PDT) fez um 
requerimento 
verbal, ende-
reçado ao Go-
vernador do 
Estado, solici-
tando acelera-
ção nas obras 
de duplicação da avenida 
Nossa Sra. do Bom Sucesso, 
uma vez que as obras estão 
muito lentas.

“Todos os dias o tráfego 
de veículos é intenso no lo-
cal, sendo necessária maior 
rapidez no processo de du-
plicação”. “É preciso que o 
Governador dê maior atenção 
a nossa cidade, pois em outros 
municípios, obras do mesmo 
porte são concluídas com 

maior agilidade”, pontuou.
A duplicação se faz neces-

sária por se tratar da principal 
rodovia de acesso à nossa 
cidade, e por conta disso, é 
elevado o número de veículos 
que trafegam no local, princi-
palmente, em horário de pico.  
“O número de acidentes que 
ocorrem na referida avenida 
é constante e infelizmente, 
em muitos casos, com vítimas 
fatais”, lamentou Piorino.

Vereador esteVe no loCal e registrou a situação

Vereador riCardo piorino

Vereador Magrão participa 
da sessão de abertura da 
Campanha da Fraternidade 2013

O vereador Carlos Eduardo 
de Moura – Magrão (PPS) par-
ticipou nesta quarta-feira, dia 
20, da sessão solene de abertura 
da Campanha da Fraternidade 
2013 cujo tema é “Fraternidade 
e Juventude” e o lema é “Eis-
me aqui, envia-me!”. A sessão 
foi presidida pelo vereador 
Roderley Miotto e contou com 
a presença de autoridades civis e 
eclesiásticas da cidade e região.

A coordenação geral, em 
nome da Diocese de Taubaté, 
é do Padre Leandro Alves de 
Sousa que, em seu pronun-
ciamento como orador oficial, 
enfocou o tema da campanha e 
as diretrizes da Igreja com base 
no lema de 2013. 

O vereador Magrão acompa-
nhou atentamente toda a sessão 
e afirmou: “Conclamo a juven-
tude de Pindamonhangaba a re-
fletir sobre o tema Fraternidade 
que entendo ser um caminho 
seguro para a formação integral 
do cidadão, comprometido com 
sua gente e com Deus”. 

O parlamentar do PPS que 
já acompanha o movimento da 
“Jornada Mundial da Juventude 
- JMJ” ficou muito satisfeito, 
contente e feliz ao conhecer o 
grupo que apresentou o Hino 
da JMP, cumprimentando-o em 
nome dos jovens de Pindamo-
nhangaba, bem como ao Padre 
Leandro e as demais autoridades 
da Diocese de Taubaté.

Magrão aCoMpanha abertura da CF 2013

Magrão e autoridades na sessão solene da CF 2013

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP
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PALÁCIO LEGISLATIVO DR. GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN

RUA ALCIDES RAMOS NOGUEIRA, 860 - LOTEAMENTO REAL VILLE - MOMBAÇA 
CEP 12400-900 - PINDAMONHANGABA/SP - TELEFONE (12) 3644-2250

CÂMARA DE VEREADORES

DE PINDAMONHANGABA

ACESSE: WWW.CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

DIRETORA DE COMUNICAÇÃO:
NATÁLIA LUGLI SPER

ASSISTENTES DE IMPRENSA PARLAMENTAR:
LUIZ CARLOS PINTO (MTB 32.783)

ROBSON LUÍS MONTEIRO (MTB 18.021)
TELEFONES: (12) 3644-2275, 3644-2279 E 3644-2281

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

VEREADOR DR. MARCOS AURÉLIO VILLARDI

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

FOTOS:DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

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

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

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL

FOTOS:DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVPDIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR JANIO LERARIO

Procurado por munícipes solicitando que inter-
cedesse junto à Prefeitura  no sentido de resolver 
os constrangimentos ocorridos no CEM - Centro de 
Especialidades Médicas - com relação as contantes 
quedas da internet o que tem dificultado a marcação 
de consultas pelo sistema, o vereador Janio Lerario 
(PSDB) enviou ao Prefeito Vito Ardito Lerario o 
requerimento nº30/2013, de 28/01/2013, solicitando 
informação sobre a viabilidade de instalar nas áreas 
vinculadas à Secretaria de Saúde, serviços de internet 
desvinculados dos demais Departamentos do Município. 

Janio Lerario ressalta que “o fluxo de paciente é 
intenso, uma vez que, um grande número de consul-
tas de especialidades acontece no prédio do CEM. O 
vereador explica, ainda, que antes o agendamento era 
feito manualmente e hoje a cidade conta com o sistema 
“SISREG”, que oferece todo o subsídio necessário para 
o dia-a-dia dos trabalhos de todos os setores, ou seja, 
desde a marcação de consulta até o agendamento dos 
exames em outros locais que prestam serviço à saúde 
da população. 

Janio observa que a saúde é uma área que utiliza 
excessivamente a internet e estando vinculado a outros 
departamentos, ela torna-se mais lenta, dificultando 
assim os trabalhos dos funcionários causando grandes 
problemas aos munícipes e à população em geral.

O vereador lembra que está acompanhando os tra-
balhos da prefeitura e que, no início do novo mandado 
muitas atividades ainda estão se ajustando e que é 
normal esta insatisfação das pessoas. “Acredito que, 
muito breve, esta situação estará resolvida”, finalizou 
Janio Lerario. 

Janio pede solução para 
problema da internet
na área da Saúde

Dr. Marcos Aurélio solicita 
informações sobre implantação 
da Creche do Idoso

Sempre atuante e participati-
vo na área da saúde, o vereador 
Dr. Marcos Aurélio Villardi 
(PR) solicitou à Prefeitura, atra-
vés de requerimento apresenta-
do em última sessão ordinária, 
para que a instituição faça o 
esclarecimento de como está o 
andamento para a implantação 
da Creche do Idoso em Pinda-
monhangaba.

O vereador alega que é 
importante termos um lugar 
adequado e confortável para 
estadia de nossos entes queridos. 
A Creche do Idoso é um lugar 
apropriado e especial para que 
pessoas experientes e que ser-
vem de exemplo de vida para 
nós, mas que hoje se encontram 
em estado de dependência, pos-
sam ter um ambiente seguro e 
confortável e que possam exer-
cer várias atividades de forma 
criativa, ao longo de sua esta-
dia. “Essas pessoas atendidas 
teriam tranquilidade e carinho 

para que seu dia seja especial e 
proveitoso”, explica o vereador 
Dr. Marcos Aurélio. 

Na Creche do Idoso seriam 
oferecidas instalações seguras 
e com profi ssionais altamente 
qualifi cados e preparados. O 
vereador enfatiza que a creche 
deverá contar com médicos, 
enfermeiros, psicólogos, fi sio-
terapeutas e pessoas preparadas 
para atendimento, convívio e 
higienização do ambiente. “O 
local também contará com salas 
de jogos, sala de estar, lugar para 
banho de sol, internet, refeitório 
e um amplo espaço para algumas 
atividades físicas e criativas. As-
sim as pessoas podem trabalhar 
tranquilas e sabendo que seus 
idosos terão um dia agradável 
e seguro e, no fi nal da tarde, 
estará de volta ao conforto da 
lar e com amor da família. Por 
isso é importante implantarmos 
a Creche do Idoso”, concluiu Dr. 
Marcos Aurélio.

Cal quer doação de área para 
nova unidade da ETEC Paula 
Souza em Moreira César

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) enviou o 
requerimento nº 1.185/12 em 
que indaga sobre a possibilidade 
de instalação de mais dois cursos 
na unidade da ETEC Paula Sou-
za instalada na EE Dr. Rubens 
Zamith e foi informado de que, 
no momento, isso seria impos-
sível pois não há espaço físico 
para a instalação de mais cursos 
na escola pois seria necessário 
construir mais salas, ou seja, um 
novo prédio para abrigar a ETE 
Paula Souza em Moreira César.

Diante desse fato, Cal está 
reivindicando à Prefeitura que 
doe um terreno ao Governo do 
Estado para construção de uma 
nova unidade do Centro Paula 
Souza no Distrito, para que os 
jovens e a população possam ter 
novos cursos. Cal solicita que 
seja um terreno de fácil acesso 
pois a população de Moreira 
César tem hoje quase 50 mil ha-
bitantes. “Diante dessa situação 
e após reunião com o Secretário 
de Energia de SP, José Anibal, 
ele me disse que iria ajudar no 
que for preciso, inclusive apoiar 
o nosso pedido ao Governador 

Geraldo Alckmin”, explica Cal.  
Ampliação de Faculdade
O vereador Cal, através 

do requerimento nº 175/2009, 
pediu ao Governo do Estado, 
por meio dos deputados federal 
Arnaldo Faria de Sá e estadual 
Campos Machado, a ampliação 
da Faculdade Tecnológica de 
Pindamonhangaba e agradece 
pelo atendimento desta obra. 
A Faculdade está recebendo a 
construção do Bloco Biblioteca, 
Auditório, salas de aula e Labo-
ratórios que irão possibilitar o 
aumento do número de alunos, 
dando oportunidade aos jovens 
da nossa cidade. A obra está 
prevista para ser entregue em 
um ano.

PLACA DO GOVERNO DO ESTADO INFORMA AS OBRAS SOLICITADAS PELO VEREADOR CAL

Martim Cesar pede 
cobertura da quadra do 
Alto do Cardoso

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O Vereador Martim Cesar 
(DEM) encaminhou Indicação 
ao Executivo, solicitando pro-
vidências para que seja feito 
estudos visando à construção de uma cobertura para a quadra 
poliesportiva, localizada na esquina das ruas Papa João XXIII 
e Expedicionário Marcelino Machado Moreira, no bairro do 
Alto do Cardoso.

Limpeza urbana
O vereador Martim Cesar encaminhou Indicação ao Exe-

cutivo, solicitando providências para que seja feita a limpeza 
do canteiro central entre a rua Professora Mirian Penteado 
Rodrigues Alckimin e avenida Dr. Francisco Lessa Junior (Via 
Expressa), no bairro Lessa. “O mato nesta região está muito alto, 
prejudicando a visibilidade e colocando em risco a segurança 
dos moradores e motoristas que trafegam pelo local”, destaca 
o vereador.

Professor Osvaldo 
cobra soluções contra 
enchentes no Carangola

O vereador Pro-
fessor Osvaldo Ma-
cedo Negrão (PMDB) 
ocupou a Tribuna da 
Câmara na Sessão 
Ordinária do último 
dia 18, para pedir ao 
Executivo, estudos 
visando solucionar o 
problema de enchente 
que há anos afl ige o 
bairro do Carangola.

O vereador Profes-
sor Osvaldo apresen-
tou várias fotos e um 
vídeo de uma rua no 
bairro do Carangola, 
onde as águas das chuvas 
invadiram várias casas, in-
clusive o vereador esteve no 
local circulando pelas ruas e 
em uma delas, ele estava com 
água acima dos joelhos.

Após a apresentação das 
fotos o Professor Osvaldo 
cobrou a administração e 
pediu soluções mais rápidas 
vinda por parte do Exe-
cutivo de nossa cidade, já 
que há anos vem ocorrendo 

esse problema no bairro do 
Carangola. “Sabemos que a 
atual administração assumiu 
há pouco mais de um mês, 
mas precisamos de uma 
solução urgente para que 
este problema seja sanado e 
a população não sofra mais 
com as enchentes, inclusive 
correndo risco de contrair 
doenças transmitidas pelas 
cheias”, destaca o vereador 
Professor Osvaldo.

PROFESSOR OSVALDO QUER SOLUÇÃO PARA EVITAR ENCHENTES NO CARANGOLA

ORDEM DO DIA

5ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se no           
Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, no próximo dia 25 de fevereiro de 2013, 

segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 07/2013, do Vereador José Carlos 
Gomes – Cal, que “Denomina a Creche do Loteamento 
de Interesse Social Liberdade, no Distrito de Moreira 
César, de ESMERALDA SILVA RAMOS”.

Pindamonhangaba, 20 de fevereiro de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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



Agora o Rio Paraíba do Sul está mais limpo.
O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Sabesp, entregou 

obras de tratamento de esgoto em mais 4 cidades do Vale:

E vêm mais obras por aí:

Jodinaldo Ubiracy de Azevedo Pinheiro – há 18 anos na Sabesp

São José dos Campos
São Bento do Sapucaí

• São Bento do Sapucaí
• Pindamonhangaba
• Campos do Jordão
• Taubaté
• Cachoeira Paulista

• Lavrinhas
• Tremembé
• Santo Antônio do Pinhal
• Queluz
• Arapeí
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Pindamonhangaba 
está em evidência em 
vários setores, e um de-
les é o setor turístico. 
Por conta disto, a cida-
de que faz parte do Cir-
cuito Turístico Manti-
queira, participou do 19º 
Workshop CVC, em São 
Paulo, reconhecido co-
mo um dos mais impor-
tantes eventos de turis-
mo privado no Brasil.

Durante os dias 20 e 
21 de fevereiro, a prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, esteve divulgando o 
Circuito Turístico Manti-
queira - Projeto de integra-
ção turística entre 07 cida-
des que se localizam na 
Serra da Mantiqueira, que 
são elas: Campos do Jor-
dão, São José do Campos/
São Francisco Xavier, São 
Bento do Sapucaí, Santo 
Antônio do Pinhal, Pique-
te, Pindamonhangaba e 
Monteiro Lobato. Criado 
há cinco anos, o Projeto 
contempla dentre as suas 
funcionalidades o desen-
volvimento-social e de-
senvolvimento-turístico. 

