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Pessoas com sintomas da dengue
podem procurar unidades de saúde
As unidades de saúde estão preparadas para atender os pacientes que apresentem sintomas da dengue. No início, os
sintomas são parecidos com os da gripe, mas são persistentes e pioram com o passar do tempo. O tempo médio do ciclo da
doença é de 5 a 6 dias, e o intervalo entre a picada do mosquito e a manifestação da dengue chama-se período de incubação.
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Flamengo e Mário Garcia são
ﬁnalistas da Copa João Tubarão

Prefeitos e
secretários de
Saúde se reúnem
em Pinda

Pindamonhangaba sedia, nesta
terça-feira (26), o Encontro de Acolhimento aos Prefeitos e Secretários
Municipais de Saúde. O evento está
sendo organizado pela Secretaria de
Estado da Saúde, por meio da Coordenadoria de Regiões de Saúde / Departamento Regional de Saúde DRS XVII
Taubaté, e será realizado no Colonial
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Plaza Hotel.

Reunião com
pastores e
dirigentes
evangélicos
sobre alvarás é
adiada
A reunião com os pastores e
dirigentes das igrejas evangélicas
a respeito da concessão de alvarás de funcionamento, que seria
realizada na terça-feira (26), na
Prefeitura, foi adiada por motivos
administrativos. O evento será
remarcado para uma nova data a
ser divulgada.

As equipes do Amigos do Mário Garcia (técnico Djalma) e Flamengo (técnico João Tubarão) classificaram-se para a final da Copa de Futebol Amador da Copa João Tubarão. Agora os dois times decidem
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o título da competição em partida única neste sábado (02/3), com início às 15h.

Divulgação

Divulgação

Emissão de
2ª via de IPTU
pode ser solicitada
pela internet
Os munícipes que desejarem obter a emissão de segunda via de IPTU
- Imposto Predial Territorial Urbano - normal ou simplificada – podem
acessar o site da Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba e clicar no link
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"Cidadão Online".

Menor mata
cliente em bar
no bairro Ipê I

Um latrocínio ocorreu domingo
(24) no Ipê I. Segundo a PM, um adolescente entrou e queria comprar cigarro, mas o dono do estabelecimenPágina 5
to não vendeu.

previsão
do tempo
TERÇA-FEIRA - 26/2
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

19ºC
28ºC

Paula Fernandes
vai agitar o Vale
do Paraíba

Ginastas aprendem novas
regras da modalidade
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Os produtores do show de Paula
Fernandes, programado para o dia 13
de abril na Ferroviária de Pindamonhangaba, prometem agitar o Vale do
Paraíba. Ingressos estão à venda em
vários locais, na secretaria da Ferroviária, com alguns promoters e no
Página 10
escritório da CRT.

Avenida São João Bosco Centro comunitário do
ganha dois semáforos
Pasin recebe melhorias
Divulgação

Célia Lima

QUARTA-FEIRA - 27/2
Chuvas, muitas
nuvens
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

18ºC
24ºC

QUINTA-FEIRA - 28/2
Chuvas, muitas
nuvens
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

26ºC
28ºC

SEXTA-FEIRA - 1/3
Variação de
nebulosidade
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

16ºC
29ºC
CPTEC INPE

Aparelho organiza ﬂuxo de veículos no local

Segundo Caderno

Subprefeitura realiza vários reparos no prédio
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Célia Lima

Coalizão Pinda se reúne com a comunidade

Editorial

Célia Lima

Salesianos – O bom ﬁlho
à casa torna!
Tomou posse sábado (23) o novo diretor do Instituto Salesianos de Pindamonhangaba, Padre Roberto
Donizete dos Santos Furtado. Nascido no município,
ele trabalhou e dirigiu instituições Salesianas em diversas cidades do Brasil, até que após 40 anos, foi
designado para assumir a direção da obra em sua terra
natal.
Em Pindamonhangaba, a obra Salesiana completa
70 anos de elogiável serviço cristão em prol da comunidade. Por ela passaram inúmeras pessoas – alunos,
colaboradores, padres – que prestaram e ainda prestam inestimáveis serviços à comunidade brasileira. A
maioria dos ex-alunos escolheu a missão de padre,
outros usufruíram dos estudos para serem cidadãos
exemplares em meio à sociedade.
Salesianos de Dom Bosco é uma organização internacional de pessoas dedicadas em tempo integral ao
serviço dos jovens, especialmente dos mais carentes.
Em qualquer lugar é trabalhado o desenvolvimento integral dos jovens, por meio da educação e da evangelização que está no centro do compromisso, porque os
salesianos acreditam que a total dedicação aos jovens
é o melhor presente à humanidade. Fundado por São
João Bosco, um santo educador italiano do século XIX,
a entidade está presente em 131 países.
Educação e evangelização estão no centro da missão. O serviço ou projeto educativo pastoral que realiza
objetiva a promoção integral da pessoa. Os primeiros e
principais destinatários da missão são os jovens, especialmente os mais pobres, os trabalhadores e aqueles
que se encaminham para o trabalho, e as vocações
apostólicas; em vista destes destinatários privilegiados, é trabalhado também nos ambientes populares,
com atenção aos leigos evangelizadores, à família, à
comunicação social, e entre os povos ainda não evangelizados. As atividades e obras através das quais os
salesianos preferem desenvolver a missão dependem
das necessidades e das situações das pessoas a serem atendidas.
São realizadas atividades e obras nas quais é possível promover a educação humana e cristã dos jovens:
O Oratório e o Centro Juvenil, A Escola e a Formação
Proﬁssional, O internato e o pensionato, A presença no
mundo da Universidade, A Paróquia, Obras e serviços
sociais para os jovens em situação de risco, A Comunicação Social, Outras novas formas de presença
salesiana entre os jovens, A Articulação da Juventude
Salesiana, O Voluntariado Salesiano e o Serviços de
orientação vocacional.
Bem vindo, padre Roberto Furtado, que Deus o
abençoe em sua nova missão. Como diz o sábio ditado
popular: “O bom ﬁlho à casa torna!”.

Clécia Raiana, Rainha 2012

Participantes do Coalizão na reunião

O Projeto Coalizão Comunitária
Anti Drogas de Pindamonhangaba
se reuniu, na sexta-feira (22), com
a comunidade local para a segunda
reunião do ano.

O objetivo foi sensibilizar a
população em prol de uma comunidade segura, saudável e
livre das drogas.
O evento, que contou com a

participação de cidadãos e representantes da comunidade para trabalharem na prevenção do uso de
drogas no município, aconteceu na
Secretaria Municipal de Educação.

Campanha Rota Certa pretende sacudir
o conceito digital em Pindamonhangaba
Nesta terça-feira (26,) às
19h15, no salão de eventos do Colonial Plaza Hotel, será realizada
a apresentação oﬁcial da Campanha Rota Certa, uma iniciativa do
Colégio Magistra, de Pindamonhangaba, que se estenderá por
todo o ano de 2013. Focada em
responsabilidade social, a campanha tem por objetivo alertar para
o alto grau de periculosidade por
trás da tecnologia digital, o quanto esta evolução vem produzindo
uma espécie de atroﬁa cognitiva,

e projetar o colapso intelecto-emocional para o qual o mundo está
caminhando. Outra preocupação
será mostrar as maneiras como a
tecnologia pode ser eficazmente
utilizada sem produzir esses irreparáveis danos. A ação principal
da campanha será a ministração
de pequenas palestras dentro de
escolas estaduais e municipais,
fábricas e faculdades.
Outras ações, de apoio, incluirão camisetas com mensagens sobre o tema, hotsite com estratégias

de relacionamento para a prospecção de visitantes e consequente
propagação da campanha, publicação de mensagens nos veículos de
comunicação parceiros do Colégio
Magistra e pequenas ações promocionais com distribuição de ﬂyers e
outras peças.
O público alvo da campanha
será aquele diretamente ligadas à
educação de crianças e adolescentes, como pais, educadores, diretores e professores. Maiores informações: www.colegiomagistra.com.br

Entrega do IR 2013 começa em 1º de março
O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2013, ano-base
2012, começa em 1º de março e
vai até o dia 30 de abril deste ano
e quem perder o prazo está sujeito a uma multa mínima de R$
165,74, informou a Secretaria da
Receita Federal. A declaração
pode ser enviada pela internet,
por meio do programa de transmissão da Receita Federal (Receitanet), ou via disquete, nas
agências do Banco do Brasil ou
da Caixa Econômica Federal,
durante o horário de expediente. A entrega do documento, via
formulário, foi extinta em 2010.
Estão obrigadas a apresentar a
declaração as pessoas físicas que

Divulgação

Saiba quais são as datas que se comemoram
hoje (26) e nos próximos dias:

26/2 – São Alexandre
27/2 – Dia Nacional do Livro Didático; Dia do Agente Fiscal da Receita Federal
28/2 – Dia de São Leandro
1/3 – Dia da Criança Doente; Dia do Turismo Ecológico

Ontem e hoje

Mega-Sena
acumula

Ninguém acertou as seis dezenas
do concurso nº 1.471 da MegaSena, sorteado na noite deste
sábado pela Caixa Econômica
Federal. Acumulado, o prêmio para
o próximo concurso, a ser sorteado
na quarta-feira, está estimado em
R$ 6,5 milhões. Veja as dezenas
sorteadas:
10 - 25 - 33 - 36 - 40 - 58
Segundo a Caixa, 92 apostas
ﬁzeram a Quina e renderão a seus
proprietários R$ 17.770,13 cada.
Outras 5.159 apostas acertaram
quatro dezenas e renderão R$
452,70 cada.

Cuidado com a
dengue

receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 24.556,65

em 2012 (ano-base para a declaração do IR de 2013).

Erros mais frequentes em entrevista para emprego

Oriente seus vizinhos,
amigos e familiares a adotarem medidas de prevenção
contra a doença. Muitas pessoas contraem dengue de
focos que estão distantes de
sua casa. A conscientização
geral é a melhor medida de
combate e prevenção à dengue. Garrafas, pneus, vasos
de plantas, ralos, bebedouro
de animais doméstico, tudo
que acumula água precisa ser
evitado. Prevenir é obrigação
de todos!
Divulgação

Erros de português são levados a sério por parte dos examinadores. Caso a vaga necessite de um vocabulário perfeito, este tipo de equívoco pode levar o candidato à desclassiﬁcação imediata. “Erros de português
são muito comuns. Ao telefone, ao vivo, enﬁm, não pega bem em lugar nenhum”, aﬁrma Eliane Figueiredo.
Outro problema é o uso das gírias. Segundo Gisele Diniz, os candidatos que abusam das gírias e as frases
sem sentido acabam se desqualiﬁcando perante os outros. “A gurizada de hoje em dia utiliza muito gírias,
frases sem sentido, gerundismo. Caso o cargo não necessite muito de um excelente português, isso até que
pode ser relevado, mas se for para um cargo mais sênior, isso conta muito”, aﬁrmou.

Onde funcionou durante muitos anos o Cine São José e ao lado, a Associação Atlética
Ferroviária, hoje ﬁca o Supermercado Excelsior, um dos pioneiros no gênero em Pindamonhangaba, veja as fotos:
João Paulo Ouverney

Augistin San Martim

Ontem... Cine São José onde, onde milhares
de pessoas assistiram grandes ﬁlmes

A organização o Concurso
Rainha Tropeiros do Vale 2013
está convocando as interessadas
em participar do evento. Devem
ser enviadas foto, nome completo,
data de nascimento e telefone para
o e-mail: crel75@hotmail.