Diversas autoridades 
estiveram reunidas na 
abertura do evento que 
contou com as presenças 
do secretário de Turismo 
do Estado de São Pau-

Pindamonhangaba divulga Circuito 
Turístico Mantiqueira durante feira em SP

lo, Cláudio Valverde que 
representou o governa-
dor Geraldo Alckmin e 
também do ministro do 
Turismo, Gastão Vieira.

O ministro do Turis-
mo afi rmou que os tra-
balhos das prefeituras 
são de grande impor-
tância, pois fomentam e 
divulgam o turismo re-
gional que tem crescido 
nos últimos tempos, co-
mo opções acessíveis de 
passeio. 

O programa do Go-
verno do Estado, deno-
minado como: São Pau-
lo – Um Estado, muitos 
destinos, obtém 22 ro-
teiros de turismo regio-
nal e Pindamonhangaba 
faz parte de um deles ,o 
Circuito Turístico Man-
tiqueira. 

Para o secretário Es-
tadual de Turismo de 
São Paulo, Cláudio Val-
verde, eventos deste 
porte garante visibilida-
de aos destinos paulis-
tas. “Os 22 circuitos ou 
entidades que compõem 
a nossa equipe nesta ver-
são do workshop têm a 
possibilidade de divul-
gar seus atrativos pa-
ra um público extre-
mamente segmentado, 
gerando novas parcerias, 
aumentando o fl uxo de 
turistas e, consequente-

mente, aquecendo a eco-
nomia local” explica.

19° Workshop 
Com o tema “Jun-

tos podemos mais”, o 

19º Workshop & Trade 
Show CVC 2013 – Feira 
de Exposições, realizado 
entre os dias 20 e 21 de 
fevereiro na Expo Center 

Ministro do 
Turismo Gastão 

Vieira recebendo 
o material do 

Circuito das 
mãos da diretora 

de turismo de 
Pindamonhangaba

Pindamonhangaba 
divulga Circuito 
Turístico 
Mantiqueira em 
stand do Governo 
do Estado no 19º 
Workshop & Trade 
Show CVC 2013 

Daniela Gonçalves

Daniela Gonçalves

Os artistas de Pindamonhangaba, nas mais 
diversas categorias, precisam se cadastrar no 
Departamento de Cultura. Aqueles que já estão 
cadastrados também devem comparecer à Cul-
tura para atualização de seus dados. 

O cadastro de artistas começa nesta segunda-
-feira (25) e segue durante o mês de março. A in-
tenção é conhecer a população artística de nos-
sa cidade e integra-la nos eventos realizados pela 
Prefeitura, tanto para conhecimento quanto pa-
ra participação. O Departamento de Cultura está 
programando diversos eventos para este ano, em 
todas as categorias artísticas.

As categorias são as seguintes: Artesanato, 
Artes Plásticas - Pintura e Escultura, Culinária 
Regional, Grupos Folclóricos, Fotografi a e Ví-
deo, Literatura, Músicos, Artes Cênicas - Tea-
tro; Animador; Palhaços; Mágicos; Contador de 
história, Locutor e Ofi cineiros – que são aque-
les habilitados a ministrar cursos e ofi cinas.

As inscrições serão realizadas de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 14 às 16 ho-
ras, no Departamento de Cultura, rua dr. Cam-
pos Salles, 530, São Benedito.

As inscrições serão gratuitas. São documen-
tos necessários para se efetuar a inscrição: duas 
fotos 3x4; xerox do RG e CPF; e comprovante 
de residência. 

Para inscrição como “ofi cineiro” será necessá-
rio apresentar, também, os seguintes documentos: 
certifi cado de curso de graduação; cursos específi -
cos da área; portfólio de atuação (período de atua-
ção na área, premiações obtidas); e, no caso de ar-
tesanato, foto do produto fi nal a ser ensinado.

Artistas da cidade precisam 
se cadastrar na Prefeitura

Norte em São Paulo, reu-
niu cerca de 12 mil agen-
tes de viagens e mais de 
600 expositores nacio-
nais e internacionais.
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A Prefeitura de Pinda-
monhangaba vem realizan-
do uma série de ações de 
modernização e adequação 
dos prédios públicos à Lei. 
Um destes trabalhos con-
centra-se no Mercado Mu-
nicipal, que está recebendo 
tubulação de GLP (Gás Li-
quefeito de Petróleo).

Com o GLP no Mercado 
Municipal, a Prefeitura aten-
de mais uma norma de se-
gurança, exigida para locais 
com grande concentração de 
pessoas.

Os tubos estão em fase 
de instalação e vão alimentar 
todos os Box que atuam com 
comercialização e produção 
de gêneros alimentícios fei-

Mercado Municipal fi cará mais 
seguro com novo sistema de gás
Além de segurança e adequação 
às normas, sistema implantado 

pela Prefeitura deverá gerar 
economia para comerciantes do 

Mercado Municipal

Prefeitura está construindo sala que abrigará baterias de gás no Mercado Municipal; tubos estão em fase de instalação

tos na hora, como bares, res-
taurantes e lanchonetes, den-
tre outros.

Segundo dados da Secre-
taria de Obras e Serviços, a 

instalação dos tubos come-
çou no fi m de janeiro e deve 
ser concluída até março. 
Além de colocar os tubos, a 
Prefeitura está construindo 

uma sala para abrigar as ba-
terias do Gás Liquefeito de 
Petróleo (grandes cilindros 
com carga de gás).

Além de oferecer mais 

seguranças às pessoas que 
trabalham e frequentam o 
Mercado Municipal, o ato da 
Prefeitura pode proporcio-
nar uma economia para os 

comerciantes do local. Em 
outros locais do país onde o 
GLP foi instalado, calcula-se 
uma economia de 15% a 30% 
para os usuários.

Representantes de empresas 
participam de curso na Prefeitura

O treinamento, realizado no auditório da Prefeitura, teve grande procura por 
parte dos contadores, tomadores e prestadores de serviços da cidade

 Os representantes de car-
tórios, bancos, contadores, 
tomadores e prestadores de 
serviços participaram, nesta 
semana, de um treinamento 
na Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, sobre o novo sis-
tema de escrituração online, 
o “Siap.Net Issonline” em 
substituição ao já existente 
“GissOnline”. O treinamen-
to foi realizado pela empre-
sa Embrás, responsável pelo 
novo sistema, por meio da 
Secretaria de Finanças (De-
partamento de Arrecadação / 
Setor de Fiscalização e Ren-
das). 

O treinamento foi reali-
zado na segunda-feira (18) 
para bancos e cartórios, e 
na terça-feira (19) e quarta-
-feira (20), para contadores, 
tomadores e prestadores de 
serviços. Mais de cem em-
presas procuraram a Prefei-
tura para participarem do 
treinamento, por isso a reu-
nião teve que ser realizada 
em três dias, em vez dos dois 
inicialmente planejados.

Além das pessoas que 
participaram das reuniões, 
outras estão procurando a 
Prefeitura por telefone e as 
dúvidas estão sendo solucio-

nadas. Os telefones para tirar 
eventuais dúvidas a respeito 
do funcionamento do novo 
sistema são: 3644-5681 e 
3644-5687.

De acordo com informa-
ções da Secretaria de Finan-
ças, essa ferramenta é utiliza-
da para a arrecadação de ISS 

(Imposto sobre Serviços), 
que representa cerca de 10% 
do valor do orçamento do 
município. A apresentação 
do novo sistema foi neces-
sária para que não aconteça 
a interrupção da arrecadação 
durante a migração para as 
novas ferramentas. 

A intenção da Prefeitura 
de Pindamonhangaba é rea-
lizar uma reciclagem deste 
treinamento no prazo de um 
mês, quando o novo sistema 
já estará em funcionamen-
to, para que sejam solucio-
nadas as dúvidas que ainda 
restarem. 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizará, na 
terça-feira (26), reunião 
com os pastores e dirigen-
tes das igrejas evangélicas 
a respeito da concessão de 
alvarás de funcionamento. 
A reunião será no auditório 
municipal, às 19 horas. 

A organização do en-
contro está a cargo das se-
cretarias de Administração, 

Governo, Planejamento e 
de Assuntos Jurídicos, em 
parceria com o Corpo de 
Bombeiros. Na ocasião, o 
comandante Tenente Dias 
proferirá palestra buscan-
do a conscientização sobre 
a necessidade de alvarás de 
funcionamento, para locais 
de concentração de público. 
A intenção da Prefeitura é 
apresentar aos pastores algu-

mas vantagens no funciona-
mento com o alvará, como, 
primeiramente, estar dentro 
da lei, além da segurança aos 
congregados e da garantia de 
imunidade de impostos. 

Na ocasião, o Conselho 
de Pastores do Brasil, atra-
vés do presidente Pastor 
Marcos Denir, anunciará a 
realização de um ciclo de 
palestras sobre a elabora-

ção e atualização dos atos 
constitutivos das entidades 
religiosas. O Conselho está, 
ainda, buscando convênio 
com advogados e contado-
res para orientação dos pas-
tores no trabalho de regula-
rização dos seus templos. 

Após a reunião com evan-
gélicos, outras reuniões serão 
programadas, especifi cas com 
líderes das outras religiões. 

Treinamento 
Durante a reunião, será 

feito também o anúncio de 
outro ciclo de palestras, des-
ta vez com o Corpo de Bom-
beiros, nas quatro principais 
regiões de Pindamonhanga-
ba: centro, Moreira César, 
Araretama e Região Leste. 
Essas palestras serão um 
treinamento sobre preven-
ção e combate à incêndio e, a 

partir daí, cada comunidade 
religiosa terá a oportunidade 
de formar seus brigadistas. 

A Brigada de Incêndio 
é formada por pessoas da 
comunidade, que recebem 
treinamento adequado tanto 
para prevenção como para 
postura e procedimentos 
corretos que devem ser to-
mados, por ocasião de uma 
situação de emergência.

Cidade faz reunião com pastores e líderes evangélicos sobre alvarás

Maria Fernanda Munhoz

Célia Lima

Todos os munícipes que 
fazem uso do cartão de gra-
tuidade no transporte coleti-
vo das linhas Pinda-Taubaté 
estão sendo convocados 
para realizar seu recadastra-
mento junto à Secretaria de 
Saúde da Prefeitura de Pin-
damonhangaba. Para tanto, 
é preciso comparecer ao 
CEM – Centro de Especia-
lidades Médicas, 2º andar, 
sala 04.

O horário de recadastra-
mento é de segunda a sexta-
-feira, das 7h30 às 11 horas 
e das 13h30 às 16h30. Os in-
teressados devem procurar a 
assistente social Regina, mu-
nidos de documentos.

Com a criação da Região 
Metropolitana, em 2012, a 

partir deste ano o gerencia-
mento dos transportes será 
responsabilidade da EMTU 
(Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos), in-
cluindo a gratuidade das 39 
cidades da região. Com isso, 
as emissões das carteirinhas 
de gratuidade serão reali-
zadas após laudo fornecido 
pela Secretaria de Saúde dos 
municípios.  

As atuais carteiras têm 
prazo de validade até março 
e são emitidas somente aos 
que se enquadram nas cate-
gorias de defi ciências físicas, 
visual, mental e auditiva, e os 
que tenham sua capacidade 
laborativa comprometida por 
doenças orgânicas como HIV 
e tumores malignos. 

Benefi ciados 
com gratuidade 
nas linhas Pinda-
Taubaté devem 
se recadastrar
De segunda a sexta-feira,
das 7h30 às 11 horas e das 
13h30 às 16h30, no CEM
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(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa 
a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhangabense de Letras) www.falandode-
trova.com.br  -  (o mais completo portal de trovas na Internet)

________________________________________

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

“A FELICIDADE DE GRANDES HOMENS  consiste em levar 
amor e solidariedade aos humildes  que necessitam...” - Walyson 
Garrett

Na feira de artesanato
o que mais chama a atenção
é, no decote, o “artefato”
da “patroa” do artesão...
          

O QUE DISSE O LIVRO de  Matemática para o livro de His-
tória? - Não me venhas com histórias porque já estou cheio de 
problemas!

ADESIVOS COLADOS EM CARROS: 1 - “Como estou dirigindo? 
Mal? Dane-se, o carro é meu!”. 2 -  “99% da beleza feminina sai 
com água e sabão!”. 3 -  “Bobo é assim mesmo... tudo que vê, 
lê!”

O CASAMENTO.. – Antes: Ela adora como eu controlo a situação. 
Depois – Ela diz que sou um manipulador egoísta. Antes – Ontem tran-
samos no sofá. Depois – Ontem dormi no sofá... 

Felicidade real,
eu creio, em meus pensamentos,
não é tempo sem final,
mas sim pequenos momentos!

   depois de uma noite passada com os amigos, quando se 
ouve um estrondo. A mulher acorda e pergunta: - O que é que 
caiu?  - O meu casaco! – O  teu casaco fez tanto barulho? E ele: 
-  É que eu estava dentro dele... 

DOIS LOUCOS queriam fugir do hospício e um deles apresen-
tou um plano:- Vamos escapar pelo buraco da fechadura! Ele 
tomou distância, correu em direção à porta e se esborrachou. 
Furioso e sentindo a dor da pancada, reclamou:- Droga! Deixa-
ram a chave na fechadura... 

O JAPONÊS CHEGA ATRASADO no serviço e justifica: - Japon 
atrasou porque gerador morreu, né? - Como assim? Você quer dizer 
que o gerador enguiçou? - Non... non... gerador morreu mesmo. 
Era o gerador, o funxonaro,  que tomava conta do meu prédio!

À natureza eu iria
mais homenagens render,
se tivesse feito, um dia,
sogra, sem boca nascer... 

DICIONÁRIO: 1 -  Barganhar: Receber um boteco de herança. 
2 - Cretino – Indivíduo que nasceu na ilha grega de Creta. 3 - 
Amazonas – Pessoa que adora “casa da luz vermelha”. 

O MENDIGO BATE À PORTA de uma dona de casa e pede uma 
esmola. - Puxa, mas o senhor me parece tão forte e sadio, por 
que será que   achar trabalho? - Sei não, madame! Acho que é 
pura sorte!

CHARADINHAS: Qual o doce preferido do átomo? Pés-de-
-moléculas. Por que a vaca foi pro espaço? Foi procurar o vácuo. 
Como o elétron atende ao telefone? Próton... 

No mundo incerto, a certeza
mais certa é, já confirmada,
em meio à tanta incerteza,
não ter certeza de nada!

CURSINHO DE INGLÊS: 1 - Mickey – Queimadura. Exemplo: 
Pus a mão no fogo e mickeymei! 2 – Do well – Verbo doer. Exem-
plo:- Bati a canela e do well pra burro... 

QUAL A DIFERENÇA ENTRE a vaca e o palhaço? A vaca gosta 
de palha crua e o palhaço de palhaçada.

DIFERENÇAS: Rico traído é adultério, pobre traído é corno. 
Rico de terno é empresário, pobre de terno é defunto. Rico na 
loja é “eu compro”, pobre na loja é “eu tô só olhando

Disse o mosquito à mosquita
da dengue, todo vaidoso:
- muita mosquita bonita
acha-me muito dengoso!

MENTIRAS HISTÓRICAS: 1 – É verdade que para não engordar 
devemos comer só verduras? Não, os elefantes só comem ver-
duras. 2 – Comer só frutos do mar e peixes não deixa engordar? 
Mentira, as baleias só comem peixes... 

PORQUE O PORTUGUÊS toma banho com o chuveiro desligado? 
Por que ele comprou um xampu para cabelos secos...

VOCÊ SABE qual a diferença entre a esposa e a amante? Mais 
ou menos uns trinta quilos a mais... 

Na vela que nos socorre,
que lição a ser seguida:
- nasce, vive e logo morre
a iluminar outra vida....

AO INICIAR A CONSULTA, o médico pergunta ao paciente:- 
Então, seu Manuel, o que foi que o trouxe ao meu consultório? 
Ele responde:- Ora, o táxi, pois pois... 

O HOMEM É UM SER TÃO dependente que até pra ser corno 
e viúvo precisa da ajuda da mulher...

ADIVINHAÇÕES: 1 – Porque a salsicha espirra? Porque ela não 
é sadia. 2 – Qual a diferença entre o vinagre e o viagra? O vinagre 
é pra verdura, e o viagra é pra ver duro! 3 – Sabe que existe um 
ótimo chá para carecas? É o chá... péu!

FALANDO SÉRIO
O site Terra dessa quarta-feira publicou uma pesquisa: - Você 

achou justa a eliminação de Ivan no Big Brother Brasil 3?. Eu 
respondi: - Sim, foi muito injusta... deveriam ter eliminado é 
todos de uma vez, assim acabava esse programa – como dizia o 
saudoso locutor Mirandinha: horrível, horripilante, estapafúrdio, 
profundamente lamentável!

 
TROVA DO ALÉM 

Das grandes dores resumo 
a função desconhecida: 
Quem não chora perde o rumo, 
quem não sofre perde a vida! - 

Sebastião Rios – Do livro “Trovadores do Além”, psicografado 
pelos médiuns Waldo Vieira e Francisco Cândido Xavier 

MISSÃO IMPOSSÍVEL...
O casal de idosos ouvia atentamente o pastor no rádio: - Ir-

mãos, se alguém tiver algum problema, eu quero que ponha a mão 
no lugar do corpo que está doente e eu rezarei agora para a sua 
cura. O velhinho, devagar, foi enfiando a mão dentro das calças, 
e a mulher, vendo isso, disse: - Esquece isso, meu velho. O pastor 
tá dizendo que vai curar os vivos e não ressuscitar os mortos... 

“UM SENTIMENTO vai além da vida pra dizer  
que nunca é tarde pra tentar um grande amor então 
viver... já fui ferido, também chorei, posso enten-
der,  mas esse amor além da vida  vamos viver...” 
– Paula Fernandes

ATENÇÃO – Divulgue gratuitamente sua progra-
mação pelo e-mail: joao.ouverney@terra.com.br

ALOHA MUSIC HALL Taubaté –  24/2 – Feijoada 
Aloha Esquenta show Péricles. Yara Rocha e Grupos 
Influência e Abraço Negro

ARENA 101 TAUBATÉ –  23/02 (sábado) – Bandas Dallas e Rodeio. 
02/93 (sábado) – Garotos do Vale.  09/03 (sábado) – Festa dos calouros 
de Medicina da Unip. Grupo Prala. Estrada Municipal Antonio Marçon, 
4.900, ou  Rod. Pres. Dutra, km 101. www.arena101.com.br. Lista vip 
com Luzera – 9171-8990 e 7811-9776

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS de Guará –  QUINTA-FEIRA –21/02 
– Musical Arte. 28/02 – Banda Gold. SÁBADO - 23/02 – American  Sound 
Machine. Ingressos: R$ 15,00 (único). Tel (12) 3122-3812

BAR DO SANTISTA Pinda – Som ao vivo com ótimos artistas todo 
domingo e véspera de feriados, a partir das 18h.   Rua Benedito Ribei-
ro da Cunha, 35 (antigo Mistura Brasil). Funciona de terça e domingo 
a partir das 17h

BARRACAO DO FORRÓ Taubaté  - 28/2 (quinta) – Noite do shorti-
nho curtinho. Prêmio para o short mais curto. Tequileira Mel Lopez, 
Gogo Daniel Alexandre e Bonde Faz Gostoso. Elas vip até 0h30, após 
R$ 5. Eles R$ 10, após 15

BOTECO DO GOL Taubaté – 23/2 (sábado) – Grupo Um Novo Stylo 
e Dj Alejando Gutierrez (pagofunk). Tel (12) 3411-6956 / 3641-6957 
/ 7815-1645. Av. Santa Luiza de Marilac, 1.661, Vila São José.  www.
artproducoeseventos.com.br

CERVEJARIA DO GORDO Lorena  - 23/02 (sábado) – Festa do Pa-
trão. Wilson Siderato e Rogério flausino. www.cervejariadogordo.com.
br. Tel(s): (12) 3157-6200

CHICK NA ROÇA Taubaté – 24/2 (domingo 20h) – Bandas Dallas, e 
Garotos do Valle. Caminhão trio elétrico. Tel (12) 3622-4041 e 9204-
1126 (promoter Vanessa Loira)

CHICKEN BAR Tremembé –  Sertanejo universitário toda quinta-
-feira. Tel (12) 9181-5704, 9235-8078 e 9213-2034. Av. Luiz Gonzaga 
das Neves, 2.500 (anexo ao Posto Alsan)

CLUBE DA VILA  SÃO BENEDITO  Pinda  -  Bailes suspensos tempo-
rariamente devido a reformas no prédio do Sindicato

CLUBE DO LAZER Taubaté -    QUARTA-FEIRA  - 20/02 – Anjinho do 
Vale. 27/02 - Jaqueline.  DOMINGO – 24/02 – 5 Estrelas. (SP).Traje es-
porte fino. Tel. 3633-5389/3011-0400. E-mailsodirfreire@sieps.com.br

CLUBE DO VAQUEIRO Roseira – Baile forró e funk todo sábado 23h. 
Homem R$ 15,00 e mulher R$ 8,00. Estrada Roseira-Aparecida

CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé  -  23/02 (sábado) – Alpha Vale. 
Tel 3674-2413. Ingressos: R$ 14,00 e 7,00 com convite. A direção do 
clube realiza também o Baile no Mangueirão (Pinda) toda sexta-feira, 
22h, com deliciosa canja gratuita à 1h

CREIX TÊNIS CLUBE Tremembé – 22/02 (sexta) – MC Da Leste, 
abertura MCs Muleke e Menor. 1º lote R$ 15, depois R$ 20 e R$ 30. Tel 
(12) 9120-3659 e 9150-6727

CROZARIOL Tremembé - 22/02 (sexta) –Noite do Adesivo. Bandas 
Chapéu Brasil, e Forró Country. Tel. (12) 3672.2576. www.crozariol.
com.br

ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA  Caçapava – 22/2 (sexta) – Balada 
Universitária. Talis & Welinton, e Banda Espora. 23/2 (sábado) – Jorge 
Dimas & João, e Matheus Minas & Leandro. Tel. 3955-9420. www.es-
tancianativasertaneja.com.br

FERROVIÁRIA Pinda – 13/04 (sábado) – Mega show de Paula Fer-
nandes. A empresa CRT Produções informa que os ingressos etão a 
venda em Neto Jeans, Churrascaria Gramado, Diniz Discos  secretaria 
do clube (em Pinda) e Stetic Cosméticos (em Taubaté).  Participação 
de Douglas & Vinicius, Lucas Bressan e Dj Marcin. Ingressos sócios – R$ 
50, não-sócio R$ 60 antecipado. Realização: CRT Produções de Eventos 
(Renato e Marília Teixeira), Tel (12) 3643-4001 e 2126-4444, e sites 
www.crtprudocoes.com. e www.aaferroviaria.com.br 

MANGUEIRÃO Pinda – Toda sexta-feira,  22h,o melhor forró da re-
gião com a Banda Gold. Tel (12) 9174-0026

ÓBVIO CHOPERIA Pinda – 21/2 (quinta) – Telão Rock N’Roll. 22/02 
(sexta) –Banda Indiana Groove, Strays Cats, e Hendrix.  23 /02 (sába-
do) – Motorhead Cover, e The Hannor. 24/02 (domingo 19h30) – Sunday 
Rock. Tel (12) 3648-4913.    www.cervejariaobvio.com.br

PINDABAR Pindamonhangaba – Sexta – 22/02 – Banda Brete. Elas 
vip até 0h. Sábado – 23/2 – Videokê.  24/02 – Domingo – Grupo Influên-
cias. Aberto de 6ª a domingo a partir das 20h.  R$ 15,00 homem e R$ 
10,00 mulher.  Tel (12) 3527-0510 / (12) 7814-4029 e (12) 9749-8126.
www.pindabar.com

RANCHO SANTA FÉ Aparecida  - 22/2 (sexta) – Banda 8 Segundos. 
R$ 20 e mulher R$ 10. Tel. (12) 3105-1663 e 8100-9062. www.ranchos-
tafe.com.br, e-mail ranchostafe@gmail.com

RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural – 21/2(quinta) – Mar-
cos Henrique. 23/2 (sábado) – Marron (de SJC).  Baile com bandas ao 
vivo toda quinta e sábado. Início às 21h. Tel.  (12) 3648-4036 e 9775-
0389

RESTAURANTE COLMÉIA Pinda – Música ao vivo durante os almoços 
de domingo. Pizza em forno de lenha nos eventos. Um dos melhores 
restaurantes rurais do município. Tel. 3642-2120. www.restaurante-
colmeia.com.br

RESTAURANTE COLMÉIA Pinda – Esquenta Colméia: 22/2 (sexta 
22h) – Banda Turne. 23/2 (sábado 23h) – Banda Brete. 24/2 (domingo 
19h) – Grupo Nosso Samba. Homem R$ 20 e mulher vip até 0h. Tel (12) 
3643-4001 e 8703-8539 

SALÃO DE EVENTOS MACHADO Taubaté – 09/03 (sábado) – Marcos 
& Rena. Tops Djs. Marchinhas. Dois ambientes. Convites R$ 10 (1º lote) 
e R$ 20 (2º lote). Abadás R$ 20 (1º lote) e R$ 30 (2º lote). Salão Macha-
do Eventos. Estrada Oswaldo Cruz (Taubaté-Ubatuba), 4.300

VILLA SERTANEJA São José - QUINTA DE ELITE – 21 /2 (21h) – MC 
DaLeste. SEXTA-FEIRA – 22/2 – Luana Marques & Luliano. Elas vip até 
1h . SÁBADO – 23/2 – Fiu Fiu, Boy do Charmes e Mc Magrinho.  E vem aí 
a Mega Festa com a Banda Sacode a Poeira e Matheus Minas

VAI COM DEUS, AMIGO WILSON... 
Faleceu nesta segunda-feira, 18 de fevereiro, Yusef Taha El Kha-

tib, popular “Wilson Turco”, que durante muitos anos trabalhou como 
porteiro de clubes como Creix, Mangueirão e Vila São Benedito. Vai 
em paz, querido amigo, que Deus o acolha e o recompense por tanta 
alegria que espalhou durante toda sua vida, em milhares de bailes que 
ajudou a realizar. Vamos nos lembrar para sempre de você, com muito 
carinho! E que Deus perdoe o ser humano que lhe tirou a vida... 
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VESTIBULAR PRA ENTRAR NO CÉU!
Dizem que brincar com fogo é perigoso porque pode-

mos acabar nos queimando. Mas o trovador, de um modo 
geral, é um abusado por natureza. Adora desfilar suas sau-
dáveis irreverências através dos setissílabos que lhes soam 
tão familiares.

Para não fugir à regra, também dou meus pitacos de 
vez em quando. Relendo, por exemplo, esta belíssima tro-
va do Mestre IZO GOLDMAN:

             A saudade não me poupa,
desenhando, fio a  fio,
o perfil da tua roupa
no guarda-roupa vazio...

Lembrei-me de um amigo que acabara de separar-se. A 
esposa partira, levando quase todos os móveis da casa, 
entre eles, um guarda-roupa que lhe era de um valor sen-
timental inestimável. Pertencera a seu avô.  Veio-me, en-
tão, à memória a vontade de fazer algo replicando a trova 
do Izo. Que ficou assim:

Se a saudade a ninguém poupa,
no meu caso foi além,
desenhando, além da roupa,
o guarda-roupa também...