Dicas de Saúde:

Vocabulário
Datas Comemorativas

Vem aí o
concurso
Rainha dos
Tropeiros

Hoje... Supermercado Excelsior, da família
Prates da Fonseca

Falecimentos
25/2 - João Lucindo Neto,
52 anos, residente em Moreira
César
24/2 - Edna Rodrigues Rezende da Silva, 49 anos, residente no bairro Vila São Benedito; Valdir Rodrigues, 56 anos,
residente em Moreira César
23/2 - Ercilia Scarabel
Garcez, 76 anos, residente no
centro; Maria Ines Clemente
Domingos, residente no Araretama; Laercio Quintanilha
Fogaça, residente no Crispim
22/2 - Luiz Claudio da Silva,
49 anos, residente no Maricá;
Sebastião Bosco de Ávila, 52
anos, residente no Jardim Roseli

Como escrever
corretamente

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

Posso dizer que
amanheceu o dia?
Se acha que é razoável
dizer “ amanheceu a noite”,
pode usar à vontade essa redundância de assustar jegue.
Basta dizer amanheceu. Já
não se entende que foi o dia?
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Unidades de saúde estão preparadas
para atender sintomas da dengue
As unidades de saúde
municipais estão preparadas
para atender os pacientes
que apresentem sintomas da
dengue. No início, os sintomas são parecidos com os da
gripe, mas são persistentes
e pioram com o passar do
tempo.
O tempo médio do ciclo
da doença é de 5 a 6 dias, e
o intervalo entre a picada do
mosquito e a manifestação
da dengue chama-se período
de incubação. É só depois
desse período que os sintomas aparecem. Geralmente,
os sintomas se manifestam a
partir do 3º dia após a picada
do mosquito.
De acordo com informações da Secretaria de Saúde
da Prefeitura de Pindamonhangaba, 24 horas após o
início dos sintomas é necessário procurar a unidade de
saúde mais próxima de sua
residência, para os exames
iniciais e, se necessário, encaminhamento de tratamento.
Não existe a necessidade de
se dirigir até o Pronto Socorro, pois as unidades de saúde
estão preparadas para atender
os pacientes que apresentem
os primeiros sintomas.
Pindamonhangaba possui
21 postos do PSF, com mais
de 120 agentes comunitários.
Cerca de 100 agentes estão
sendo treinados especificamente para a dengue e outros
30 funcionários da Secretaria
de Saúde trabalham diretamente contra a doença.
Relatório da Base de Controle de Vetores, atualizado
dia 25 de fevereiro, informa
84 casos autóctones (adquiridos dentro do município), 24
importados, 124 descartados
e 20 aguardando resultados.
No total, são 108 casos confirmados na cidade.
Todos os munícipes devem fazer sua parte para o
combate ao foco de dengue,

Divulgação

Obra evita acúmulo
de água na Vila Nair
A Prefeitura de Pindamonhangaba construiu dois sarjetões no cruzamento entre as
ruas Dr. Gustavo de Godoy e
Cap. Alfredo César, na Vila
Nair – região central da cidade, na última semana.
O objetivo é evitar o acú-

mulo de água no cruzamento
entre as vias e facilitar o trânsito.
Embora a obra esteja finalizada, o local continuará
impedido nos próximos dias
para o processo de secagem
do concreto.
Célia Lima

Identifique o mosquito – O Aedes aegypti é pequeno, tem cor preta com
manchas (riscos) brancas no dorso, pernas e cabeça. Seu ruído é muito baixo,
inaudível para o ser humano

Identifique os Sintomas da Dengue
Dengue Clássica

Dengue hemorrágica

• Febre alta com início súbito.
• Forte dor de cabeça.
• Dor atrás dos olhos, que piora
com o movimento dos mesmos.
• Perda do paladar e apetite.
• Manchas e erupções na pele
semelhantes ao sarampo,
principalmente no tórax e
membros superiores.
• Náuseas e vômitos·
Tonturas.
• Extremo cansaço.
• Moleza e dor no corpo.
• Muitas dores nos ossos e
articulações.

procurando e eliminando
criadouros em seus quintais.
São considerados criadouros
quaisquer lugares que contenham água parada, como
calhas com folhas, caixas dágua destampadas, pratinhos
de vasos de plantas, ralos
externos e até mesmo tampinhas de garrafas.
Os agentes comunitários

Os sintomas da dengue hemorrágica
são os mesmos da dengue comum. A
diferença ocorre quando acaba a febre
e começam a surgir os sinais de alerta:
• Dores abdominais fortes e contínuas.
• Vômitos persistentes.
• Pele pálida, fria e úmida.
• Sangramento pelo nariz, boca e
gengivas.
• Manchas vermelhas na pele.
• Sonolência, agitação e confusão
mental.
• Sede excessiva e boca seca.
• Pulso rápido e fraco.
• Dificuldade respiratória.
• Perda de consciência.

estão percorrendo toda a cidade. É necessário que o munícipe permita a entrada dos
agentes em sua residência,
pois muitas vezes eles podem encontrar criadouros em
locais que o morador ainda
não se atentou. Os agentes
são amigos da população e
existem para conscientizar e
ajudar na prevenção da den-

gue. Eles não multam os moradores.
A Secretaria de Saúde
lembra que o Ministério da
Saúde proíbe a utilização do
famoso “fumacê” pelas ruas
da cidade, em locais que não
tenham comprovadamente o
foco da doença, pois o inseticida liberado pode criar resistência dos mosquitos.

Obra evita acúmulo de água nas ruas

Praça da Imigração
Japonesa é revitalizada
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Obras e Serviços,
concluiu este mês os trabalhos de revitalização da Praça Imigração Japonesa, que
foi construída em 2008, em
homenagem aos 100 anos da
vinda das primeiras famílias
japonesas ao Brasil.
O local recebeu pisos,
bancos, serviços de jardinagem, ponte, pequena passarela e outros elementos que

compõem o estilo oriental da
praça.
A Secretaria de Obras e
Serviços informou que, nas
próximas semanas, o local
receberá ações de capina e
limpeza – que estão em pleno andamento em dezenas de
pontos do município.
A praça fica no Alto Cardoso, na rua Luiza Marcondes de Oliveira, paralela à
avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso.
Célia Lima

Centro comunitário do Pasin recebe melhorias
Célia Lima

A Prefeitura de Pindamonhangaba
está concluindo os trabalhos de
reforma no centro comunitário do
Pasin. Dentre os serviços estão:
substituição dos sistemas elétrico
e hidráulico, troca de portas,
fechaduras e nova pintura. A
expectativa da Subprefeitura é
terminar tudo esta semana. No
último mês, a Subprefeitura havia
reforçado a segurança no centro
comunitário do Vale das Acácias.
Assim como outros centros
comunitários, no Pasin o espaço
fica à disposição da comunidade
para festas, eventos, reuniões e
outros. Quem também faz uso
das dependências dos centros
comunitários é a Prefeitura, que
leva atividades sociais, culturais e
esportivas para estes espaços.

Praça homenageia 100 anos da Imigração Japonesa

Casas do Castolira
afetadas com ventos e
chuvas recebem reparos

Pinda sedia encontro de prefeitos e
secretários de Saúde, nesta terça-feira
Pindamonhangaba sedia, nesta terça-feira (26),
o Encontro de Acolhimento aos Prefeitos e Secretários Municipais de Saúde.
O evento está sendo organizado pela Secretaria de
Estado da Saúde, por meio
da Coordenadoria de Re-

giões de Saúde / Departamento Regional de Saúde
DRS XVII Taubaté, e será
realizado no Colonial Plaza
Hotel.
Na oportunidade, será
apresentada a Região de
Saúde para os 39 municípios nela inseridos, e os

principais projetos que serão desenvolvidos. Serão
realizadas, ainda, palestras
sobre planejamento em gestão de saúde, atenção básica como eixo estruturante,
vigilância em saúde para a
qualidade de vida, humanização como estratégia de

apoio à gestão, encerrando
com uma palestra da diretora técnica do Departamento,
Sandra Tutihashi.
De acordo com informações da Secretaria de Saúde
de Pindamonhangaba, a Prefeitura de Pinda será representada no evento.

A Prefeitura de Pindamonhangaba está solucionando
diversos casos de famílias
que tiveram problemas com
as fortes chuvas e ventos das
últimas semanas. Um dos locais da cidade que foi afetado foi o bairro do Castolira
– onde algumas casas perderam telhas e outras tiveram
parte da cobertura levada, o
que chegou a atingir e danificar outros imóveis.
De acordo com informações da Secretaria de Obras

e Serviços, uma grande equipe atuou na semana passada
para resolver a questão. As
ações ainda envolveram as
secretarias de Habitação e de
Saúde e Assistência Social,
além da Defesa Civil do município.
Os trabalhos têm o intuito
de solucionar a questão para
as famílias afetadas. Ainda segundo a Secretaria de
Obras, todo trabalho foi supervisionado por assistentes
sociais da Prefeitura.

4

Tribuna do Norte

ClassificadosTN
Pindamonhangaba, terça-feira, 26 de fevereiro de 2013

VENDER - ALUGAR - COMPRAR - TROCAR - EMPREGOS

SERVIÇOS
PRECISAM-SE
Consultoras de vendas,
para recarga de celular. Os
interessados em contato
pelo
email:llindaflor1@
gmail.com
PROCURAM-SE]
Emprego de acompanhante de idoso (a noite). Tel 9742-1510
Professora
domiciliar de reforço (1º ao
5ºano) sou pedagoga.
Aceito também trabalhar como baba em horário comercial. Tratar
magdaeracide@hotmail.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; amplificador e pedaleira de
guitarra. Tel 3642-8165
/ 8111-3328 / 9773-1313
Bicicleta, furadeira, aparelho DVD, celulares,
camas, morsa, botijão
de gás, macaco jacaré,
geladeira, balcões, vasilhames. enxadas, picaretas, 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 fábrica. Tel 3642-6240
Placa de propaganda, 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 + gabinete, R$150; mesa
+ 4 lugares, R$120;
impressora fiscal térmica, Daruma FS700
c/ serrilha preta, R$
1.100. Tel 8877-4220
ou 9110-6706
Tablet, c/ teclado, modem,
carregadores,
manual de instruções,
garantia, R$ 280,00.
Tel 8839-7211
Tablet Bak, c/ teclado,
17”, manual de instruções, verde, R$ 290.
Tel 8201-5175
Teclado Mod PSR
510, Yamaha, efeito
Ecohotronic
Staner.
Tel 3642-2427
Tela plana de computador, R$ 150. Tel
9156-4167
COMPRA-SE
Motor para hidromas-