E quando vi esta trova abaixo:
Eu fiz um pacto secreto
com Jesus, Nosso Senhor:
deixar o Céu sempre aberto
a quem for bom trovador!

De autoria de J. GASTÃO MACHADO, pus-me a lembrar da-
queles tantos irmãos de sina, com os quais a Dona Inspi-
ração não foi tão generosa. A eles (quem há de saber se 
não estou também no meio?)  eu alerto, caso a Divindade 
resolva fazer “jogo duro”:

Quem não for bom, fique pronto,
pois terá, de modo inglório,
que disputar, ponto a ponto,
as vagas no Purgatório!...

E há muitas outras réplicas. Em outra data eu passo 
pra vocês outros casos. Por hoje, fiquem com Deus e até a 
próxima semana, quando estaremos juntos novamente, se 
Ele assim o permitir!   Recebam aí o meu “frat”-abraço!

LEI Nº 5.501, DE 17 DE JANEIRO DE 2013.
Denomina RUA MARIA ELZA REZENDE a atual Rua Projetada, no Bairro das Campinas, e dá 
outras providências. 
(Projeto de Lei nº 194/2012, de autoria do Vereador Isael Domingues)
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhan-
gaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.  Fica denominada RUA MARIA ELZA REZENDE a atual Rua Projetada, no Bairro das 
Campinas, deste Município.
Art. 2º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá - Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 17 de janeiro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/valm/ Processo Externo nº 34.899/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 3.978, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve EXONERAR, a pedido, o Sr. Paulo Alexandre Schmidt Lustosa, do emprego de provi-
mento em comissão de  Supervisor de Equipe, a partir de 07 de fevereiro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, de 15 de fevereiro de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
José de Alencar Lopes Junior - Secretário de Administração 

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 15 de fevereiro de 2013. 
Synthea Telles de castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Processo Externo nº 3796/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
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O Projeto Coalizão Comu-
nitária Anti Drogas de Pinda-
monhangaba vai realizar, na 
sexta-feira (22), a segunda 
reunião mensal de 2013, com 
a comunidade local.

O evento acontece na Se-
cretaria de Educação e é vol-
tada para todos os cidadãos e 
representantes da comunida-
de para trabalharem na pre-
venção do uso de drogas no 
município.

A meta do Coalizão é sen-
sibilizar a população em prol 
de uma comunidade segura, 
saudável e livre das drogas.

Coalizão Pinda realiza reunião 
com a comunidade nesta sexta

A Comunidade Salesiana de Pindamo-
nhangaba irá empossar, no sábado (23), o 
padre Roberto Donizete dos Santos Furtado 
como novo diretor do Instituto Profissional 
Salesiano de Pindamonhangaba.

A Rede Salesiana Dom Bosco de Ação 
Social atua na área da assistência social e 
educação social e está presente em 130 paí-
ses, há 150 anos. 

Hoje, Dom Bosco é considerado “pai e 
mestre dos jovens” e a sua semente se es-
palhou pelo mundo inteiro, inclusive no 
Brasil, nas cinco regiões, atendendo apro-
ximadamente noventa mil pessoas. Em São 
Paulo, está presente em 19 cidades, dentre 
elas, Pindamonhangaba.

A cerimônia de posse acontece no San-
tuário do Coração Eucarístico, na Rua São 
João Bosco, 727, no Santana.

Instituto Salesiano de Pinda 
dá posse para novo diretor

O Ballet Buterfly reali-
zou segunda-feira (18) uma 
aula pública na Academia 
Oxy, apresentando as alunas 
que vão integrar a equipe de 
competição em 2013. Diver-
sas mães estiveram presentes 
e puderam avaliar o grau de 
aprendizado de suas filhas. 

A responsável é a   profes-
sora Ana Paula de Oliveira, 
que ostenta em seu currículo 
mais de 15 anos de prática e 
aulas de ballet e ginástica rít-
mica em diversas cidades do 
Vale do Paraíba.

As aulas de balé e jazz 
são ministradas de segunda 
a quinta-feira, podendo ser 
nos três  períodos (manhã, 

Ballet Buterfly realiza aula pública

A família de Beatriz Win-
ck está procurando por ela, 
que desapareceu há 40 dias 
quando visitava a cidade de 
Aparecida.  Ela chegou com 
o marido,  Delmar Winck, em 
uma excursão pela empre-
sa Moratti, saindo de Novo 
Hamburgo (RS),  hospedan-
do-se no Hotel Catedral.

Após o almoço,  dirigi-
ram-se ao Santuário para um 
passeio e entraram na loja de 
velas situada ao lado da tor-
re do relógio para comprar 
algumas lembranças. Após 
a compra, Delmar  dirigiu-
-se ao caixa para efetuar o 
pagamento e Beatriz ficou 
aguardando na saída da loja. 
O marido a olhava constante-
mente,  mas quando  virou-
-se e foi ao seu encontro, ela  
havia desaparecido. Ele ima-
ginou que a mulher poderia 
estar na aguardando na esca-
daria ou dentro do Santuário, 

mas não a encontrou. A partir 
daí começou o drama que a 
família está vivendo o mo-
mento. O fato foi informado 
à polícia, à imprensa, ela foi 
procurada em hospitais, lar 
de idosos, entidades bene-
ficentes, mas sem nenhum 
êxito.  “Minha mãe pode ter 
entrado em um ônibus qual-
quer e estar abrigada com 
uma família em qualquer 
cidade do Brasil, por isso 
estamos utilizando todos os 
meios para tentar localizá-
-la”, disse seu filho João Car-
los Winck.

Ela desapareceu no dia 
21/10/2012. Tem 1,66 m de 
altura, olhos azuis, cabelos 
grisalhos,  77 anos de ida-
de, possui uma cicatriz de 
uma cirurgia de tireoide no 
pescoço e está sem memo-
ria. Hoje  deve estar mais 
magra, talvez sem óculos, e 
sem documentos.

Família procura mulher 
que desapareceu há 40 dias 
na cidade de Aparecida

Se alguém souber de seu paradeiro, 
ou reconhecê-la pelas fotos, favor  
entrar em contato com João Carlos 

pelo telefone (051) 9145-5391

A Casa do Caminho vai 
realizar a “Segunda Noite do 
Espaguete”, em benefício da 
“Campanha de Alimentos”. 
O evento será no dia 22 de 
fevereiro, sexta-feira. 

Convites custam R$ 8,00 
por pessoa, com direito a 
uma porção de 300 gramas. 
Haverá quatro opções de mo-
lhos: ao sugo, branco, rose e 
bolonhesa e farta mesa de so-
bremesas.

A diretoria da casa solicita 
colaborações em mantimen-

tos para a campanha. 
A Casa do Caminho é uma  

associação espírita de assis-
tência social, localizada na  
rua Senador Dino Bueno, 203 
- centro – Pindamonhangaba.

Contatos pelos telefones 
(12) 3645-4748, 3522.6580, 
3642.1219  e 3642.6396. 
Convites à venda no local, to-
das as tardes no bazar perma-
nente ou com os voluntários. 
Mais informações no site 
www.casadocaminhopinda.
org.br 

Casa do Caminho 
promove Noite do 
Espaguete sexta-feira

Alunas do Balé Buterfly 
que participaram da 
aula pública

tarde e noite)  dependendo 
da formação de turmas, e os 
sábados são dedicados aos 
treinamentos da cia. compe-
titiva. As mães interessadas 
em matricular suas filhas po-
dem procurar a academia na 
rua Dr. Monteiro César, 175, 
telefone (12) 3522-1080, ou 
a professora Ana Paula pelo 
telefone (12) 9167-7460.

Odirley Pereira

Divulgação

Igreja dos Salesianos em Pindamonhangaba

Integrantes do 
projeto presentes 

na primeira 
reunião

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de 
Competências de Jovens e Adultos, o Encceja, terminam na 
sexta-feira (22). A prova é indicada a jovens e adultos que ain-
da não concluíram o Ensino Fundamental.

Na inscrição, participante deve indicar em qual município 
deseja realizar a prova. Para participar do Encceja é preciso 
que o aluno tenha 15 anos completos até a data da realização 
do exame. A participação é gratuita e voluntária e os alunos 
já matriculados em Educação de Jovens e Adultos (EJA) tam-
bém podem se inscrever. 

As provas serão aplicadas no dia 14 de abril e o cadastro 
deve ser feito pelo site do Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais (Inep). A avaliação é realizada pelo Inep, 
em parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo.

Inscrições para as 
provas do Encceja 
terminam na 
sexta-feira

O Cerest Pinda (Centro 
de Referência em Saúde 
do Trabalhador) realiza, na 
segunda-feira (25), a Feira 
de Saúde “Beleza com Se-
gurança”. O evento é volta-
do para todas as manicures, 
pedicures, cabeleireiras, 
podólogas, barbeiros e tatu-

adores. É necessário fazer a 
inscrição com antecedência. 

A Feira será realizada 
das 8h às 12h e das 13h às 
17h. As palestras e orien-
tações fornecidas no perío-
do da manhã se repetirão à 
tarde. Os temas abordados 
serão: legislação sanitária, 

esterilização de materiais, 
fatores de risco à saúde, 
orientações previdenciárias 
e trabalhistas, da Vigilância 
Sanitária, sobre os riscos er-
gonômicos e risco de perda 
de audição. 

As vacinas para preven-
ção de sarampo, tétano e he-

patite B serão oferecidas para 
os participantes, assim como 
todo o material didático. 

Inscrições pelo telefone 
3645-8926 ou e-mail crst.
saude@pindamonhangaba.
sp.gov.br. O Cerest fica na 
rua Major José dos Santos 
Moreira, 28, centro.

Cerest realiza Feira de Saúde para profissionais
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Tribuna do Norte

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

REMCSAL RECUPERAÇÃO MISTURAS E COMÉRCIO DE SAIS LTDA situada na Rua 
Princesa Isabel, 540 no bairro Cidade Nova com inscrição no CNPJ nº 04.708.782/0001-
79, comunica o extravio de: 
- Livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, mo-
delo 6; 
- Arquivos magnéticos referente aos registros fiscais das operações de entradas e saídas 
realizadas no período de 01-01-2011 a 31-12-2012, elaborado de acordo com o Manual 
de Orientação da Portaria CAT 32/96 e alterações.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Gremio Recreativo Etna, convoca todos os associados para a Eleição da nova diretoria 
no dia 02/03/2013, no campo Machadão a partir das 08:00 hs.

Benedito Almeida “Ditinho”
Presidente

CASA SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE PINDAMONHANGABA
Edital de Convocação

Pelo presente, ficam convocados todos os membros da Casa São Francisco de Assis de Pin-
damonhangaba, para participarem da Assembléia Geral, a ser realizada no dia 12 de março de 
2013, às 19h em primeira convocação e em segunda convocação às 19:30h, na sede da enti-
dade, de conformidade com os artigos 18 e 20 do Estatuto Social, para tratar a eleição da nova 
Diretoria, aprovação das contas e homologação d o balanço do exercício de 2012, elaboração 
do plano de trabalho e atividades.
Pindamonhangaba, 20 de fevereiro de 2013

Alzira Maria Ussier Zola
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 7.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infra-
ções da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 15.02.2013.

Às dez horas do dia quinze de fevereiro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em 
sua sede, realizar a Sétima Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do 
Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da 
Silva, presidente suplente, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna 
Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 7.ª Sessão Ordinária, realizada em 
14.02.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0284/12 
Ana Clara de Lima Salum Benjamin.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavran-
do-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente 
e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 15 de Fevereiro de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 7.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 14.02.2013.

Às dez horas do dia quatorze de fevereiro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em 
sua sede, realizar a Sétima Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular 
e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 6.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
14.02.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0281/12 
Joelson Leonardo Ferreira da Silva. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva: INDEFE-
RIDO, por votação unânime: Recurso 1-0001/13 Edenilson Gabriel Silva. III– RELATOR: 
Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 
1-0285/12 Salvador Diogo dos Santos. IV – EXPEDIENTE: Ofício 008/13 – JARI encami-
nhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação. 
V – CETRAN: Recebimento dos Recursos: 1-0072/12 Ivair Benega Alves e 1-0084/12 
José Alves Silva julgados em 2ª instância; 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavran-
do-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente 
e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 23 de Fevereiro de 2013. 