sagem, máquina de
solda, vasilhames em
geral. Tel 8213-3965
TROCA-SE
Geladeira 160L, consul
por uma bike de aluminium tratar 3522-4589
VEÍCULOS
VENDEM-SE
Brasília 79, R$ 3 mil.
Tel. 3642-2481
Caminhão
Truck
Volks 16210H, 90, 6
marchas reduz., carroceria de madeira. Tel
7818-8112 ID 968*1321
Celta 1.0, 2004, azul
marinho, vidro e trava.
Tel 3522-4589 ou 91678783
Celta Energy 1.4,
2004, preto, completo,
alarme e som DVD. Tel
9799-6565 ou 91932001
Chevete, 92, azul, R$
4 mil. Tel 9118-0715 ou
8161-6324
Corsa Sedan 2008,
Classic Life , R$ 1.000
abaixo da tabela, único
dono. Tel: 3648-8238
Corsa Sedan, 2000,
vidro e trava elétrica,
precisa fazer o motor,
R$ 8 mil. Tel 36375918 ou 9120-1790
Corsa Wind 1. 0,
2000/ 2001, branco, 4
portas. Tel 3643-2714
Del Rey 1.6 , 86, álcool, vinho. Tel 36376210
D20, 92, com carroceria de madeira, tabela.
Tel 3522-7900
Eco Sport XLS 2006,
completa, único dono,
R$1.000 abaixo da tabela. Tel 3648-8238
Escort Wagon GL, 98,
4 portas, direção hidráulica, R$ 7 mil.Tel 36425087 ou 8848-6765
Escort Hobby 1.0, 94,
prata. Tel 9110-1180
Fiesta 97, vermelho,
Tel 8202-0035
Fiorino 1.6, 1990, pickup, preta, R$ 6,5 mil.
Tel 9134-4771
Fiorino 2001, pneus
novos. Tel 8207-6468
Fox 2008, 4 portas,
cinza, vidro, trava eletrica, R$ 24 mil. Tel
3641-1172
Fusca 81, verde metálico. Tel 9190-1158 ou
3522-3147
Gol GL 1988, marron, motor novo, valor
abaixo tabela. Tel (12)
3622-5575 / 9169-0946
GOL
CLI
1.6,
1995/1995, bom estado
de conserção, doc em
dia. Tel. 8807-9597
Gol 1000i plus, Ano
1995, Branco, completo, rodas liga leve.
Aceito troca por carro
mais novo. Tel 91489926
Gol 90, álcool, branco.
Tel 3643-1745
Gol 96, trava elétrica, alerme e som. Tel
3642-1165
Gol CL/MI 1.8, mod.
97, Branco, rodas de
liga leve, limp. traseiro,
R$ 11.300. Tel 91718055
Gol 1.0, 2003, prata, R$ 13.500,00. Tel
3642-9027
Gol G III 1.0 flex,
2005, 4 portas, preto,

abaixo da tabela. Tel
8818-8757
Honda Civic, ano
2007, completo, automático + couro. Tel
8146-4313
Monza SL/E, completo, 91, vinho, c/ kit gás.
Tel 9136-1500
Palio Fire 2007, branco, R$ 18.000. Tel
3648-3000 / 91916767
Pálio Fire 1.0, em
bom estado de conservação ou troca-se
por veículo mais novo
2008 em diante. Tel
9115-9942
Pálio Weekend Treeking 2010, cinza,
completissima.
Tel
9782-1158
Parati CL. 1.8, 95, vinho, R$ 9 mil + doc..
Aceito troca. Tel 97907954
Perua Kombi 97,
bege. Tel 9768-5533
Peugeot 307, 2007,
flex 1.6, completo, preto, R$ 26 mil. Tel 88188757 ou 9181-1286
Peugeot 206, 1.4,
2008, IPVA pago, trava elétrica, tabela, Tel
3642-8165 ou 81113328
Peugeot 307, Feline
2003, abaixo da tabela. Tel 9781-0235
Prisma Joy, 1.4 Fex,
vermelho, vidro e trava
eletricos, ar cond. alarme e som. R$ 18 mil.
Tel 3522-5171
Renault Clio 2003/
2004, prata, 4 portas, 2 airbag, por R$
13.900. Tel 3642-8311
Renault Clio Hatch,
4ª geração, vid. trava elét., film, cd-mp3,
calefação, abaixo da
tabela ou troco por veículo chevrolet (maior
valor). Tel 9771-1544
Santana, 200/2001,
preto, rodas esportivas, completo, R$ 15
mil. Tel 3642-9779 ou
8159-8497
Saveiro 1.8, 1994,
branca, álcool. Tel
3643-2042
Siena 2005, vidros
elétricos, direção hidráulica, alarme, tabela. Tel 9179-0817
Siena ELX 1.0, 16V,
2001, trav vidr elétr.,
dir hidr, R$ 13.800. Tel
9137-3792
Trator ford 74, 65 CV,
diesel, com carreta
basculante, R$ 15 mil.
Tel 3642-2268
Uno Mille 1997, 4
portas, verde, vidro e
travas elétricas, som e
alarme. R$ 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 revisado, suspensão nova,
abaixo da tabela, divida de R$ 800,00. Tel
3522-3147 ou 91901158
Vectra Sedan, 2009,
Expression 2.0, automático, flex, preto,
completo. Tel 91153855 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 (Garini), ano 2008. TEl
8182-8506 / 3642-3679
Honda Biz 100, 2005,
azul. Tel 9162-1170
Honda Biz, 2012, preta, alarme, completa.
Tel 9173-0682
Kansas, 98/99, preta, abaixo da tabela,
moto. Tel 9120-8138
Shaara 350, 1999. Tel
9786-7488
Suzuki Intruder 2007,
seminova, 6500 km.
Tel 8115-5196
Twister CBX 250 ,
2002, R$ 4.600,00
Titan 150, 2008, preta, R$ 4mil. Tel 81647238 ou 9731-6395
Yamaha Factor 2010,
preta, R$ 4.800,00.
Contato: camilarose.
santos@gmail.com
YBR ED 2007/08,
completa, vermelha,
R$ 3.000 ou troca-se.
Tel 9226-9424
IMÓVEIS
VENDEM-SE
CASAS
Bela Vista, 2 dorm, e
dem. dep, 300m², R$
128 mil. Tel 9707-1591
Boa Vista, sobrado,
a/c 209m², 4 dorm, na
rua José Alves Paloma, 67. Tel 8112-4379
Boa Vista, 3 dorm, e
dem. dep e casa nos
fundos com 4 cômodos, entrada indep.,
R$ 230 mil ou troco
por outra casa. Tel
3648-8822 ou 88090096
Bosque, 2 casas independentes, R$ 130 mil,
Tel (13) 9115-8107
Casa, 2 dorm. (1 suíte)e dem. dep, garagem coberta para 2
carros, R$ 180mil. Tel.
9164-0182
Campo Belo, apartamentos, novo, 2 dorm,
sendo 1 suite, dem
dep, gar, R$ 170 mil.
Tel 3642-3740
Campo Alegre, 2
dorm., e dem. dep.,
gar coberta ou troco
por terreno, aceito financ. Tel 3643-1770 /
9123-4503
Campo Belo, 2 dorm,
1 suite, edícula, R$
250 mil Tel 8839-7465
/ 8803-4573
Centro, sobrado, 4
dorm., sendo uma suite, gar 3 carros, próximo ao Externato são
José, A/C164m². Aceito carro como parte do
pagamento, R$ 320
mil, (c/ proprietário).Tel
7898-2481
Centro, kitnete, mobiliada, R$ 650. Tel 35225227 ou 8881-5240
Centro, apartamento
de cobertura,Edifício

Monte Verde, largo do
Quartel, 2 suites + 1
dorm,
aquecimento
solar e moveis planejados, 2 vagas gar. Tel
7850-8810
Centro, apartamento,
2 quartos, sala, cozinha, banheiro gar. R$
160 mil. Tel 9746-6193
Cidade Nova, com salão comercial, esquina,
R$ 220 mil. 3642-3027
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 91191656
Crispim, 3 quartos,
edícula e dem. dep,
R$ 190 mil. Tel 88397211
Crispim, 240 m², 2
quartos, dem dep, gar,
lav, quarto e banh nos
fundos.Tel 3642-2470
Delta, 2 dorm, e dem.
dep., proximo de escola, mercadinho e
posto de saúde. Tel
3522-9834 ou 97077974
Jardim Aurora, divisa
com o Campo Belo,
nova, 2 dorm. (1 suíte), dem. dep., gar,
Aceita financiamento.
Tel 3643-1770 / 91234503
Jardim
Imperial,
apartamento, 2 dorm.
e demais dependências, garagem coberta.
Tel 9174-0951 /82 166194
Jardim Mariana, 3
dorm, e dem dep., gar
para 3 carros, R$ 260
mil. Tel 3642-9454 ou
9629-5480
Jardim Regina, 2
dorm, e dem. dep,
antiga rua 12 nº 14 A,
terreno 10 x 30m. Tel
3637-6210
Jardim Rezende, sobrado, 93m², novo, 2
dorm, e dem dep, 2
banh, gar, R$ 135.000.
Tel 3648-5776
Maria Aurea, área
construita 150m², a/c
80m², 2 dorm, e dem.
dep, gar 2 carros, Tel
9221-2431
Mombaça,
apartamento, 2 dorm. e dem.
dep, R$ 106 mil. Tel
3642-9454 ou 91756913
Mombaça, 3 cômodos, R$ 78 mil. Tel
9774-4108
Mombaça,
seminova,2 dorm e dem. dep,
R$ 130 mil. Tel 36431783 / 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 97091715
Moreira César, próximo à praça São João,
sobrado, 2 dorm., sendo 1 suite, e dem dep.,
c/ ponto comercial, R$
140 mil. Tel 9153-7933
Morumbi, 2 dorm,
dem dep, a/t 250m²,

R$ 120 mil. Tel 36433138
Ouro Verde, c/ 2 lotes,
2 dorm, dem dep, ponto comercial. aceita-se
troca. Tel 3527-9498
Parque das Palmeiras, 3 dorm, sendo 1
suite, dem dep, jardim
de inverno, coz americana, gar 2 carros,
quintal e cerca elétrica, A/T 200 m² - A/C
100m². Tel 9107-4318
Pq. São Domingos,
sobrado, 3 dorm e
dem dep, 4 banh, ár/
ser, quartinho no fundo
e gar, rua Cap Vitório
Basso, R$ 250.000.
Tel 3522-4589
Pq. São Domingos, 4
dorm e dem dep, Edicula, R$ 280 mil ou troca- se casa de menor
valor. Tel 3643-4242
Real Ville, ou aluga-se,
3 dorm.,2 suites, com
hidromassagem,pla-car solar, banheiro
social, lavabo, sala de
estar, sala de TV, cozinha, despensa, área
de lazer, 2 sacadas,
var, qun, canil, gar coberta para 2 carros. Tel
3642-3740
Residencial Vila Verde, 2 dorm, 1 suite, e
dem. dep, garagem
coberta para 2 carros, edícula no fundo,
próximo à Faculdade
Anhanguera ou troco 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: deboraonoschang@hotmail.com
Santa Cecília, 2 dorm,
e dem. dep, terreno
de 125m², R$ 145 mil.
Aceita financ. Tel 81119118
São José dos Campos, 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 paganento. Tel 8146-4313
Terra dos Ipês, 2
dorm, dem dep, ponto
comercial, R$ 80 mil.
Tel 9117-1439
Ubatuba, Chalé de
30m², R$ 40 mil. Tel
9768-5533
Vale das Acácias,
casa com ponto comercial, 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: deboraonoschang@hotmail.
com
Vila São Benedito, 2
casas construídas no

mesmo terreno, toda
de laje piso frio, área
de serviço e gar, bem
localizadas, totalmente
independentes,
inclusive água e luz.
Cel. 9154-0918
Vila São João, suite,
quarto, banheiro social, coz, sala, R$150
mil. Tel 9114-0847
ALUGAM-SE
Apartamento, início
da Abel Correa Guimarães, 2 dorm, e dem
dep, garagem coberta.
Tel 3642-2984
Apartamento, 3 dorm,
1 suite, garagem coberta. Tel 8146-4313
Centro, aluga-se 4 salas comerciais; 2 pontos comerciais 230m².
Tel. 9746-6193
Centro, sobrado, 4
dorm. e gar 3 carros,
ótima localização. (c/
proprietário).Tel 78982481
Rua João Gama, centro, apartamento com
68m². Tel 8186-0868
Ubatuba, para temporada e feriados, casa
mobilíada completa,
100 m da praia. Tel
3642-3740 ou 97367019
Ubatuba, 1 dorm, a
30m da Praia Maranduba. Tel 9750-7732
TROCA-SE
São José dos Campos, casa, centro por
casa em Pinda, na região central ou vendo
R$ 170 mil.Tel 81413359
COMERCIAL
Acesse: www.
thiagoderrico.com.br
E VEJA FOTOS DAS
CASAS MAIS LINDAS 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 casamentos, aniversários e
festas. Tel 7898-7828
- Marcelo
Bar/Restaurante,
vende-se, montado
a 50 m do portão de
entrada da Basílica
Nova - Aparecida. Tel
(12)8140-9890.
Kitnete, nova, gar.
Tel 9600-3200
kitnetes, 2 dorms, 1
vaga na garagem. Tel
9746-6193
Loja de roupas, artigos de couros e
acessórios. Tel 35271203
Ponto
comercial,
Bonsucesso, R$ 60
mil. Tel. 9771-2414
Quartos para moças, individual, com
banheiro em São
José dos Campos,
R$ 200. Tel 81413359
Sala
comercial,
Trav.Rui
Barbosa,
34, centro, 44m². Tel
9707-1591