             Pindamonhangaba, 31 de Dezembro de 2012

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
BANCOS CONTAS CORRENTES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 860,39          

TOTAL DISPONÍVEL................................................ 860,39          

REALIZAVEL A CURTO PRAZO
ESTOQUES
LIVRARIA 9.459,01       
BIBLIOTECA 2.145,60       

TOTAL DO REALIZAVEL A CURTO PRAZO.............. 11.604,61     

TOTAL DO CIRCULANTE 12.465,00     
TOTAL DO ATIVO................................................... 12.465,00     

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES - EXIGIVEL A CURTO PRAZO

TOTAL DE FORNECEDORES................................... -                
TOTAL DO CIRCULANTE -                

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMONIO SOCIAL
PATRIMÔNIO  LÍQUIDO 11.753,46     

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL........................... 11.753,46     

SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS
 SUPERAVITS DO EXERCÍCIO 711,54          

TOTAL DE SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS.. 711,54          

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 12.465,00     

TOTAL DO PASSIVO 12.465,00     

CARLOS EDUARDO DE MESQUITA ANTONIO CARLOS N. DOS SANTOS
PRESIDENTE TESOUREIRO

VILMA ANTÔNIA LEITE PINTO
CRC : 1SP117595/0-3

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

             Pindamonhangaba, 31 de Dezembro de 2012

DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS

DONATIVOS 1.429,06       

TOTAL......................................................................................... 1.429,06       

DESPESAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 717,52          

TOTAL......................................................................................... 717,52          

SUPERAVITS OPERACIONAL........................................................................ 711,54          

CARLOS EDUARDO DE MESQUITA ANTONIO CARLOS N. DOS SANTOS
PRESIDENTE TESOUREIRO

VILMA ANTÔNIA LEITE PINTO
CRC : 1SP117595/0-3

TÉCNICA EM CONTABILIDADE

RUA GUARATINGUETA , 555   - CRISPIM   PINDAMONHANGABA SP
CNPJ 48.417.034 / 0001 - 02

CENTRO ESPIRÍTA MELO MORAIS

             Pindamonhangaba, 31 de Dezembro de 2012

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL

BANCOS CONTAS CORRENTES
BRADESCO S/A 2.236,90         
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 22,50              
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1733-6 8.794,74         
BANCO DO BRASIL S/A - 3467-3 172,38            
BANCO DO BRASIL - 3939-X 37.889,33       
BANCO REAL S/A 20.156,82       
BANESPA S/A 427,82            
BANCO ITAÚ S/A 28.539,90       

SUBTOTAL.............................................................. 98.240,39       

APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO DO BRASIL C/C 3939-X 378,70            

SUBTOTAL.............................................................. 378,70            

TOTAL DISPONÍVEL................................................ 98.619,09       

REALIZAVEL A CURTO PRAZO
ESTOQUES
DESPENSA 93.336,92       

SUBTOTAL.............................................................. 93.336,92       
TOTAL DO REALIZAVEL A CURTO PRAZO.............. 93.336,92       

TOTAL DO CIRCULANTE 191.956,01     

PERMANENTE
IMOBILIZADO
IMÓVEIS, TERRENOS E PRÉDIOS 464.013,88     
MÓVEIS E UTENSILIOS 122.007,84     
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 47.148,64       
VEÍCULOS 84.918,99       
UTENSÍLIOS DIVERSOS 22.970,22       
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 75.553,71       
INSTRUMENTOS MUSICAIS 4.435,00         
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 16.250,00       
QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA 435.089,36     

SUBTOTAL.............................................................. 1.272.387,64  
TOTAL DO PERMANENTE........................................ 1.272.387,64  

CONTAS DE COMPENSAÇÕES
CONTAS DE COMPENSAÇÕES
COMODATO DE ATIVO IMOBILIZADO.......................................... 1.724,30         

TOTAL CONTAS DE CONPENSAÇÕES..................... 1.724,30         

TOTAL DO ATIVO................................................... 1.466.067,95  

 CASA TRANSITORIA FABIANO DE CRISTO  DE PINDAMONHANGABA

CNPJ 50.455.815 / 0001 - 33

RUA GUARATINGUETA , 555   - CRISPIM   PINDAMONHANGABA SP

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES - EXIGIVEL A CURTO PRAZO
EXCELSIOR REFRIG E MOVEIS LTDA 476,00            
LUIZ PRATES DA FONSECA E CIA LTDA 134,10            
IRMÃOS GUERREIRO POSTOS COMBUST. LTDA 412,48            
WANIA APARECIDA BASSO PEREIRA VENDRAMINI 1.114,40         
DCENTER DISTRIBUIDORA LTDA 1.116,68         
GALHARDO E RODRIGUES IND COM S C LT ME 13.900,00       
PETRO SERV DE MAN PREDIAL LTDA EPP 733,25            
TEIXEIRA E COELHO LTDA 31.466,50       

SUBTOTAL.............................................................. 49.353,41       
TOTAL DE FORNECEDORES................................... 49.353,41       

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMONIO SOCIAL
PATRIMÔNIO  LÍQUIDO 1.410.952,20  

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL........................... 1.410.952,20  

SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS
SUPERAVITS DO EXERCÍCIO 4.038,04         

TOTAL DE SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS.. 4.038,04         

CONTAS DE COMPENSAÇÕES
COMODATO DE ATIVO FIXO 1.724,30         

TOTAL DE COMPENSAÇÕES.................................. 1.724,30         

TOTAL DO PASSIVO 1.466.067,95  

CARLOS EDUARDO DE MESQUITA ANTÔNIO CARLOS N. DOS SANTOS
PRESIDENTE DIR. DE FINANÇAS

VILMA ANTÔNIA LEITE PINTO
CRC : 1SP117595/0-3

TECNICO EM CONTABILIDADE

             Pindamonhangaba, 31 de Dezembro de 2012

DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS

DONATIVOS 522.958,44     
CAMPANHAS 235.383,07     
PROMOÇÕES 26.417,49       
SUBVENÇÕES 365.140,30     
RECEITAS FINANCEIRAS 4.004,39         

TOTAL......................................................................................... 1.153.903,69  

DESPESAS

DISTRIBUIÇÃO EM ESPÉCIE 1.002.270,19  
DESPESAS DEPARTAMENTAIS 31.168,45       
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 116.221,57     
DESPESAS FINANCEIRAS 205,44            

TOTAL......................................................................................... 1.149.865,65  

RESULTADO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO............................ 4.038,04         

CARLOS EDUARDO DE MESQUITA ANTÔNIO CARLOS N. DOS SANTOS
PRESIDENTE DIR. DE FINANÇAS

VILMA ANTÔNIA LEITE PINTO
CRC : 1SP117595/0-3

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

RECEITAS
 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE      RECEITAS OPERACIONAIS
     DISPONÍVEL          RECEITAS DE DOAÇÕES E EVENTOS
         Caixa 1,59                              Promoções e Eventos 2.800,00                                              
         Banco Conta Movimento 46,34                   -                       -                                                       

         Banco Conta Poupança -                            RECEITAS DE SUBVENÇÕES
     CRÉDITOS E VALORES -                                 Subvenção Municipal 13.597,58                                            
         Outros Créditos -                                 Subvenção Estadual 3.600,00                                              
     TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 47,93                   -                                 Subvenção Federais 3.035,00                                              

  TOTAL DAS RECEITAS 23.032,58                                            

 ATIVO  NÃO CIRCULANTE -                       DESPESAS
     IMOBILIZADO      TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE -                        DESPESAS OPERACIONAIS

          Despesas Gerais (20.267,93)                                           
PATRIMÔNIO SOCIAL           Despesas Tributárias (2.429,19)                                             

     - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA           Patrimônio Social 47,93                             Despesas Financeiras Gerais (509,25)                                                
    TOTAL DO ATIVO  NÃO CIRCULANTE -                            TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 47,93                     TOTAL DAS DESPESAS (23.206,37)                                           

 TOTAL DO ATIVO 47,93                 TOTAL DO PASSIVO 47,93                 DÉFICIT DO EXERCÍCIO (173,79)                                            

Avenida José Benedito Quirino, 450, Bairro das Campinas, Pindamonhangaba - SP, CEP: 12.415-030

CPF: 789.119.078-04

ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS FRANCISCA INÁCIO RIBEIRO

PASSIVOATIVO

CNPJ: 07.836.140/0001-43

SUELI CORREARD DA SILVA
Diretora Presidente

CPF: 264.998.048-60

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2012 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
ENCERRADO EM 31/12/2012

MARCO AURÉLIO COURY DORNA
Contador CRC 1SP130.646/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL  DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2011

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, muni-
dos 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 certi-
dão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Registro no Conselho de Classe
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  28/02/2013 às 9:00 horas

COORDENADOR PEDAGÓGICO

4º FLÁVIO HENRIQUE RANGEL CORREA
RUA CAPITÃO VICENTE VIZACO, 110 – JARDIM CRISTINA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-140

JOSÉ ALENCAR LOPES JUNIOR - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL  DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2011

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, muni-
dos 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 certi-
dão 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 processo seletivo;
09 - Comprovante de Registro no Conselho de Classe – CREF-SP;
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  28/02/2013 às 9:00 horas

COORDENADOR DE NÚCLEO

27º FÁBIO FELIPE DE CASTILHO
RUA JOEL TEIXEIRA DE SOUZA, 145 – RESIDENCIAL MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-160

JOSÉ ALENCAR LOPES JUNIOR - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CACHORRO DESAPARECIDO
DESDE O DIA 13/02/13

Tel.: 3642-1234 / 3642-4370 / 8117-9892 / 8123-3322

FÊMEA ATENDE PELO NOME DE DUDA
RAÇA SCHNAUZER DE PELOS 
BRANCOS. (FACILMENTE DE SER 
CONFUNDIDO COM O POODLE)
USA UMA COLEIRA VERMELHA COM 
PINGENTE FAZ USO DE REMÉDIOS 
PARA DOENÇA RENAL GRAVE E ESTÁ 
ATÉ AGORA SEM OS REMÉDIOS!

OFERECEMOS BOA RECOMPENSA

ENDEREÇO: 
RUA SENADOR DINO BUENO, 77
(AO LADO DA CHOPERIA ÓBVIO)

Assembleia Geral
Edital de Convocação

PINDAMONHANGABA, 21 DE FEVEREIRO DE 2013. 
A) Comissão Organizadora, da INSTITUIÇÃO QUATRO CANTOS, convoca todos os membros 
e colaboradores para participarem da Assembleia Geral, a ser realizada no dia 26 de Março de 
2013, às 15:00h, na Rua: Deputado Claro César nº.44 Cep:12.400.220  centro
Os assuntos a serem tratados pela Assembleia Geral serão os seguintes: 
A) Aprovação do Estatuto.
B) Aprovação do Regimento Interno.
C) Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, escolhidos entre os Membros presentes.
D) Aprovação da Sede Provisória da instituição.
  Destacamos abaixo as atribuições desta Comissão, que dentre outras, serão as seguintes:
I) fixar as normas e elaborar as instruções gerais das eleições, através de um Regimento próprio;
II)  publicação do Edital de Convocação em jornal; 
III) receber a inscrição das chapas na forma prevista no presente Estatuto, bem como exigir dos 
candidatos às devidas certidões negativas,  requisitadas pelo Cartório de Registro para regula-
rização da Ata de eleição e posse;
IV) elaborar e rubricar as cédulas eleitorais, quantificadas de acordo com o número de  asso-
ciados cadastrados, 
V) organizar a mesa receptora e a junta apuradora;
VI) fiscalizar o processo eleitoral, mantendo a ordem e a organização dos trabalhos, assim como 
o sigilo e a liberdade de voto, podendo para isso delegar poderes a colaboradores não candi-
datos, 
VII) dirimir dúvidas e decidir sobre os casos omissos no Estatuto, quanto à eleição;
VIII) presidir os trabalhos de apuração, proclamar o resultado eleitoral, lavrando a respectiva 
Ata, determinando a data de posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal eleitos num 
prazo de até 5 dias;
IX) fazer entrega, logo em seguida ao encerramento dos trabalhos, dos livros, material e equi-
pamento utilizados no pleito à Primeira Secretaria da Diretoria Executiva, para sua guarda e 
conveniente conservação;
X) acompanhar e orientar a  nova diretoria  para promover a regularização imediata da Ata de 
Eleição e Posse no Cartório de Registros, bem como para atualizar os dados no CNPJ junto à 
Secretaria da Receita Federal e também junto a instituição financeira  com a qual a instituição 
manterá sua  conta corrente ou compromissos legais, no prazo máximo de até 10 (Dez) dias 
após a eleição; e,
XI) Organizar a cerimônia de posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal eleitos, após a 
regularização burocrática dos documentos legais da instituição.
        Cordialmente:

Aparecida de Fatima das Neves.
Presidenta da  Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL  DE PINDAMONHANGABA 

DECRETO Nº. 4.942, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013.
CONVOCA A 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE, ETAPA PREPARATÓRIA DA 5ª 
CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais, e 
nos termos do Decreto Federal nº 5.790 de 25 de maio de 2006, e Resolução Normativa nº 14 
de 06 de junho de 2012, do Ministério das Cidades, 
DECRETA: 
Art. 1º - Fica convocada a 4ª Conferência Municipal da Cidade, etapa preparatória da 5ª Con-
ferência Nacional das Cidades, a se realizar no período de 06 a 10 de maio de 2013, sob a 
coordenação da Secretaria de Planejamento.
Art. 2º - A 4ª Conferência Municipal da Cidade desenvolverá seus trabalhos a partir da temática 
“Quem muda a cidade somos nós: Reforma Urbana já!”.
Art. 3º - O Secretário de Planejamento instituirá, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, mediante 
Portaria Geral, a Comissão Preparatória Municipal, que deverá ter a seguinte composição:
I- 05 (cinco) representantes de gestores, administradores públicos e legislativos municipais;
II- 03 (três) representantes dos movimentos populares;
III- 01 (um) representante dos trabalhadores, por suas entidades sindicais;
IV- 01 (um) representante da classe empresária relacionada à produção e ao financiamento do 
desenvolvimento urbano;
V- 01 (um) representante das entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos 
profissionais;
VI- 01 (um) representante de organizações não governamentais com atuação na área do de-
senvolvimento urbano.
Parágrafo único.  A Comissão Preparatória Municipal caberá definir o critério para eleição de 
delegados para a etapa estadual, respeitados os dispositivos legais atinentes a este processo.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 de fevereiro de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal                       
 Jorge Ricardo Baruki Samahá  -  Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 20  de fevereiro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Memo nº101/13-SEP               

EDITAL PARA CITAÇÃO DE KARLA DE PAULA PAIVA COM PRAZO DE 30  DIAS, EXPEDIDO 
NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 8047/2010 QUE LHE MOVE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal 
de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), KARLA DE PAULA PAIVA, com endereço incerto e não sabido, 
que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de  
EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 8047/2010, que lhe move PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 07/12/2010    conforme petição inicial, 
referente a valores de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E ISSQN na conformidade da cer-
tidão de dívida ativa 00015335.Deu-se à causa o valor de R$1.523,85  em 23/11/2010. Pelo 
presente edital fica a executada, KARLA DE PAULA PAIVA, devidamente CITADA para todos os 
atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida 
de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia 
da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual 
penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que 
não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros 
os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao co-
nhecimento da executada que não poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 29 de janeiro de 2013.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito
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LICENÇA DA CETESB
Benedito Dorival Couto Usinagem Me. torna publico que requereu na CETESB a 
renovação da licença de operação (especificação da atividade a ser desenvolvida no 
empreendimento) à rua: Dr. Aníbal de Jesus pinto monteiro, n° 30, alto do Cardoso, 
Pindamonhangaba.

IGREJA EVANGÉLICA PENTECOSTAL DAS BEM AVENTURANÇAS
RUA: MANOEL GODOY MOREIRA, Nº 339, BAIRRO MOMBAÇA I

PINDAMONHANGABA (SP)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A       IGREJA     EVANGÉLICA      PENTECOSTAL      DAS      BEM      AVENTURANÇAS,  
SEDE,  SITO  A  RUA  MANOEL GODOY MOREIRA , 339 – MOMBAÇA I - PINDAMONHANGA-
BA –   PELO        SEU   PRESIDENTE,   CONVOCA   A    TODOS   OS  OBREIROS, ASSOCIA-
DOS E MEMBROS,  PARA  A  ASSEMBLÉIA   ORDINÁRIA A SER 
REALIZADA NO DIA 03/03/2013  AS 19:00,            PARA    APROVAÇÃO DA SEGUINTE  
ORDEM  DO DIA:
• ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO DA IGREJA
• POSSE DA DIRETORIA
• OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL
Pindamonhangaba, 22 de fevereiro de 2013.

JOSÉ MELQUIADES DIAS
PRESIDENTE DA IGREJA EVANGÉLICA PENTECOSTAL  DAS BEM AVENTURANÇAS

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                        
MAURÍCIO DOS SANTOS MARCONDES, de nacionalidade brasileira,  profis-
são empresário, estado civil solteiro, de 21 anos  de  idade,  nascido  em Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo, no dia 2 de  novembro  de  1991, residente 
e domiciliado Rua Fernando Rodrigues Garcia nº  537,  Cidade Jardim, nesta 
cidade, filho  de  HENRIQUE  JOSÉ  MARCONDES  e  CLÁUDIA MARIA DOS 
SANTOS.                                                                                                                         SA-
BRINA DA SILVA MIGUEL, de  nacionalidade  brasileira,  profissão  do lar, es-
tado civil solteira, de  19   anos   de   idade,   nascida   em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no dia  31  de  março  de  1993, residente e domiciliada 
Rua Fernando Rodrigues Garcia nº  537,  Cidade Jardim, nesta cidade, filha de 
ISAÍAS CAMILO MIGUEL  e  MARIA  ANTONIA DA SILVA. Apresentaram os 
documentos 1, 3  e  4,  do  Art.  1.525,  do Código Civil. Se alguém  souber  de  
algum  impedimento,  oponha-o  na forma da Lei.   
Pindamonhangaba,  20 de fevereiro de 2013. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                          
FERNANDO MORAES DE OLIVEIRA, de  nacionalidade  brasileira,  profissão 
operador de produção, estado civil solteiro,  de  31  anos  de  idade, nascido em 
Caieiras, Estado de São Paulo, no dia  12  de  dezembro  de 1981, residente e 
domiciliado Rua Alberto Torres de  Andrade  nº  252, Mombaça,  nesta  cidade,  
filho  de  ALMIR  DE  OLIVEIRA  e  CONCEIÇÃO APARECIDA MORAES DE OLI-
VEIRA.                                                                                                                 FER-
NANDA DE  SOUZA  CASTRO,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão secretá-
ria, estado civil solteira, de 21 anos  de  idade,  nascida  em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no dia 1 de  dezembro  de  1991, residente e domiciliada 
Rua Dr. Octavio Oscar  Campello  de  Souza  nº 408, Alto do Cardoso,  nesta  
cidade,  filha  de  PEDRO  FERNANDES  DE CASTRO e WALKIRIA DE SOUZA 
CASTRO. Apresentaram os documentos 1,  3  e 4, do  Art.  1.525,  do  Código  
Civil.  Se  alguém  souber  de  algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.                              
Pindamonhangaba,  20 de fevereiro de 2013. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                     
FABIANO  DE  JESUS  MACEDO,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão 
encarregado de montagem, estado civil solteiro, de 34 anos  de  idade, nascido 
em São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 15  de  setembro  de 1978, residente 
e domiciliado na Rua Professora Idalina César nº  536, Vila Rica, nesta cidade, 
filho de PEDRO MACEDO e  SONIA  APARECIDA  DE JESUS.                                                                                     
EDILENE FAUSTINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira,  profissão  do lar, 
estado civil solteira, de  31   anos   de   idade,   nascida   em Queimados, Estado 
do Rio de Janeiro, no  dia  26  de  abril  de  1981, residente e domiciliada na Rua 
Professora Idalina César nº  536,  Vila Rica, nesta cidade, filha de EDIL CARO-
LINO DA SILVA  e  EDNA  FAUSTINO DA SILVA. Apresentaram os documentos 
1, 3  e  4,  do  Art.  1.525,  do Código Civil. Se alguém  souber  de  algum  impe-
dimento,  oponha-o  na forma da Lei.                
Pindamonhangaba,  20 de fevereiro de 2013. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                        
MURILO OLIVEIRA   REIS,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão supervisor 
de elétrica, estado civil solteiro, de 38  anos  de  idade, nascido em Olindina, 
Estado da Bahia, no dia 13 de fevereiro de  1975, residente e domiciliado na 
Rua Professora Idalina César nº  124,  Vila Rica, nesta cidade, filho de JOSÉ  
CORREIA  DOS  REIS  e  RAIMUNDA  DE OLIVEIRA REIS.                                                                                                  
MARIA ROSÂNGELA DA CRUZ   BANDEIRA,   de   nacionalidade   brasileira, 
profissão do lar, estado civil solteira, de 28 anos de idade,  nascida em Crateús, 
Estado do Ceará, no dia 22 de agosto de 1984, residente  e domiciliada na Rua 
Professora Idalina César nº 124, Vila  Rica,  nesta cidade, filha de RAIMUNDO 
BANDEIRA DA SILVA  e  MARIA  LUIZA  DA  CRUZ BANDEIRA. Apresentaram 
os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.                        
Pindamonhangaba,  20 de fevereiro de 2013. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                      
BENEDITO LAERT DOS  SANTOS,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão 
metalúrgico aposentado, estado civil  viúvo,  de  60  anos  de  idade, nascido em 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 6 de março  de 1952, residente 
e domiciliado Rua José Maria Monteiro nº  109,  Jardim Imperial, nesta cidade,  
filho  de  FRANCISCO  PAULA  SANTOS  e  MARIA TEREZA DOS SANTOS.                                                                                                                           
VANDA MARIA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão do  lar, es-
tado civil divorciada, de 47 anos de idade,  nascida  em  Carvalhos, Estado de 
Minas Gerais, no dia 5  de  outubro  de  1965,  residente  e domiciliada Rua José 
Maria Monteiro nº  109,  Jardim  Imperial,  nesta cidade,  filha  de  VICENTE  
RODRIGUES  e  MARIA  MADALENA  RODRIGUES. Apresentaram os docu-
mentos 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,  21 de fevereiro de 2013.              
                                                                       
Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                     
AFRÂNIO LACORTE  CONCEIÇÃO,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão 
operador de produção, estado civil solteiro,  de  24  anos  de  idade, nascido 
em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 23 de março  de  1988, residente e 
domiciliado Rua  Sebastião  Machado  de  Andrade  nº  272, Andrade, nesta ci-
dade,  filho  de  ARI  DOS  SANTOS  CONCEIÇÃO  e  ANA CELESTE LACORTE 
MOREIRA CONCEIÇÃO.                                                                                                          
IVONE MARQUES FERREIRA,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão 
operadora de caixa, estado  civil  solteira,  de  25  anos  de  idade, nascida em 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia  21  de  julho de 1987, resi-
dente e domiciliada na Estrada Municipal das Campinas  nº 1386, bairro das 
Campinas,  nesta  cidade,  filha  de  JENECY  MARQUES FERREIRA e MARIA 
DONIZETI CORRÊA FERREIRA. Apresentaram os  documentos 1, 3 e 4, do Art. 
1.525, do Código Civil. Se alguém  souber  de  algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei.                           
Pindamonhangaba,  21 de fevereiro de 2013.                                                  

EDITAL PARA CITAÇÃO DE V A O CASTRO COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AU-
TOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 8232/10 QUE LHE MOVE A PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO, MM. Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXE-
CUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), V A O CASTRO, com endereço incerto e não sabido, que por 
este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação 
de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 8232/10, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 07/12/10 , conforme petição inicial, re-
ferente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se à causa o valor de R$802,45 , em nov.10. Pelo 
presente edital fica o executado (s), V A O CASTRO, devidamente CITADO para todos os atos 
e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de 
que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da 
publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embar-
go é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não 
o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os 
fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhe-
cimento do executado, que não poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  
publicado e afixado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 21 de fevereiro de 2013
                               CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO -  Juíza de Direito 

EDITAL PARA CITAÇÃO DE RODO FLUVIAL CENTRI LTDA COM PRAZO DE 30 DIAS, EX-
PEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº9085/10 QUE LHE 
MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza de Direito da SEF-
-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), RODO FLUVIAL CENTRI LTDA, com endereço incerto e não 
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os 
autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº9085/2010, que lhe move a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 10/12/2010, conforme 
petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se à causa o valor de R$736,46 
em NOV.2010. Pelo presente edital fica o executado (s), RODO FLUVIAL CENTRI LTDA, devi-
damente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição 
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 
5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo 
para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora 
a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores ter-
mos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do 
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá  alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada mais. Dado 
e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 21 de 
fevereiro de 2013.

LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM  - JUIZA DE DIREITO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE LIVRE CONSULTORIA S/S LTDA COM PRAZO DE 30 DIAS, EX-
PEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº8696/10 QUE LHE 
MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza de Direito da SEF-
-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), LIVRE CONSULTORIA S/S LTDA, com endereço incerto e não 
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os 
autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº8696/2010, que lhe move a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 10/12/2010, conforme 
petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se à causa o valor de R$1.022,97, 
em NOV.2010. Pelo presente edital fica o executado (s), LIVRE CONSULTORIA S/S LTDA, de-
vidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição 
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 
5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo 
para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora 
a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores ter-
mos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do 
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá  alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada mais. Dado 
e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 21 de 
fevereiro de 2013.

LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM -  JUIZA DE DIREITO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE CARLOS HENRIQUE CORTEZ COM PRAZO DE 30 DIAS, EX-
PEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº7586/10 QUE LHE 
MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza de Direito da SEF-
-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), CARLOS HENRIQUE CORTEZ, com endereço incerto e não sa-
bido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os 
autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº7586/2010, que lhe move a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 07/12/2010, conforme 
petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se à causa o valor de R$1.390,80, 
em NOV.2010. Pelo presente edital fica o executado (s), CARLOS HENRIQUE CORTEZ, devi-
damente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição 
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 
5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo 
para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora 
a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores ter-
mos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do 
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá  alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada mais. Dado 
e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 21 de 
fevereiro de 2013.

LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM - JUIZA DE DIREITO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE DIVINO ROPERSON MAXIMIANO PEREIRA COM PRAZO DE 
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº1015/11 
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza de Direito da SEF-
-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), DIVINO ROPERSON MAXIMIANO PEREIRA, com endereço in-
certo e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tra-
mitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº1015/2011, que lhe move a PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 09/12/2011, 
conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se à causa o valor 
de R$839,20, em DEZ.2011. Pelo presente edital fica o executado (s), DIVINO ROPERSON 
MAXIMIANO PEREIRA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, 
conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento 
do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda 
advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar 
da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos 
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos 
termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado na forma da lei.  
Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, aos 21 de fevereiro de 2013.

LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM - JUIZA DE DIREITO

LEI Nº 5.502, DE 17 DE JANEIRO DE 2013.
Denomina RUA AUGUSTO JOSÉ DOS SANTOS a atual Rua D, no Bairro das Campinas, e dá 
outras providências. 
(Projeto de Lei nº 195/2012, de autoria do Vereador Isael Domingues)
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhan-
gaba aprova, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.  Fica denominada RUA AUGUSTO JOSÉ DOS SANTOS a atual Rua D, no Bairro das 
Campinas, deste Município.
Art. 2º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá - Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 17 de janeiro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/valm/ Processo Externo nº 34.897/2012

PREFEITURA MUNICIPAL  DE PINDAMONHANGABA

LEI Nº 5.503, DE 17 DE JANEIRO DE 2013.
Denomina a Rua 11 do Loteamento Residencial Comercial Araguaia no Distrito de Moreira César 
de JOSÉ IZAEL RIBEIRO (Pastor Izael). 
(Projeto de Lei nº 136/2012, de autoria da Vereadora Geni Dias Ramos)
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhan-
gaba aprova, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.  Fica denominada de JOSÉ IZAEL RIBEIRO (Pastor Izael), a Rua 11 do Loteamento 
Residencial Comercial Araguaia no Distrito de Moreira César.
Art. 2º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 17 de janeiro de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá - Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 17 de janeiro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/valm/ Processo Externo nº 34.894/2012

PREFEITURA MUNICIPAL  DE PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL Nº 3.968, DE 31 DE JANEIRO DE 2013
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
e nos termos da Portaria Geral nº 3.959, de 14 de janeiro de 2013, Resolve REVOGAR a no-
meação do Sr. Alexandre Silva da Silva para o emprego de Assessor Técnico de Relações 
Institucionais.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro 
de 2013.
Pindamonhangaba, 31 de janeiro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

José de Alencar Lopes Junior
Secretário de Administração 

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 31 de janeiro de 2013. 
Synthea Telles de castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL  DE PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL Nº 3.974, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.01 e Lei nº 4.364, de 20.12.05, Resolve 
DESIGNAR a Dra. Márcia Maria Marcondes Zymberknopf, advogada, para substituir a Dra. Pa-
ola Cristina de Barros Bassanello Magalhães, Diretora do Departamento de Assuntos Jurídicos, 
durante o período em que a mesma encontrar-se em gozo de férias, de 14 a 23 de fevereiro 
de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 13 de fevereiro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

José de Alencar Lopes Junior
Secretário de Administração 

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 13 de fevereiro de 2013. 
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL  DE PINDAMONHANGABA

                            PORTARIA GERAL Nº 3.975, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR o servidor Pedro Paulo Dias para exercer a função de Chefe do 
Procon, a partir de 1º de janeiro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro 
de 2013.
Pindamonhangaba, 14 de fevereiro de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
José de Alencar Lopes Junior - Secretário de Administração 

 Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em   14 de fevereiro de 2013. 
 SAJ/            Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL  DE PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL Nº 3.976, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
NOMEIA o Sr. José Esaur de Freitas para o emprego de provimento em comissão de Coordena-
dor Administrativo da Subprefeitura, a partir de 1º de janeiro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro 
de 2013.
Pindamonhangaba, 14 de fevereiro de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
José de Alencar Lopes Junior - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 14 de fevereiro de 2013. 
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL  DE PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL Nº 3.977, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Retifica a Portaria Geral nº 3.890, de 07 de agosto de 2012, onde se lê “a partir de 
27/08/2012”, leia-se “a partir 31/07/2012”.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria Geral nº 3.943, de 
05 de dezembro de 2012.
Pindamonhangaba, 15 de fevereiro de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
José de Alencar Lopes Junior - Secretário de Administração 

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em  de 15 de fevereiro de 2013. 
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

 SAJ/Of. TN 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL  DE PINDAMONHANGABA

                            PORTARIA GERAL Nº 3.979, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.01 e Lei nº 4.364, de 20.12.05, e de acor-
do com as informações constantes do Processo Interno nº 35108/2012,  Resolve DESIGNAR o 
Sr. Antonio Carlos Rezende, servente de obras, para substituir o Supervisor de Equipe, durante 
o período em que o mesmo encontrou-se em gozo de férias, de 03 a 22 de dezembro de 2012.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de fevereiro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

José de Alencar Lopes Junior
Secretário de Administração 

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de fevereiro de 2013. 
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Processo Interno nº 35108/2012

PORTARIA GERAL Nº 3.980, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve EXONERAR o Sr. Kennedy Flores Campos do emprego de provimento em comissão de 
Secretário de Obras e Serviços, a partir de 20 de fevereiro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Pindamonhangaba, 20 de fevereiro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

José Alencar Lopes Junior
Secretário de Administração 

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 20 de fevereiro de 2013. 
Synthea Telles de castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PORTARIA GERAL Nº 3.981, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
NOMEIA o Sr. Nelson Nassif de Mesquita para o emprego de provimento em comissão de Se-
cretário de Obras e Serviços, a partir de 20 de fevereiro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 de fevereiro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

José Alencar Lopes Junior
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 20 de fevereiro de 2013. 
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

 PORTARIA INTERNA Nº9.265 , DE 08 DE FEVEREIRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e em razão do parecer da Comissão, acolhido pelo Secretário de Administração, Resolve 
designar a Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.175, de 27 de agosto de 2012, 
para dar continuidade à apuração do Processo de Administrativo Disciplinar nº 010/2012, para 
que no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de 08 de fevereiro de 2013, sejam concluídos os 
trabalhos da Comissão, nos termos dos Memorando nº 141/13-DRH/Serviço de Procedimentos 
Disciplinares. 
Esta portaria entra em vigor nesta data.
 Pindamonhangaba, 08 de fevereiro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

José de Alencar Lopes Junior
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de fevereiro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/Memo nº 141/13-DRH/Procedimentos Disciplinares/Processo Interno nº 9566/2012

  PORTARIA GERAL Nº 3971, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções legais, Resolve NOMEAR os senhores abaixo relacionados, para exercerem os 
empregos de provimento em comissão:

I-  A partir de 1º de janeiro de 2013

— Rubens Humberto Ferreira de Souza
 Gerente

— Marta Lílian Gomes de Faria
 Coordenadora de Relações Institucionais

— Terezinha Santos Carvalho
 Chefe de Atendimento Social

— Esdra Cristina David
 Supervisor de Equipe

— Carlos Henrique da Conceição 
 Supervisor de Equipe

II- A partir de 15 de janeiro de 2013

—  Rodrigo Monteiro da Silva
 Diretor do Departamento de Lazer de Moreira César

— Adilson Rodrigues
 Gerente de Obras

       III- A partir de 1º de fevereiro de 2013

 - José Denner Furtado
     Gerente de Obras

 IV- A partir de 04 de fevereiro de 2013

— Hélio de Paiva Reis
 Diretor do Departamento de Trânsito

V- A partir de 07 de fevereiro de 2013

—          Henrique Salgado Schmidt
 Diretor do Departamento de Esportes

VI- A partir de 14 de fevereiro

— José Maria Rodrigues 
 Gerente do Parque Natural e Municipal do Trabiju

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir 
de 1º de janeiro de 2013.
    
Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

José de Alencar Lopes Junior
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 04 de fevereiro de 2013. 
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/valm

PREFEITURA MUNICIPAL  DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL  DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL  DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL  DE PINDAMONHANGABA

 PORTARIA INTERNA Nº 9.267, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e com fundamento na alínea “a”, §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, concur-
sado, Sr. JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, dentista, pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar 
de 02 de janeiro de 2013
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2013.
Pindamonhangaba, 14 de fevereiro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

José de Alencar Lopes Junior
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 14 de fevereiro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/Processo Interno nº 264/2013

PREFEITURA MUNICIPAL  DE PINDAMONHANGABA

 PORTARIA INTERNA Nº 9.268, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, 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, concur-
sado, Sr. SERGIO CALLIPO JUNIOR, ajudante, pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar de 1º de 
fevereiro de 2013
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2013.
Pindamonhangaba, 15 de fevereiro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

José de Alencar Lopes Junior
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 15 de fevereiro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/Processo Interno nº 3291/2013

PREFEITURA MUNICIPAL  DE PINDAMONHANGABA



Tribuna do Norte 14 Pindamonhangaba, sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013

Fatos e Fotos Fatos e Fotos Fatos e Fotos Fatos e Fotos Fatos e Fotos Fatos e Fotos 

Parabéns a Márcia Nunes, aniversariante do dia 21 
de fevereiro. Que esse dia tão especial se repita por 
muitos anos! Que você seja feliz hoje e sempre! Feliz 
aniversário! Parabéns de toda a equipe do Dep. de 
Turismo.

Parabéns para João 
Bosco Garuffe, que 
assopra velinhas no dia 
25 de fevereiro e para seu 
filho João Vitor no dia 26. 

Felicidade para Slana 
que assopra velinhas no 
dia 25 de fevereiro. Ela 
também comemora 1 
mês de casamento no dia 
26. “Que Deus te ilumine 
sempre”. Dani, Solana, 
Smile, Smith, Marcela, 
Bruna e a sobrinha Duda.

Comemora aniversário domingo (24/2) o jovem João 
Guilherme Pereira dos Santos, recebendo abraços 
dos pais Marcão da Sabesp/Irene, demais familiares 
e amigos. Deus o abençoe sempre!

José Francisco 
Monteiro, presidente 
do Conselho 
Deliberativo 
da Ferroviária, 
aniversariou dia 
15 de fevereiro, 
com abraços dos 
amigos, família e 
companheiros do 
clube

Mauro da Silva, 
morador no 
residencial 

Mantiqueira (Moreira 
César), completou 

50 anos no dia 
18 de fevereiro, 

recebendo 
cumprimentos da 
esposa Ana Rita, 
filhos Maurício e 

Stella e de inúmeros 
amigos

Ficaram noivos em Barra Bonita sexta-feira (15/2) os 
jovens Anna Lúcia e Wanderson, com votos de muitas 
felicidades de todos os funcionários da Prefeitura de 
Pinda

Estande da Tribuna do Norte no carnaval recebeu 
muitas visitas. Na foto: presidente da Fundação Dr. 
João Romeiro, Aziz Antonio Boulos; Secretário de 
Relações Institucionais, João Carlos Ribeiro Salgado; 
Telma, Nancy Felipe, e editor-chefe da Tribuna, 
jornalista João Paulo Ouverney

Empresários do show de Paula Fernandes na 
Ferroviária (13/4), Renato Teixeira e Marília Teixeira 
(da direita para a esquerda). Eles prometem agitar a 
cidade de Pinda e região!

Princesa do carnaval taubateano Bete (reside em 
Pinda) e o marido Batista Jr. curtindo a Cervejaria do 
Gordo em Lorena

Presidente do CIMC – Centro de Convicência do 
Idoso de Moreira César, Maria Iranilda Santos Pinto, 
que juntamente com sua equipe, realiza ótimo 
trabalho no distrito

A bela Priscila é a excelente vocalista da banda 
Siriloko, que ao lado do marido Luizinho Vieira, anima 
bailes nos melhores clubes da região

Recordar é viver: Jacob de Freitas, saudoso José 
Jabor e esposa, Dr. Cainho e esposa Leninha, e Ral, 
durante um dos famosos bailes do extinto Clube 
Literário na década de 90

Jogador do Palmeiras, Bruno Oliveira, curtindo o 
carnaval na Ferroviária com o pai Edson, Romão e 
Irene

Grupo de amigos curtindo o carnaval do Tênis Clube 
“Creix” de Tremembé

A simpática Aninha, irmã Luana e amiga curtindo o 
fim de semana no PindaBar

Divulgação Arquivo pessoal Arquivo pessoal

João Paulo Ouverney João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney

Divulgação

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Célia Lima

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

joão Paulo Ouverney

Arquivo TN

Célia Lima

João Paulo Ouverney

Tudo de bom para Cidinha Euzébio, que comemorou 
aniversário no dia 4 de fevereiro. “Desejamos hoje 
e sempre tudo o que a faz feliz de verdade! São os 
votos de toda a família que a ama muito”!
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Esportes

A diretoria da Liga Pindamo-
nhangabense de Futebol de Salão 
realiza uma reunião nesta sexta-
-feira (22), inícios às 19h30, para 
tratar sobre os campeonatos das ca-
tegorias sub 11 e principal que serão 
iniciados em breve.  A sub 11 é para 
atletas nascidos em 2002, 2003 e 
2004 (com 9, 10 e 11 anos). Já para 

a categoria principal a idade é livre. 
A reunião será na sede da Liga.

As inscrições continuam sen-
do feitas na sede da entidade, à rua 
Capitão José Martiniano Vieira Fer-
raz, 167 (ao lado do mercado mu-
nicipal). Telefones (12) 3648-5278 
e 9107-5713. O presidente da Liga 
é Benedito José Coelho “Pintado”.

Tabela da 9ª  Rodada

22/2 - 19h30 Paulista       x Atletico Sorocaba
22/2 - 19h30 Mogi Mirim  x Oeste
23/2 - 18h30 Botafogo     x Penapolense
23/2 - 18h30 Mirassol      x São Caetano
23/2 - 18h30 São Paulo    x Linense
24/2 - 16h  Palmeiras    x União Barbarense
24/2 - 16h  Bragantino  x Corinthians
24/2 - 18h30 Santos       x XV de Piracicaba
24/2 - 18h30 Ituano       x Guarani
24/2 - 18h30 Ponte Preta x São Bernardo

Classificação atualizada – pontos ganhos

1º - Ponte Preta ............................................... 18 
2º - São Paulo ..................................................16 
3º - Linense ... ................................................ 16 
4º - Mogi Mirim................................................ 14 
5º - Santos ..................................................... 14
6º - Penapolense ............................................. 13
7º - Palmeiras ..................................................13 
8º - Corinthians ............................................... 13 
9º - Botafogo ................................................... 12 
10º - Bragantino .............................................. 12
11º - Paulista ...................................................10 
12º - XV de Piracicaba ........................................ 9 
13º - Ituano .................................................. 9  
14º - Oeste ....................................................... 8 
15º - Mirassol ...................................................  7 
16º - Guarani .................................................... 7 
17º - Atlético Sorocaba........................................ 6 
18º - União Barbarense ...................................... 5
19º - São Caetano ............................................. 5 
20º - São Bernardo .............................................5

São Paulo vence jogo 
adiado e assume 
vice liderança

Veja tabela e classificação

O São Paulo venceu o São 
Caetano nesta quarta-fei-
ra, por 4 x 2, em jogo que 
havia sido adiado, e com 
isso chega a vice-líder do 

Paulistão 2013. Confira 
os jogos da próxima ro-
dada (sexta, sábado e do-
mingo) e a classificação 
atualizada.

Liga de Futsal  realiza 
reunião sobre campeonatos

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Esportes e La-
zer, está oferecendo aulas de 
musculação gratuitamente, 
com os treinamentos reali-
zados no Luiz Caloi e aulas 
sendo desenvolvidas com a 
comunidade e os atletas. 

Atualmente, quem preten-
de fazer este tipo de exercício 
deve deixar o nome na lista 
de espera, na secretaria do 
Luiz Caloi de segunda a sex-
ta-feira, das 7h30 às 11h30 e 
das 13h30 às 17h30. As aulas 
são realizadas nos três perío-
dos.