CHÁCARA
VENDEM-SE
Bairro das Campinas, 1000m², com
casa nova, toda murada, R$ 180 mil. Tel
3642-3027
Borba, 5000m², mina
d’água,
asfalto
a
300m, sem benfeitorias, R$170 mil. Aceita-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$240 mil.
Contato: deboraonoschang@hotmail.com
Macuco, 5 alqueires,
(27 km do centro),
casa sede e casa de
caseiro, nascente, R$
300 mil. Aceita casa
ou carro de menor valor. Tel8111-9118
Mandú, 6 alqueires,
casas, R$ 300 mil.
Aceita carro ou casa
menor valor. Estrada
Pinda/Piracuama. Tel
8141-5899
Moreira César, centro, 2.500 m², casa
com 5 dorm, 3 salas,
R$ 280 mil, ou troco
por casa em Pinda. Tel
3637-1843
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 escritura, na rua nº 50.
Tel 9204-6611
Alto Cardoso, 175m²
todo murado, R$ 80
mil. Tel 3645-2743
Bom Sucesso, ótima
localização. Tel 97342869
Centro, Próximo ao
INSS, 386m², R$ 450
mil reformada recentemente. Aceita proposta. Tel 3643-4242
Cidade nova, 640m²,
R$110mil. Tel 97712414
Cunha, 12.000m² c/
mata, R$ 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) 34397135 ou 99378-4615
Mombaça, meio lote.
Tel 9124-5064
Morumbi, 9m X 5.000,
em frente a KTL, R$
150 mil.
Tel 36433138
Santa Cecília, 312m²,
R$ 75 mil. Tel 81119118
Shangri-lá, 900m², R$
45 mil. Tel 3643-4173
Ubatuba, Praia Ubatumirim, 1440m², R$
55 mil. Tel 3643-4242

CONFIRA AS VAGAS DO PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR
Para cadastro acesse o site: maisemprego.mte.gov.br ou comparecer ao PAT: av. Albuquerque Lins, 138 - São Benedito, Pindamonhangaba ou av. José Augusto Mesquita, 170 Subprefeitura de Moreira César, segunda a sexta das 8 às 16h30 horas, munido de carteira de trabalho, RG e CPF. As vagas podem sofrer alteração ou encerramento até o final do expediente.
ACOMPANHANTE
APONTADOR DE OBRAS
BABA
BALCONISTA DE LATICÍNIO
CABELEIREIRA ESCOVISTA
CARPINTEIRO
COORDENADOR DE EQUIPE DE TELEMARKETING
CORRETOR DE IMÓVEIS
DESIGNER GRÁFICO

DESENHISTA PROJETISTA (AUTO CAD)
ELETRICISTA DE AUTOS
FARMACÊUTICO
FAXINEIRA
FORNEIRO DE PIZZARIA
FRESADOR CNC
FRESADOR UNIVERSAL
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA
JARDINEIRO

LAVADOR DE AUTOS
LUBRIFICADOR DE MAQUINAS
MANICURE
MEIO OFICIAL DE MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
MESTRE DE OBRAS
PADEIRO
PEDREIRO
PINTOR DE AUTOMÓVEIS
PIPOQUEIRO
TÉCNICO PETROQUÍ MICO (para ministrar aula de gás e petroleo)
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Assaltantes matam homem e
roubam bar em Moreira César
Um latrocínio (roubo seguido de morte) ocorreu domingo (24) no bairro Ipê I,
distrito de Moreira César. A
Polícia Militar foi chamada
durante a madrugada para
atender a ocorrência na Avenida das Grevíleas, onde um

frequentador do bar foi assassinado.
Segundo declaração dos
soldados PM, o estabelecimento estava aberto quando chegaram dois homens
em bicicletas. Um deles
entrou e anunciou ser um

assalto, e o outro ficou esperando lá fora.
Conforme consta no BO,
o assaltante queria comprar
cigarro, mas o dono do estabelecimento se negou a vender porque ele era menor de
idade. Mediante isso, o ado-

lescente sacou um revólver,
anunciou ser um assalto e
roubou R$ 700 do caixa. Em
seguida saiu, e atirou várias
vezes contra a vítima que estava na calçada, fugindo em
seguida. O homem alvejado
morreu no local.

Procurado pela Justiça
Carro com chassis
trocado é apreendido é preso durante
Durante patrulhamento
no bairro Alto do Cardoso,
quinta-feira (21), às 21h10,
a Polícia Militar abordou um
carro Citroen placa de Taubaté, cujo motorista, G.E.H.S.,
27 anos, estava em atitude
suspeita. Os policiais constataram que a placa estava

correta, mas o chassis pertencia a outro veículo. Com
o homem foram apreendidos
R$ 624 em dinheiro e um celular onde tinha um foto dele
portando uma arma de fogo.
O carro e o suspeito foram
conduzidos à delegacia para
as providências legais.

patrulhamento da PM

Um homem procurado
pela Justiça – M.O. de 34
anos – foi preso por uma
equipe da Polícia Militar,
quando fazia patrulhamento
de rotina domingo (24), às

3h, no bairro Feital. Os policiais abordaram o indivíduo
que parecia nervoso, e ao ter
os dados consultados no Prodesp, foi descoberto que ele
tinha mandado de prisão.

Polícia Militar

O Ford Fiesta sofreu grandes danos devido à colisão

Carro de passeio fica
destruído em acidente
com caminhão
Uma colisão entre dois
veículos destruiu um Ford
Fiesta de cor preta, na rotatória da Avenida Manoel César
Ribeiro, perto da sede 2ª Cia
de Polícia Militar de Pindamonhangaba.
O acidente aconteceu
sexta-feira (21), envolvendo um caminhão de empre-

sa de coleta de lixo e um
carro de passeio. Segundo
a Polícia Militar, o caminhão fazia a conversão no
sentido centro quando houve a colisão.
O choque não deixou feridos, mas causou grandes danos materiais, principalmente no Fiesta.

Duas mulheres de Pindamonhangaba morreram afogadas durante banho de mar
em Ubatumirim, cidade de
Ubatuba, por volta das 14h
de sábado. Segundo testemunhas, as mulheres de 30
e 39 anos estariam distante
da praia e o mar teria ficado

agitado. Duas pessoas que
estavam com as mulheres
conseguiram escapar com
vida. As vítimas foram resgatadas do mar por pessoas
que praticavam caiaque, mas
já estavam mortas. Os corpos foram encaminhado para
o IML de Pindamonhangaba.

Ladrões armados roubam
Bandido armado assalta jovem bolsa de jovem na rua
Duas mulheres de
Uma jovem, M.J.B., 20 colocando-a na parte da frenUm homem armado com um revólver assaltou um joPinda morrem afogadas
anos, transitava por uma rua te do corpo, mas o indivíduo
vem de 19 anos, que transitava de bicicleta pela rua Álem
costou
uma
arma
em
seu
no
Alto
do
Cardoso,
às
20h20
varo Pinto Madureira (perto de um clube), levando sua bide sexta-feira (22), quando braço, roubou a bolsa condurante banho de mar
cicleta, o telefone celular, a marmita, R$ 12 em dinheiro
viu que um homem se apro- tendo um telefone celular,
e documentos pessoais (RG, CPF, cartão do PIS). O roubo
aconteceu às 3h40 de sexta-feira (22), quando a vítima
voltava do trabalho.

Continua busca por
mulher que sumiu
em Aparecida
Divulgação

A família de Beatriz Winck,
77 anos, continua em busca
de informações que levem
à sua localização. Ela é de
Novo Hamburgo (RS) e encontra-se desaparecida desde
21 de outubro de 2012, quando estava com o marido na
cidade de Aparecida. O marido, Delmar Winck, disse que
entrou na loja de vela e pouco depois, ao sair, a esposa
havia sumido. Quem souber
qualquer informações, manter contato pelo telefone (51) Beatriz sumiu na cidade
de Aparecida há mais de
9145-5391 com João Carlos quatro meses
Winck.

ximava, de bicicleta. Ela
ainda tentou proteger a bolsa

RG e CPF, fugindo depois do
crime.

Motorista embriagado
bate de frente em carro
estacionado no Maricá
Segundo a Polícia Militar,
que foi chamada para atender
a ocorrência, J.A.F., 19 anos,
estava com seu veículo Gol
prata estacionado em frente
à casa da namorada no loteamento Maricá, quando um
carro Ford Escort dourado,
dirigido por G.A.F, 43 anos,
se aproximou em alta veloci-

dade e bateu de frente, atirando o Gol cerca de 10 metros à
frente. Segundo os policiais,
o autor do acidente “estava
cheirando álcool e trançando
as pernas”. Ele e o carro foram conduzidos à delegacia
do município onde o veículo
foi apreendido e conduzido
ao pátio da Neide.

Adolescente confessa ter
disparado sinalizador
que matou boliviano
Divulgação

Tipos de golpes
de vigaristas
Existem diversos tipos de golpes que são aplicados
constantemente por vigaristas. É aconselhável o leitor
ficar atento, a partir desta edição passamos a publicar
os mais comuns:
Negócios muito vantajosos que surgem de repente
podem ser um bem planejado conto do vigário. Um
golpe simples é o das alianças (na verdade, bijuterias
baratas), no qual a vítima encontra uma aliança na rua,
e, então, o vigarista se aproxima e diz que encontrou a
outra do par, oferecendo-a por um preço baixo.

Dicas de Segurança

Ao chegar em casa
Ao sair sozinho a pé, principalmente à noite ou em dias
sem movimento, procure sempre ficar no centro da calçada e na direção contrária ao trânsito. Fica mais fácil
perceber a aproximação de um veículo suspeito.
Chegando em casa no período noturno, antes de guardar o carro, verifique se não existe nada suspeito nas imediações, principalmente carros e motos com duas pessoas.
Fique atento também para a presença de pessoas suspeitas. Notando algum sinal estranho (porta aberta, luzes
acesas, etc.), não entre em casa, chame a polícia.