De acordo com o site 
“Corpo a Corpo” existem três 
motivos para que as pessoas 
façam musculação, são eles: 
queima mais calorias que os 
aeróbicos, acelera o meta-
bolismo e aumenta o bem-
-estar. 

Muitas mulheres temem 
em fazer esta prática física 
com medo de deixar o cor-
po masculinizado, no en-
tanto, isso só acontece se 
o indivíduo ‘exagerar’ nos 
treinos, do contrário só há 
benefícios.  

Neste site há informa-
ções de que um estudo re-
alizado pela Universidade 
de Penn State, nos Estados 
Unidos, concluiu que ‘pu-
xar ferro’, pelo menos três 
vezes por semana, queima 
cerca de 40% a mais de gor-
dura do que o mesmo tempo 

Moradores de Pinda praticam 
musculação gratuitamente

de exercício aeróbico.
A musculação ajuda a 

controlar o estresse, melho-
ra o humor, regula o ritmo 
cardíaco, desenvolve a me-
mória, o raciocínio e o foco. 
Há ainda pesquisadores que 
dizem que quem faz muscu-
lação fica até 15% mais to-
lerante com os colegas, além 
de aumentar a produtividade 
no trabalho.

Paulo Henrique de Oli-
veira e Silva, atleta de han-
debol há sete anos, pratica 
musculação há cinco anos e 
diz que os aparelhos contri-
buem bastante com os atletas 

no ganho de massa muscular 
e isso faz muita diferença 
dentro de quadra.

 O mesa tenista Lucas So-
ares de Paula Gouvêa afirma 
que o importante no tênis 
de mesa é ter um excelente 
preparo físico e a muscula-
ção lhe ajudou. Ele garante 
que anteriormente se cansava 
mais e após o início da prática 
desta atividade, seu condicio-
namento melhorou muito. 

Ewerton Carvalho, pro-
fessor de musculação, infor-
ma que o Centro de Treina-
mento Luiz Caloi possui uma 
ampla infra-estrutura, ofere-

cendo aos atletas e comunida-
de uma academia completa. 

Carvalho enfatiza que a 
musculação serve para sanar 
vários problemas e um deles 
é diminuir o risco de lesões. 
Dentro desta sala, o atleta, 
por exemplo, desenvolve ati-
vidades correlacionadas aos 
movimentos que fazem em 
suas modalidades.

Os frequentadores podem 
utilizar equipamentos como: 
supino vertical, remada a 
cavalo, cross over, esteira, 
supino horizontal, bicicleta, 
flexora, mesa para supino, 
alteres, entre outros.

Centenas de judocas de 
Pindamonhangaba apro-
veitaram a tarde de quarta-
-feira (20) para participar de 
uma clínica esportiva com 
o judoca olímpico Leandro 
Guilheiro. O evento ocorreu 
no ginásio do Centro Espor-
tivo João Carlos de Oliveira 
“João do Pulo”. Alunos de 
uma escola estadual, locali-
zada nas proximidades, tam-
bém prestigiaram.

Ele veio à cidade por 
meio de uma parceria entre a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba e o Sesc, que desenvol-
ve o projeto Sesc Verão com 
a caravana esportiva.

Guilheiro destacou a to-

dos que o importante é ter 
um objetivo na vida e persis-
tir, porque quando não se tem 
foco é como se estivéssemos 
apenas sobrevivendo. Ele con-
ta que quando tinha seis anos 
sonhou em um dia ir às Olim-
píadas e foi buscando isto. O 
judoca respondeu diversas 
perguntas do público, tais 
como: influência do primeiro 
sansei, como é participar das 
Olimpíadas, entre outras.

Leandro Galdino, secre-
tário de Esportes e Lazer da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, acrescenta que receber 
um atleta como Guilheiro é 
algo muito prazeroso, porque 
é um incentivo aos jovens.

Bruna Cristina Carneiro 
de Barros, professora, diz 
que seu filho é judoca há qua-
tro anos e ela e seu esposo o 
acompanham em tudo. “Uma 
oportunidade como esta, co-
nhecer um atleta olímpico, é 
muito interessante. Ouvir a 
história dele, os desafios, con-
quistas, servem como estímu-
lo aos judocas da cidade. Foi 
maravilhoso, sinto-me privi-
legiada de ter participado des-
te momento, porque Guilhei-
ro é um ícone. A Secretaria de 
Esportes está de parabéns”. 

Guilheiro revela que par-
ticipar da caravana do Sesc 
é uma experiência interes-
sante, porque o retorno dos 

participantes foi muito bom 
e acredita que está retribuin-
do às pessoas o que o es-
porte lhe proporcionou. Ele 
garante que quer ver vários 
‘judoquinhas’ pelo Brasil, 
que muitos sejam campeões, 
mas acima de tudo se tornem 
bons cidadãos. 

Felipe Guimarães, profes-
sor e judoca, cita que é uma 
satisfação muito grande rece-
ber um atleta como Guilheiro 
na cidade. Guimarães acredi-
ta que a presença do judoca 
olímpico vai contribuir com 
a carreira de muitos judocas 
que participaram do evento, 
porque as palavras de incen-
tivo farão muita diferença.

Centenas de judocas participam de 
clínica esportiva com Guilheiro

As alunas de ginástica 
rítmica da Secretaria de Es-
portes de Pindamonhanga-
ba, Beatriz Júlia e Graziela 
Marcela, foram homenagea-
das pela direção da EE Dirce 
Aparecida Pereira na manhã 
de quinta-feira (21). Familia-
res, demais alunos, professo-
res da Secretaria de Esportes 
e Lazer, e convidados, parti-
ciparam deste momento.

As estudantes receberam 
medalhas e ainda assistiram 
a um vídeo sobre o desempe-
nho delas nas competições.

A diretora da unidade es-
colar, Maria Lúcia Bertolino, 
conta que a intenção disto é 
motivar as alunas e também 
os demais estudantes, porque 
ela acredita que o incentivo 
é essencial. Ela acredita que 
Beatriz e Graziela são gran-
des exemplos. Este evento 
será feito durante o ano todo 

para os alunos destaques.
Os professores Róderson 

Salvador e Simone Ferreira 
Rosa representaram a Secre-
taria de Esportes e Lazer da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba durante a solenidade.

Simone afirma que estas 
atletas tiveram um excelen-
te desempenho nas compe-
tições em 2012, e neste ano 
irão participar de competi-
ções regionais e nacionais, 
como Brasileiro e Estadual. 
Além disso, vão tentar vaga 
para a final das Olimpíadas 
Escolares, onde participam 
as melhores do Brasil, sendo 
apenas quatro de cada estado 
na categoria delas, que é in-
fantil.

O sonho de ambas é trei-
nar com foco nas Olimpíadas 
de 2016, eles pretendem re-
presentar o Brasil nesta gran-
de competição.

Alunas de GR são 
homenageadas 
pela Escola Dirce 
Aparecida Pereira

Marcos Cuba

Marcos Cuba

A musculação é considerada excelente para uma boa saúde

Alunos de judô aproveitaram para conhecer o atleta olímpico durante o evento
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Esportes

Célia Lima

Neste sábado (23), a par-
tir das 14h, dois jogos deci-
dirão quem vai para a final 
da Copa de Futebol Amador 
João Tubarão: Juventus x 
Amigos do Mário Garcia, e 
Flamengo x Paulistano de-
verão repetir as duas grandes 
partidas de sábado passado.

O Flamengo ganhou o 
primeiro jogo do Paulista-
no por 5 x 4 e agora preci-
sa de um empate. Se perder 
por qualquer placar, um dos 
finalistas será decidido nos 
pênaltis.

Juventude do Araretama 
e  Amigos do Mário Garcia 
também fizeram o primeiro 
jogo muito equilibrado com 
o resultado final de 1 x 1, e 
agora um dos dois precisa 
vencer para ir à final. Se o 
empate se repetir, também 
haverá cobrança de pênaltis.

Os jogos serão no estádio 
Vera Assoni, bairro Socorro.

Copa João Tubarão decide finalistas 

Começam neste do-
mingo (24) as disputas das  
semifinais da Copa Giba 
de Futebol, realizada pelo 
esportista João Tubarão. 
Os jogos serão no  estádio 
Silvéria Aparecida Assoni 
Machado “Dona Vera” – 
campo do Socorro, com 
início às 8h30.

Os jogos serão os 
seguintes:
8h30 – Malack x 
Ipanema 
10h30 – Campo Alegre x 
Refugo
O quadrangular 
prossegue nos dias 3/3 
e 10/3, e a final será no 
dia 17/3.

Começam as semifinais da Copa Giba de Futebol

Resultados da última rodada
Benfica            1 x 2 Malack
Refugo           2 x 1 Flamengo
Campo Alegre 4 x 1 Ipanema (Taubaté)

Rodada de domingo (24)
Categoria Amador – 10h30 

Parque São Luiz (Taubaté)  X  Força Jovem (Tremembé)
Estádio do Instituto de Zootecnia Haras Paulista (AFIZP)

Colorado X Araretama
Estádio Estádio Amadeu Rossi – Vila São Benedito 

Vila São José  X Piranguinho (Ubatuba)
Estádio José Ely de Miranda – Zito – Moreira Cesar

Independente  X Bandeirante
Estádio: Nuno Maia Veiga Filho ( Maricá )

Fluminense X  Vila São Geraldo (Taubaté)
Estádio José Ramiro dos Santos – Ramirão ( Vista Verde )

Floresta (Tremembé) X  Abaeté (Taubaté)
Estádio do Instituto de Zootecnia Haras Paulista

3ª rodada da Copa 
“José Maria da Silva” 
acontece domingo

Acontece neste domingo 
(24) a 2ª rodada da Copa Re-
gional de Futebol “José Ma-
ria da Silva” ,  prometendo 
novamente grandes jogos.  A 
competição é organizada por 
Vlamir Lucas de Sousa Silva 

“Macarrão”, com apoio da 
Prefeitura (por meio da Se-
cretaria de Esportes). Diver-
sos times participam em duas 
categorias: Amador e Cin-
quentão, reunindo os melho-
res atletas da cidade e região. 

Categoria Cinquentão – 8h30
Rancho Alegre (Campos do Jordão)  X  Vila São Geraldo (Taubaté)
Estádio Tio Nê ( Feital )

Juventus (Taubaté)  X Bandeirante 
Estádio do Instituto de Zootecnia Haras Paulista (AFIZP)

Colorado X Independente
Local: Estádio Amadeu Rossi – Vila São Benedito

Resultados da 2ª rodada

Categoria Amador
Força Jovem (Tremembé) 5 x 0 Colorado (Pinda) 
Parque São Luiz (Taubaté) 2 x 1 Piranguinho (Ubatuba) 
Araretama (Pinda) 2 x 2 Vila São José (Pinda) no tempo normal.
Nos pênaltis o Araretama venceu  por  2 contra 1

Veteranos-Cinquentão
Juventus (Taubaté) 2 x 0 Rancho Alegre (Campos do Jordão) 
Vila São Geraldo (Taubaté) 5 x 2 Independente (Pinda) 
Bandeirante (Pinda) 0 x 1 Colorado (Pinda).

João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney

A Copa Distrito de Futsal 
está chegando ao fim. Do dia 
20 a 25 estão acontecendo as 
oitavas de final.  Dia  26  se-
rão as quartas de final, e no 
dia 28 acontecem as semifi-
nais. A competição é orga-
nizada pelo esportista José 
Leonil,  com apoio da Prefei-
tura, por meio da Secretaria 
de Esportes . Os jogos acon-
tecem no Centro Esportivo 
“Zito”, de Moreira César, de 

segunda a sexta-feira a partir 
das 18h.  

Confira a tabela:
20 a 25/2 – 18h - Oitavas de 
final
26/02 – 18 – Quartas de final
27/02 – 18h – Semifinal 
(adulto)
28/02 – 18h - Semifinal  (ve-
teranos)
1/3 – 18h – Final das três 
categorias (infantil, adulto e 
veterano).

Acontecem oitavas de final 
da Copa Distrito de Futsal

P i n d a m o n h a n g a b a 
está na semifinal da Taça 
Vanguarda de Futsal Fe-
minino, com a vitória ob-
tida sábado (16) jogando 
em São Sebastião por 2 x 
1.  Os gols da vitória fo-
ram marcados pelas atle-
tas Jessiquinha e Tatinha. 
Jéssica abriu o placar no 
primeiro período, e no 
segundo tempo, Tatinha 
Nepomuceno ampliou 

com um chute de longe.
O evento teve início no 

dia 25 de janeiro,  sendo 
disputada no Litoral Nor-
te, no município de São 
Sebastião. A Primeira Fase 
foi encerrada no dia 2 de 
fevereiro, e nesse último 
sábado, dia 16, foram rea-
lizadas as quartas de final 
do certame.

Pinda encerrou a fase 
classificatória com 100% 

de aproveitamento. Em 
três jogos, foram três vitó-
rias; 3 a 1 contra Caçapava, 
10 a 1 contra Campos do 
Jordão e 5 a 1 contra Ca-
raguatatuba. Agora as me-
ninas enfrentam São José 
dos Campos pela vaga na 
decisão. O clássico será no 
sábado (23), no Ginásio 
de Esportes José de Souza 
Gringo “ Gringão” em São 
Sebastião.

Pinda faz semifinal da Taça Vanguarda de Futsal

Time de Pindamonhangaba está invicto, até agora, na competição

Fluminense joga com o Vila São  Geraldo no domingo

Torcida prestigia os jogos no CE “Zito”

Time do Flamengo decide uma das vagas na final
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