Fonte – Portal Terra
O adolescente H. A. M.,
17 anos, que confessou ser
o autor do disparo do sinalizador que matou o boliviano
Kevin Douglas Beltrán Espada, 14 anos, durante o jogo
San José 1 x 1 Corinthians na
cidade de Oruro (Bolívia),
deixou a Vara da Infância e
Juventude de Guarulhos após
cerca de duas horas e 30 minutos de depoimento. No local, um princípio de tumulto
atrapalhou a saída de H. Em
meio à grande movimentação
da imprensa, curiosos que
acompanhavam o caso do se
dividiam em gritos de “vai,
Corinthians”, como forma de
apoiar o torcedor, e “assassino”, para cobrar punição ao
torcedor corintiano.
Integrante da torcida or-

ganizada Gaviões da Fiel,
a principal do Corinthians,
H. A. M. compareceu ao depoimento vestindo camiseta
verde – cor “proibida” pela
facção – e boné. H. foi acompanhado de Ricardo Cabral,
advogado que representa a
organizada em questões jurídicas. Nenhum deles se pronunciou à imprensa.
O adolescente se pronunciou publicamente em entrevista veiculada neste domingo
pelo programa Fantástico, da
Rede Globo, e rechaçou a hipótese de ter assumido a culpa
para evitar punições à organizada ou ao clube. Segundo ele,
a confissão foi motivada para
evitar injustiças com os 12 torcedores maiores de idade que
foram presos preventivamente
na Bolívia após o incidente.

Mulheres na Polícia Militar
Em 2008, a primeira Polícia Feminina do país, a de
São Paulo, completou 53
anos. A idéia de empregar
mulheres em missões policiais no Brasil surgiu na década de 50 e foi uma mulher,
em 1953, que apresentou, no
1º Congresso Brasileiro de
Medicina Legal e Criminologia, sua tese da necessidade
de criação de uma polícia de
mulheres e defendia que as
mulheres eram tão competentes quanto os homens para
realizar o trabalho de policial.
Isso foi em 1953 e a mulher
era Hilda Macedo, assistente
da cadeira de Criminologia
da Escola de Polícia.
Em janeiro de 1955, baseado na idéia de Hilda, o então governador do Estado, Janio Quadros, pediu ao diretor
da Escola de Polícia da época, Walter Faria de Queiroz,
que estudasse a possibilidade
de ser criada uma polícia de
mulheres. Em 12 de maio de
1955 foi assinado o decreto
24.548, criando, na Guarda
Civil de São Paulo, o Corpo

de Policiamento Especial Feminino e foi escolhida para
chefiar as mulheres, a própria
Hilda Macedo, que tornouse a primeira comandante da
polícia militar mulher. Foi a
primeira Polícia de mulheres
do país e da América Latina.
A elas foi atribuído o trabalho de proteger mulheres e
jovens, missão que atendia as
necessidades sociais da época.
Mas com a crescente violência, as mulheres passaram
a fazer trabalhos como o dos
homens e hoje elas portam
armas e atuam no policiamento ostensivo, como qualquer PM homem. Também
exercem funções no radiopatrulhamento, policiamento
escolar, ambiental e rodoviário, no trânsito e no Corpo
de Bombeiros. Há mulheres
até nos batalhões de Choque
das PMs, que, em caso de necessidade, mesmo com baton
e maquiagem, mas também
com seus capacetes, escudos
e cacetetes, partem para cima
do agressor.
Polícia Militar

Mulheres se destacam em vários serviços da
Polícia Militar atualmente
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Professor Osvaldo
Roderley Miotto
solicita melhorias na
participa de abertura da
Campanha da Fraternidade saúde pindense

Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

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”

Professor Osvaldo

entre participantes da

Sessão

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB), participou no
último dia 20, da Sessão
Solene de abertura da
Campanha da Fraternidade
2013, cujo tema é “Fraternidade e Juventude” e que
se propõe a olhar a realidade dos jovens acolhendo-os
com riqueza e propostas
para desafios enfrentados
por eles, e tem com o lema
“Eis-me aqui, envia-me”.
A solenidade realizada
no Plenário da Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba, contou com a
presença de centenas de
jovens de diversas comunidades de nossa cidade e
ainda autoridades civis e
eclesiásticas.
O Padre Leandro Alves
de Souza, Assessor da
Campanha da Fraternidade

de abertura da

Campanha

da

Fraternidade

da Diocese de Taubaté foi
o orador oficial, que com
suas palavras diz ser gratificante encontrar-se com
os jovens que buscam o
desenvolvimento de seus
dons e na formação religiosa.
Abrilhantando o evento,
a solenidade contou com
a participação especial do
Grupo da Jornada Mundial
da Juventude que apresentou os hinos da Campanha
da Fraternidade e da Jornada Mundial da Juventude.
O Professor Osvaldo
ressaltou o quanto é importante o trabalho em prol da
juventude. “É gratificante
numa solenidade dessa ver
a participação da nossa comunidade, principalmente
a juventude, tema da atual
Campanha da Fraternidade”, destaca o vereador.

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

Toninho da Farmácia
visita o bairro do
Queiroz na Zona Rural

Vereador

Vereador Roderley Miotto

O vereador Roderley Miotto (PSDB) encaminhou dois
ofícios à prefeitura pedindo
melhorias, atenção e estudos
ao Posto de Coleta Municipal,
situado à rua Frederico Machado, no Centro.
Em visita ao local, o Vereador constatou a falta de estrutura devido a grande demanda
de pessoas que por lá passam
diariamente. O atual prédio é
amplo porém com instalações
inviáveis, como o atendimento
preferencial de gestantes e
crianças, realizado no 2º andar,
sendo necessário subir as escadas. Roderley Miotto verificou
também que o painel eletrônico
de senhas não funciona desde
o mês de abril do ano passado, dificultando a qualidade
e rapidez do atendimento,
onde, na maioria das vezes,
Fale com

os munícipes não escutam as
funcionárias chamando.
Respostas da prefeitura
Em resposta aos ofícios enviados, a prefeitura alegou que
está providenciando a compra
de um novo painel eletrônico
para o Posto. Quanto ao prédio,
garantiram estar em análise e
avaliação do atual, em busca
de uma possível transferência
para outro, com melhores adequações. O vereador Roderley
Miotto agradece a atenção do
Poder Executivo e esclarece
que “ficará atento a todas as
providências que serão tomadas e espera que todos os
procedimentos elencados pela
Prefeitura sejam adotados com
rapidez e agilidade visando
o bem estar da população
que necessita desse serviço
essencial”.
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

esteve no local e registrou a situação

Fazendo
uso da Tribuna durante sessão de
Câmara, o
vereador Ricardo Piorino
(PDT) fez um
requerimento
verbal, endereçado ao
Governador
do Estado,
solicitando
aceleração
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 local, sendo necessária maior
rapidez no processo de duplicação”. “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.

O vereador Toninho
da Farmácia
agradece a
colocação de
várias luminárias 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.

A duplicação se faz necessária 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, principalmente, 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.

Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Professor Eric

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

Vereador Ricardo Piorino

Vereador Magrão
Professor Eric visita
cobra criação de mais
Incubadora de Empresas
creches para o Município de Pindamonhangaba

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) esteve neste último
final de semana reunido com os moradores do bairro do Queiroz. 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.

Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

A Gestora da Creche do Pasin, Sra. Vilda,
Moreira Cesar, Sra. Rosinha

vereador

Magrão

e a

Gestora

da

Regional

de

As reclamações da falta de das mães do bairros do munivagas nas creches da cidade cípio. Para ele, é preciso uma
tem sido constantes e isso tem solução ágil e rápida para que
deixado o vereador Carlos novas vagas sejam criadas,
Eduardo de Moura – Magrão atendendo à demanda da ci(PPS) muito preocupado com dade e das diversas regiões de
a atual situação no município. Pindamonhangaba.
Na última semana, Magrão
Magrão informa:
se reuniu com a Gestora da CreIPTU 2013
che do Pasin, Sra. Vilda e com
O vereador Margão está
a Gestora Geral da Regional do informando que “os correios já
Distrito de Moreira Cesar, Sra. estão entregando os carnês de
Rosinha e na oportunidade fo- IPTU de 2013”. Com relação ao
ram discutidos vários assuntos, pagamento, a primeira parcela
inclusive a questão da falta de vencerá no dia 15 de março,
vagas nas creches do município. com desconto de 10% para o
Segundo o vereador, a falta pagamento em parcela única.
de vagas em creches da cidade, Para o pagamento em 2 vezes,
principalmente no berçário é o desconto será de 5%. Para
uma situação delicada e com- o pagamento parcelado, que
plicada. “Estamos vivendo uma poderá ser em até 10 vezes, o
fase difícil em nosso município desconto será de 2%. Magrão
por falta de vagas nas creches. alerta que o vencimento das
Inclusive apresentei requeri- parcelas será todo dia 15 de
mento pedindo a construção cada mês. Aqueles que não
de creches no período integral receberem o carnê até o final
para crianças de 4 e 5 anos.”
do mês de fevereiro, devem
O vereador Magrão ressal- se dirigir ao atendimento da
tou que encaminhará novos Prefeitura ou na Subprefeitura
requerimentos à Prefeitura de Moreira Cesar para retirada
alertando sobre as dificuldades da 2ª via do carnê.
Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644 2263 ou 3644 2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

e integrantes da incubadora de empresas de

O vereador Professor Eric
(PR) visitou na última semana
a Incubadora de empresas de
Pindamonhangaba.AIncubadora
é de suma importância para o desenvolvimento local e regional visando o crescimento empresarial
como um todo. Para o vereador,
“a Incubadora de Empresas pode
cumprir com eficácia e eficiência
o papel nucleador do processo de
criação de empresas”.
Segundo o Professor Eric
“temos pessoas inteligentíssimas
e criativas que precisam apenas
de uma oportunidade e a Incubadora é um dos caminhos para
o sucesso dos empreendedores”.
A Incubadora de Empresas de
nossa cidade é de Base Mista,
ou seja, apoia tanto empresas de
base tecnológicas, como as de
setores tradicionais, que agregam
tecnologia e inovação aos seus
produtos, processos e serviços.
“Pauto-me pela disseminação
da responsabilidade social como
pressuposto inalienável do desenvolvimento empreendedor
através do conhecimento ético,
social e empreendedor. Agradeço, de forma especial, o apoio que
estamos recebendo do Prefeito,
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria

Pindamonhangaba

de Assuntos Jurídicos e toda a
equipe da Prefeitura”.
O Gerente da Incubadora de
Empresas de Pindamonhangaba, Evandro Gomes agradeceu
a visita do vereador Professor
Eric e enalteceu os empresários
altamente qualificados, que estão
fazendo deste projeto um sucesso:
Alessandra (Jornal Vale Regional); Ernesto (OFF DECK); Patrick (CU$$TOZZERO); Marcelo
(ISOLUTION); Eduardo (Econsult Projetos Ambientais); Plínio
(MELP TECHNOLOGY); Rosana (Proloja Tecnologia); Café
Ponte do Funil”.
Escolas municipais
Com seu trabalho de fiscalizar
as escolas municipais de nossa
cidade, o vereador Professor
Eric visitou novamente a Remef
Mário de Assis César, no bairro
Marieta Azeredo, na manhã do
dia 25. As aulas foram suspensas
desde o dia 19 deste mês para
dedetização e limpeza, já que a
escola estava infestada de insetos e aves colocando em risco
a saúde de alunos, professores
e funcionários. O vereador foi
acompanhado pela Secretaria
de Educação, Beth Cursino e
pelo Diretor do Departamento de
Defesa Sanitária, Daniel Vilela.

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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Felipe César – FC quer
Janio está satisfeito
Cal parabeniza Prefeito por
informações sobre contratos com a construção Centro projeto que concede bolsas de
Comunitário do Mombaça estudo aos munícipes da cidade
da Viva Pinda e Zona Azul
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR JANIO LERARIO

VEREADOR FELIPE CÉSAR - FC

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) enviou solicitação ao prefeito pedindo
cópias dos procedimentos
licitatórios, contratos e aditivos ﬁrmados com as empresas
Pássaro Marrom e Viva Pinda
nos últimos 10 anos. De acordo
com o vereador, ele quer saber
a real situação da prestação do
serviço de transporte coletivo
em Pindamonhangaba. “São
milhares de reclamações dos
usuários, precisamos saber
como foi realizado todo o
processo licitatório, bem como
o contrato, para daí sim, nos
possibilitar de tentar uma solução para melhorar o serviço
prestado em nossa cidade”,

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

explica o vereador Felipe
César – FC.
Zona Azul
Outra empresa que o vereador Felipe César – FC está
questionando é a concessionária do serviço de zona azul no
município de Pindamonhangaba. O vereador encaminhou
pedido ao prefeito de cópias
do processo licitatório, bem
como o contrato e os aditivos referentes ao serviço de
exploração da Zona Azul dos
últimos 10 anos. Felipe César
– FC também quer cópias da
relação de multas aplicadas
pelo não recolhimento da
tarifa de estacionamento nos
últimos anos.

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) está satisfeito
com o início das obras do
Centro Comunitário do bairro
Mombaça. O vereador disse
que esta é uma solicitação
antiga dos moradores que
pediram seu apoio para que
esta obra fosse construída
no local.
Janio vem cobrando do
Executivo o processo sobre
a construção desta importante
obra, pois o Mombaça possui
grande densidade populacional, e esta reivindicação é antiga. Segundo ele, os próprios
moradores protocolaram na
Prefeitura vários processos,
entre eles os nº 26788/10,
de 21.06.10, nº 29377/10,
de 07.12.10 e, por último, o
nº 1986/11, de 25.01.11 com
mais de cento e cinquenta
assinaturas”.
Janio ressalta que “os mo-

radores do Mombaça necessitam de um local onde possam
se encontrar e realizar suas
reuniões, festas de aniversários, casamentos, batizados,
etc. Isto é importante para a
união e integração do bairro”.
E, ainda, com relação
aos pedidos dos moradores,
Janio Lerario enviou ao Prefeito, através da Indicação nº
56/13, de 28 de janeiro, uma
solicitação de estudos junto
à Empresa “Viva Pinda” para
que seja incluído no percurso
dos ônibus que fazem a linha
do Mombaça, a rua Eduardo
da Silva Neto, uma vez que,
os moradores que residem
na parte de “baixo” do bairro
precisam subir o morro percorrendo um bom trecho para
chegar ao ponto de ônibus e,
com esta mudança de percurso, muitos usuários da linha
de ônibus serão beneﬁciados.

Martim Cesar solicita
Dr. Marcos Aurélio solicita
informações sobre implantação “perenização” no
bairro Bom Sucesso
da Creche do Idoso
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL

as notas nas disciplinas curriculares, no último ano cursado,
para os não ingressantes; trabalho com carteira assinada e
a menor renda “per capita”. De
acordo com o Projeto de Lei,
o Município deverá investir
cerca de R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais) para conceder
essas bolsas.
O local e a data para inscrição para as bolsas e os documentos a serem apresentados
serão amplamente divulgados
pela Administração por meio
de edital em jornais locais e outros veículos de comunicação.
O vereador Cal agradece o
Prefeito por esta iniciativa e
aﬁrma que “o projeto é muito
bom para a cidade e para a
comunidade pois vai dar aos
jovens a chance de cursar
uma faculdade da região e
ter melhores oportunidades
de conquistar uma vaga no
mercado de trabalho”.

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

CÂMARA DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA
Projeto de Resolução
regulamenta homenagens
no Legislativo

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR DR. MARCOS AURÉLIO VILLARDI

Sempre atuante e participativo na área da saúde,
o vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR) solicitou à Prefeitura, através de
requerimento apresentado
em última sessão ordinária,
para que a instituição faça o
esclarecimento de como está
o andamento para a implantação da Creche do Idoso em
Pindamonhangaba.
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 servem de exemplo de
vida para nós, mas que hoje
se encontram em estado de
dependência, possam ter um
ambiente seguro e confortável
e que possam exercer várias
atividades de forma criativa,
ao longo de sua estadia. “Essas pessoas atendidas teriam
tranquilidade e carinho para

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O vereador
José Carlos Gomes – Cal (PTB)
está parabenizando o Prefeito Vito
Ardito pelo envio do Projeto de
Lei Ordinária nº
23/2013 que autoriza o Executivo
a conceder Bolsas
de estudo para o
ensino superior
nas modalidades
licenciatura, tecnologia e bacharelado. As bolsas,
segundo o projeto enviado à
Câmara, são para as áreas de
Biológicas, Exatas e Humanas
e em cursos presenciais. Serão
150 bolsas em 2013; 155 em
2014, 160 em 2015 e chegará a
165 bolsas de estudo em 2016.
O vereador Cal informa que
para concessão dessas bolsas
de estudo, o candidato deve
morar em Pindamonhangaba
há, pelo menos, 48 meses;
pertencer a família cuja renda
“per capita” seja de até 8,82
UFMP (Unidades Fiscais do
Município de Pindamonhangaba); ter sido aprovado em
vestibular ou estar cursando o
ensino superior e não possuir
ensino superior completo. O
vereador lembra que para a
ordem de seleção e preferência
das bolsas serão observados
os critérios: ter estudado em
escola pública; a maior nota
obtida no vestibular no caso
de ingressantes; média entre

que seu dia seja especial e proveitoso”, explica o vereador
Dr. Marcos Aurélio.
Na Creche do Idoso seriam oferecidas instalações
seguras e com proﬁssionais
altamente qualiﬁcados e preparados. O vereador enfatiza
que a creche deverá contar
com médicos, enfermeiros,
psicólogos, ﬁsioterapeutas 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. Assim as pessoas
podem trabalhar tranquilas e
sabendo que seus idosos terão
um dia agradável e seguro e,
no ﬁnal 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.

VEREADOR MARTIM CESAR

O Vereador Martim Cesar
(DEM), encaminhou Indicação ao Executivo, solicitando
providências para que seja
feito melhorias no leito carroçável e perenização da Estrada
Municipal Thereza Pinto dos
Santos, e das travessas Aristóteles Pereira da Silva e Darcy
Guido da Silva, no bairro Bom
Sucesso, próximo a Estrada
Municipal do Kanegae, e ainda
colocar cascalho, pois este é
um local que ﬁca muito ruim
na época das chuvas, devido
ao grande trânsito de veículos. Com a perenização serão
evitados os atoleiros, comuns
neste trecho da estrada.
Revitalização da Praça
do Imigrante Japonês
O Vereador Martim Cesar,
encaminhou indicação ao
Executivo, solicitando providências para que seja feito

estudos e formalize projeto
para revitalização da Praça do
Imigrante Japonês, no Alto do
Cardoso, próximo à Justiça do
Trabalho. “É necessário que
seja concluída a arborização
e jardinagem”.
Infraestrutura
O Vereador Martim Cesar,
encaminhou indicação ao Executivo, solicitando providências para que seja feito estudos
visando a desapropriação de
uma área nas proximidades do
Loteamento Beira Rio, avenida Theodorico Cavalcante de
Souza e avenida Duque de
Caxias, para construção de um
campo de futebol e um espaço
para construção da Igreja de
São Pedro. Tendo em vista
que a Programação de Obras
a serem executadas em 2011,
já destinava uma verba para
referida construção.

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

Apenas um Projeto de lei constou da Ordem do dia da 4º
Sessão Ordinária, realizada no último dia 18. O Projeto de Lei
04/2013, de autoria do vereador Ricardo Piorino que denomina
uma rotatória na rodovia Caio Gomes Figueiredo, foi adiado por
15 dias a pedido do autor.
O Projeto de Resolução 02/2013, incluído na Ordem do Dia, de
autoria do vereador Felipe César, que regulamenta a realização de
homenagens e Sessões Solenes na Câmara de Pindamonhangaba,
foi aprovado por 8 votos favoráveis e dois contrários.
De acordo com o projeto aprovado, a entrega de homenagens
concedidas pela Câmara de Vereadores ﬁcará restrita a ocorrência
das seguintes Sessões comemorativas: Dia do Rotariano, Dia
Internacional da Mulher, Dia da Sociedade São Vicente de Paulo,
Dia do Escoteiro, Aniversário da Cidade, Semana Nacional da
Família, Dia do Maçom, Dia do Professor, Dia do Comerciário e
Dia da Consciência Negra. A Entrega da Comenda João Carlos de
Oliveira – João do Pulo, ocorrerá juntamente dom as homenagens
no dia 10 de julho – Aniversário da Cidade.
Em sua justiﬁcativa para o projeto, o vereador alega que tendo em vista o grande número de Sessões Solenes e entregas de
homenagens ocorridas 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.
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

ACESSE:

WWW.CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

DEPARTAMENTO

DE

COMUNICAÇÃO

D I R E TO R A D E C O M U N I C A Ç Ã O :
NATÁLIA LUGLI SPER
A S S I S T E N T E S D E I M P R E N S A P A R LA M E N TA R :
L U I Z C A R L O S P I N T O (MT B 32.783)
R O B S O N L U Í S M O N T E I R O (MT B 18.021)
T E L E F O N E S : (12) 3644-2275, 3644-2279 E 3644-2281
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Divulgação

Charles Anjo 45 realiza
Quinta Nobre no Paineiras
A Banda Charles Anjo 45
realiza, dia 28 de fevereiro, a
noite dançante “Quinta Nobre”, no Paineiras Country
Club. O evento terá início às
20h30, e apresentará todos os
ritmos, para quem gosta de
dança de salão.
Sócios terão entrada gratuita e não-sócios pagam
R$10. Ingressos antecipados

no Dinho Som ou na secretaria do clube.
Os integrantes do Charles
Anjo 45 animaram as matinês
do Carnaval de Pindamonhangaba deste ano e também no
pré-havaí e pré-carnaval do
Paineiras. As noites dançantes
“Quinta Nobre” vêm sendo realizadas há cerca de um ano no
Paineiras.
Célia Lima

Representantes dos circuitos turísticos de SP, entre eles o Circuito Mantiqueira, que participaram
recentemente de uma feira na capital paulista. O Circuito Mantiqueira é muito ativo e sempre está realizando
ações com seus integrantes para divulgação do turismo em nossa região

Projeto de turismo terá
Pinda como ponto inicial
De 26 de fevereiro a 1º de março, o
Sebrae/SP está promovendo uma viagem de Benchmarking à região serrana
do Rio de Janeiro. Participam cerca de
60 empresários de Pindamonhangaba,
Campos do Jordão, Santo Antonio do
Pinhal, São Bento do Sapucaí e São
Francisco Xavier. A saída dos ônibus do
grupo será em Pinda, em frente à sede
da Prefeitura.
Benchmarking é um processo de
comparação de produtos, serviços e práticas empresariais, e é um importante
instrumento de gestão das empresas. O
benchmarking é realizado através de pesquisas para comparar as ações de cada
empresa. O benchmarking tem o objeti-

vo de melhorar as funções e processos de
uma determinada empresa, além de ser
um importante aliado para vencer a concorrência, uma vez que o benchmarking
analisa as estratégias e possibilita a outra
empresa criar e ter ideias novas em cima
do que já é realizado.
Esta é mais uma ação do Projeto Circuito Turístico Mantiqueira. A viagem
visa conhecer as melhores práticas de
gestão de empresas de alimentação fora
do lar e de hospedagens referências na
região.
Serão visitadas cinco empresas de
Alimentação Fora do Lar e cinco empresas de Hospedagem. Além disso, todo o
grupo participará de uma palestra sobre

o Tour da Experiência com a equipe do
Sebrae/RJ.
Essa ação de Benchmarking é exclusivamente empresarial e as empresas que
foram convidadas são aquelas que participam do projeto Circuitos Turísticos.
De Pinda, participarão os representantes do Bar e Restaurante do Edmundo,
Restaurante Alecrim, Delícias da Mantiqueira, Sítio Algodão Doce, Quiosque
Beira Rio, Hotel Vitória, Hotel São Benedito, Burity Empresarial, Restaurante
Colmeia e Vila Serra da Luz. O Departamento de Turismo da Prefeitura de Pindamonhangaba apoia a iniciativa, como
mais uma forma de desenvolvimento do
turismo em nossa cidade.

Pinda é destaque no Seminário
de Gestão Cultural do Vale
Pindamonhangaba participou do 1º Seminário de
Gestão Cultural do Vale
do Paraíba “Olhares da
Gestão”, realizado dias 21
e 22 de fevereiro, em São
José dos Campos. A cidade
participou por meio da presença de membros do Conselho Municipal de Cultura
e de representantes do Departamento de Cultura da
Prefeitura.
O seminário foi realizado
pelo Governo do Estado, por
meio da Secretaria de Estado
da Cultura, com coordenação
da Oficina Cultural Altino
Bondesan, e foi voltado para
dirigentes culturais, produtores, artistas, professores e
pesquisadores. O evento teve

Divulgação

Representantes do Conselho Municipal de Cultura

150 participantes, de toda a
região.
O objetivo do evento foi
olhar a cultura na perspectiva

da gestão de projetos, ação
que exige grande capacidade
de percepção e diálogo. Por
meio da reunião de diferen-

tes olhares de profissionais e
pesquisadores conceituados,
o seminário procurou contribuir para o aprofundamento
das discussões acerca das
questões que envolvem o
universo da cultura do Vale
do Paraíba, Litoral Norte e
Serra da Mantiqueira.
As palestras apresentaram abordaram os seguintes
temas: teorias da cultura,
cultura popular brasileira,
arte contemporânea brasileira, a cultura brasileira nas
páginas da imprensa e gerenciamento e consumo cultural. O encerramento foi
realizado com uma mesa-redonda a respeito de mecanismos de financiamento
à Cultura.

Banda se apresenta com todos os ritmos nesta quinta

Pinda participa de
encontro de dirigentes
municipais de Cultura
Na última terça-feira (19),
a Secretaria de Estado da
Cultura promoveu, na capital
paulista, o XVI Encontro de
Dirigentes Municipais de Cultura do Estado de São Paulo.
Pindamonhangaba participou
do evento, a pedido do prefeito
Vito Ardito, por meio de representantes do Departamento de
Cultura da Prefeitura.
Na ocasião, mais de 250
cidades tiveram a oportunidade de conhecer e discutir
os programas desenvolvidos
pela Secretaria de Estado da
Cultura no interior, litoral e
capital paulista.
De acordo com informações do Departamento de

Cultura de Pinda, a participação no evento foi muito proveitosa, pois foi uma
oportunidade de estreitar os
elos e fomentar a troca, dinamizando, assim, a criação
de diálogos e parcerias entre
os gestores municipais de
cultura do interior paulista e
também o conhecimento de
programas e projetos da Secretaria de Estado para este
ano. Revelando São Paulo,
Mapa Cultural Paulista, Oficinas Culturais e Projeto Guri
foram algumas das ações discutidas durante o evento, que
teve a presença do Secretário
estadual, Marcelo Mattos
Araújo.

Veja como participar do
Concurso de Trovas
Estão abertas as inscrições para o XXIII Concurso
Nacional e Internacional de
Trovas de Pindamonhangaba, veja como participar:
Tema Regional: Reticência - para trovadores domiciliados na cidade de Pindamonhangaba, demais cidades do
Vale do Paraíba, Litoral Norte
e Região Serrana (Mantiqueira, no Estado de São Paulo.
Nível Nacional/Internacional: Frase - para os trovadores domiciliados nas
demais cidades do Brasil e
Exterior.
XIX Juventrova (para es-

tudantes) – Tema: Celular.
Prazo: até 30 de abril de
2013.
As trovas devem ser remetidas para: XXIII Concurso Nacional e Internacional
de Trovas de Pindamonhangaba. Biblioteca Pública Municipal “Ver. Rômulo Campos D’Arace”. Ladeira Barão
de Pindamonhangaba, s/n
– Bosque da Princesa. Cep
12401-320 – Pindamonhangaba.
Mais informações: Telefones: (12) 3643-2399 (Biblioteca) ou (12) 3642-3724
(José Valdez).
Arquivo TN

Cadastro de artistas na Cultura já começou
Teve início, nesta
segunda-feira (25), o
cadastro no Departamento de Cultura da
Prefeitura de Pindamonhangaba. Os artistas locais, nas mais
diversas categorias,
precisam se cadastrar.
Aqueles que já possuem cadastro, precisam procurar o departamento para atualizar
seus dados.
De acordo com

informações do Departamento de Cultura, os
artistas estão comparecendo e fazendo seu
cadastro ou recadastro. Essa participação
é muito importante
pois a Prefeitura quer
conhecer a população
artística da cidade e
integrá-la nos eventos
programados para este
ano, tanto para conhecimento quanto para
participação.

As inscrições devem
ser realizadas de
segunda a sexta-feira,
das 9 às 12 horas e
das 14 às 16 horas,
no Departamento
de Cultura, rua dr.
Campos Salles, 530,
São Benedito. São
documentos necessários
para se efetuar a
inscrição: duas fotos
3x4; xerox do RG e
CPF; e comprovante de
residência.

Para inscrição como
“oficineiro” (profissional que ministra
oficinas e cursos) será
necessário apresentar,
também: certificado
de curso de graduação; cursos específicos
da área; portfólio de
atuação (período de
atuação na área, premiações obtidas); e,
no caso de artesanato,
foto do produto final a
ser ensinado.

Dr. Valdez é presidente da União Brasileira de
Trovadores, seção Pindamonhangaba

SEGUNDO CADERNO
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Alto Cardoso ganha
rampas de acesso

2ª via de IPTU pode ser
solicitada pela internet
Os munícipes que desejarem obter
a emissão de segunda via de IPTU Imposto Predial Territorial Urbano
- normal ou simpliﬁcada – podem
acessar o site da Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba e clicar no link
“Cidadão Online”.
O recebimento dos pagamentos de
IPTU iniciará em 15 de março. Neste
ano de 2013 foram enviados mais de
66 mil carnês, via Correio.
Pela Internet, o morador poderá
emitir a segunda via para pagamento

do tributo de qualquer uma das parcelas ou da parcela única apenas do
exercício atual.
A segunda via de IPTU pode ser
solicitada em casos de não recebimento, extravio ou perda da notiﬁcação-recibo, dentro do prazo de validade e
antes da sua inscrição na Dívida Ativa
do Município.
Os pagamentos poderão ser feitos
de três formas: Pagamento em cota
única, com desconto de 10%, para
pagamento até a data do vencimen-

to; ou pagamento em duas cotas, com
desconto de 5%, para pagamento até a
data do vencimento. E pagamento em
até 10 parcelas, com desconto de 2%,
para o pagamento até a data do vencimento de cada parcela.
A primeira parcela, da cota única ou a primeira da cota dupla, terá
seu vencimento em 15 de março e as
demais nos dias 15 dos meses subsequentes, até dezembro de 2013.
Informações pelo www.pindamonhangaba.sp.gov.br

Novos semáforos evitam acidentes
na avenida São João Bosco

A Prefeitura de Pindamonhangaba iniciou o ano de
2013 com várias ações para
melhorar o trânsito na cidade, como a instalação de semáforos, por exemplo.
Na última semana, foram colocados dois aparelhos de sinalização semafórica na Avenida São João
Bosco.
Um deles ﬁca em frente
à base do Corpo de Bombeiros e funciona no modo intermitente, ou seja, liberado
o tempo todo. No entanto,
o dispositivo pode ser acionado pelo Corpo de Bombeiros caso haja necessidade de viaturas saírem para
emergências. Deste modo, o
semáforo controlaria o ﬂuxo de veículos da São João
Bosco de duas outras ruas
(São Domingos Savio e Treze de Maio).
Na Praça do Santana, a
Prefeitura instalou outro semáforo, que além da utilização de cores, o sistema emite
sons – para beneﬁciar os deﬁcientes visuais.
No início de fevereiro,
o município ganhou outros
dois aparelhos. Um no cru-

Célia Lima

O bairro do Alto Cardoso está recebendo rampas de
acessibilidade em diversos
pontos. Os serviços executados pela Prefeitura de Pindamonhangaba estão em várias

áreas do bairro, beneﬁciando
pessoas com deﬁciência, idosos, gestantes e outros.
As obras concentram-se nas
ruas Do Cardoso, Juó Bananeri
e Antônio Pinto Monteiro.
Célia Lima

Esquina recebe rampa de acessibilidade

Mantiqueira recebe obras
de escoamento de água
A Prefeitura de Pindamonhangaba construiu três sarjetões em ruas no loteamento
Mantiqueira, no Distrito de
Moreira César. O objetivo
das intervenções é evitar o

acúmulo de água no centro
das pistas e facilitar o trânsito.
A Subprefeitura informou
que outras obras semelhantes
estão em andamento.
Célia Lima

Acima, área próxima à
praça do Santana; ao
lado, região da Unidade
do Corpo de Bombeiros

Após serviços, ruas do Mantiqueira foram liberadas

zamento entre as ruas Fortunato Moreira e Cônego
Tobias – na região central da
cidade; e outro entre as ruas
Cap. Vitorio Basso, Gov. Pedro de Toledo e Sold. José
Pires Barbosa Filho – no
Campo Alegre.

Centro de Saúde
do Trabalhador de
Pinda promove feira

Caixa apresenta programas à Prefeitura

O prefeito Vito Ardito recebeu na última semana o
“representante Caixa”, o funcionário Carlos Aparecido do
Prado, da Caixa Econômica Federal. Juntamente à gerente
da agência de Pindamonhangaba, Mércia Belkis da Silva

Juliana Rosa

O Cerest Pinda –
Centro de Referência
em Saúde do Trabalhador – realizou, na
segunda-feira (25), a
Feira de Saúde para os
profissionais da beleza.
O evento foi voltado
para todas as manicures,
pedicures, cabeleireiras,
podólogas, barbeiros e
tatuadores, com pales-

tras e orientações sobre
legislação sanitária, esterilização de materiais,
vacinação, orientações
previdenciárias e trabalhistas, riscos ergonômicos, perda auditiva,
entre outros. Vacinas
para prevenção de sarampo, tétano e hepatite
B foram oferecidas aos
participantes.
Célia Lima

Rangel, Prado pôde apresentar ao prefeito os programas
que a instituição ﬁnanceira disponibiliza para as prefeituras
e acredita que serão realizadas inúmeras parcerias entre
prefeitura e o banco.

Aplicação de vacinas também foi abordada
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PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO N° 4.941, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013.
Dispõe sobre a publicação da tabela de preços para anúncios do Jornal Tribuna do Norte,
mantido pela Fundação Dr. João Romeiro e dá outras providências.
VITO ARDITO LERÁRIO, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.672, de 06
de maio de 1980, e da Lei 1.180, de 18 de junho de 1970,
D E C R ETA
Art. 1º Os espaços para publicidade no jornal “Tribuna do Norte”, de propriedade da
Fundação Dr. João Romeiro obedecerão à seguinte tabela de preços:
a) Em páginas determinadas, o preço de centímetro por coluna em preto e branco, será
de R$ 30,00 (trinta reais);
b) Em páginas indeterminadas, o preço de centímetro por coluna em preto e branco, será
de R$ 25,00 (vinte e cinco reais);
c) Na primeira página o preço de centímetro por coluna será de R$ 40,00 (quarenta
reais), limitado a 10 centímetros de altura por 6 colunas;
d) Para classificados, o valor do anúncio será de R$ 19,00 (dezenove reais) o centímetro
por coluna;
e) Para a publicação de ata, edital, licença ambiental, balanço, balancete, demais atos
extra judiciais e atos judiciais o valor será de R$ 19,00 (dezenove reais) o centímetro
por coluna;
§1º. Para a publicidade colorida, será acrescido 25% do valor;
§2º. Será concedido o desconto por volume de inserção (Bônus por Volume) limitado
em até 20%.
§3º. Além dos preços aludidos neste artigo, o jornal poderá cobrar dos anunciantes os
custos de produção da peça publicitária, tais como fotografias, desenhos, redação de
textos e outros serviços pertinentes à produção mencionada.
Art. 2º. Os preços para assinatura do jornal “Tribuna do Norte” são:
I- Assinatura Semestral, com 48 (quarenta e oito) edições, R$48,00 (quarenta e oito reais);
II- Assinatura Anual, com 96 (noventa e seis) edições, R$85,00 (oitenta e cinco reais);
§1º. Para outras cidades o valor da assinatura semestral será de R$ 200,00 (duzentos
reais), e a assinatura anual será de R$ 400,00 (quatrocentos reais), incluso o valor do
serviço de entrega em todo território nacional.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 22 de fevereiro de 2013.
VITO ARDITO LERÁRIO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 22 de fevereiro de 2013.
SYNTHEA TELLES DE CASTRO SCHMIDT
Secretária de Assuntos Jurídicos

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, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do 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).

Show de Paula Fernandes
promete agitar a região
Divulgação

Os produtores do show
de Paula Fernandes, programado para o dia 13 de abril
na Ferroviária, prometem
“sacudir a região”. Renato
Teixeira e Marília Teixeira,
responsáveis pela empresa
CRT Produções, afirmam
já terem realizado grandes
shows no estado de Minas
Gerais, entre eles, Barão Vermelho, Lobão, Capital Inicial
e Cheiro de Amor. A CRT foi
fundada em 15 de setembro
de 1994 em Belo Horizonte
(MG), por Renato Teixeira e
seu pai. “No estado de São
Paulo já produzimos eventos em várias casas noturnas. Arrendamos a Vinil em
Pindamonhangaba e a partir
de março vamos promover
eventos nos estilos sertanejo
e pop rock nas sextas-feiras,
e pagode aos domingos”, diz
Teixeira. “Fechamos parcerias com as empresas 99
FM, Rádio Difusora, Portal
Agora Vale, Programa Chão
de Estrelas da TV Cidade
Canal 3 Net, Terra Caipira,

Fácil Comunicação, Colonial
Plaza Hotel e Vinil Clube”,
afirmou Renato Teixeira. Ele
também conta que a CRT está
produzindo os artistas Lucas
Bressan, Douglas & Vinícius,
Kaio Lennon, Nosso Samba,
Tudo Nosso, João Marcos &
Juliano e Geração Sertaneja,
entre outros.
Renato Teixeira conta:
“Pensamos em sacudir Pinda
e o Vale do Paraíba, e optamos por Paula Fernandes.
Estão sendo vendidos ingressos, mesas e camarotes”.
Venda de ingressos: Em Pindamonhangaba - Neto Jeans,
Gramado, Diniz Discos, Ferroviária, e promoters Pedro
Vitorazzo (9160-5434), Renan Fernandes (9164-8693),
Leandro Willian (9235-3933)
e no escritório da CRT: rua
Carlos Assebourg Khoeler, nº
120, Vila Bourguese, telefones (12) 3643-4001 e 87038539. Em Taubaté – Stetic
Cosméticos (Praça Santa Terezinha), Bier Ot (Via Vale
Garden Shopping, 2º piso).
João Paulo Ouverney

Paula Fernandes deverá atrair milhares de pessoas à
Ferroviária dia 13 de abril

Dia 04/03/2013 às 14:00 horas
COORDENADOR DE NÚCLEO
28º KAMILA RODRIGUES CRUZ
RUA DAS QUARESMEIRAS, 1840 – N.S.DO PERPÉTUO SOCORRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12421-520
JOSÉ ALENCAR LOPES JUNIOR
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CASA SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE PINDAMONHANGABA
Edital de Convocação

Renato
Teixeira e
Herivelton
César, da
equipe de
produção

Pelo presente, ficam convocados todos os membros da Casa São Francisco de Assis de
Pindamonhangaba, 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 entidade, 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

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
Rua Euclides de Figueiredo 94 – Centro
CEP 12420-060 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3643-1609/3643-1607
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

CONVOCAÇÃO 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2013
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a
comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “3ª Reunião Ordinária” do ano em
curso, cuja pauta vem a seguir:







Pauta:
Informes
Leitura e aprovação de ata
Prestação de contas “Música nas Campinas” - Jataí
Deliberações FUMCAD 2012/2013
Edital de eleição 2013

Dia:

26/02/2013 (terça-feira)

Horário:

17h (dezessete horas)

Duração:

Até 2 horas.

Local:

CRAS – Centro
Rua Euclides Figueiredo, 132 – Centro

Eliana Maria Galvão Wolff
Presidente

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

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 regularização
da Ata de eleição e posse;
IV) elaborar e rubricar as cédulas eleitorais, quantificadas de acordo com o número de associados
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 candidatos,
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
equipamento 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:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 027/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, responsável pelo imóvel situado a Rua Benedito Rodrigues Abreu, Vita Alegre,
Quadra 21, Lote 496, inscrito no município sob a sigla SE24.02.08.089.000, para que
efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c
artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 028/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. NIVALDO DE OLIVEIRA DUPONT, responsável pelo imóvel situado a Rua Benedito Rodrigues Abreu, Vita Alegre,
Quadra 21, Lote 492, inscrito no município sob a sigla SE24.02.08.093.000, para que
efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c
artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 029/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. FRANCISCO PALERMO,
responsável pelo imóvel situado a Rua Benedito Rodrigues Abreu, Vita Alegre, Quadra
21, Lote 491, inscrito no município sob a sigla SE24.02.08.094.000, para que efetue a
limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da
Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 030/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a MULTIPLA IMOVEIS LTDA S/C,
responsável pelo imóvel situado a Rua Benedito Rodrigues Abreu, Vita Alegre, Quadra
22, Lote 53, inscrito no município sob a sigla SE24.02.08.098.000, para que efetue a
limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da
Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.

Aparecida de Fatima das Neves.
Presidenta da Comissão

Agindo no presente - construímos o futuro

CACHORRO DESAPARECIDO
DESDE O DIA 13/02/13
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Habilitação CNH categoria AB;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 04/03/2013 às 15:00 horas
GUARDA AMBIENTAL

ENDEREÇO:
RUA SENADOR DINO BUENO, 77
(AO LADO DA CHOPERIA ÓBVIO)
Tel.: 3642-1234 / 3642-4370 / 8117-9892 / 8123-3322

11º JOSÉ FERNANDO JERONIMO FLORES
RUA DR. FONTES JUNIOR, 45 – MARIA ÁUREA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-560
JOSÉ ALENCAR LOPES JUNIOR
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRAVIO DE DOCUMENTO
REMCSAL RECUPERAÇÃO MISTURAS E COMÉRCIO DE SAIS LTDA situada na Rua
Princesa Isabel, 540 no bairro Cidade Nova com inscrição no CNPJ nº 04.708.782/000179, comunica o extravio de:
- Livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, modelo 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.
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Vôlei de Pinda encara o
Sesi nesta quinta-feira

A equipe de voleibol
masculino Funvic/Pindamonhangaba vai enfrentar, nesta
quinta-feira (28), o Sesi/SP.
A partida ocorrerá no ginásio
Juca Moreira, às 20 horas. No
último sábado (23), Pinda jogou contra o Medley Campinas e os adversários levaram
a melhor, fechando o placar
em 3 sets a 1. As parciais foram 18 x 25, 22 x 25, 25 x 21
e 18 x 25, em mais de duas
horas de duração.

No início, Pinda errou
bastante e os campineiros
não tiveram dificuldades,
entretanto, no terceiro set
os representantes da casa
reagiram, o que colocou a
torcida em pé.
O Sesi/SP está em terceiro lugar na classificação geral e já foi campeão da Superliga. Pindamonhangaba
enfrentará uma grande equipe e vai contar, novamente,
com o apoio da torcida.

Professores divulgam
atividades das
Escolinhas de Esportes
Os professores da Secretaria de Esportes e Lazer da
Prefeitura de Pindamonhangaba estão divulgando as
atividades das Escolinhas de
Esportes em diversas unidades escolares do município.
Os trabalhos tiveram início
no dia 18 de fevereiro. Os
interessados podem procurar
as praças esportivas para participar de uma das modalidades oferecidas.
As oportunidades são para
crianças e adolescentes, de 6
a 17 anos. A partir dos 6 anos
de idade já é possível fazer
parte das escolinhas da Prefeitura de Pindamonhangaba,
como é o caso de capoeira,

ginástica artística e ginástica
rítmica.
Entre as modalidades,
também estão: futsal, handebol, voleibol, basquete, judô,
atletismo, futebol, capoeira,
entre outras.
Para fazer a inscrição,
basta procurar a secretaria
de onde pretende fazer as
aulas e apresentar o RG,
ou certidão de nascimento, e duas fotos 3x4. O
horário de atendimento é
de segunda a sexta-feira
das 7h30 às 11h30 e das
13h30 às 17h30, com exceção dos ginásios “João
do Pulo” e “Zito”, que é
das 8 às 20 horas.

Campo Alegre e
Ipanema saem na
frente Copa Giba
de Futebol
João Paulo Ouverney

Equipe do Campo Alegre lidera a 2ª fase da Copa

As equipes do Campo
Alegre e Ipanema (de Taubaté) saíram na frente no
quadrangular final da Copa
Giba de Futebol, categoria
Cinquentão, realizada pelo
esportista João Tubarão.
Os jogos da 1ª rodada
aconteceram no estádio
Silvéria Aparecida Assoni
Machado “Dona Vera” nesse
domingo (24).
No primeiro jogo, o Ipanema do técnico Francisco
venceu o Malack (técnico

Niltinho) por 1 x 0, gol
marcados nos últimos
minutos pelo jogador Geraldo Magela. Foi uma
partida muito disputada,
que teve como árbitro
Paulo Roberto Marques e
os auxiliares Júlio César
de Oliveira (1º) e Betão do
Ipê (2º).
Na segunda partida, o
Campo Alegre ganhou com
facilidade do Refugo, por 3
x 1, assumindo a liderança
do quadrangular.

Tabela da
2ª rodada (3/3)
8h30 – Campo Alegre x Ipanema
10h – Malack x Refugo - O quadrangular prossegue 10/3,
e a final será no dia 17/3.
Classificação
1º - Campo Alegre – 3 pontos ganhos (melhor saldo de gols)
2º - Ipanema – 3 pontos
3º - Malack – 0
4º - Refugo - 0

Prefeitura está empenhada na
melhoria dos Centros Esportivos
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Esportes, está
empenhada em oferecer o
melhor aos munícipes e para
isso, inúmeras ações de manutenção já começaram e
continuam sendo feitas nos
Centros Esportivos, desde
limpeza a reformas. O Centro Esportivo João Carlos
de Oliveira “João do Pulo”,
por exemplo, recebeu, nos
últimos dias, uma equipe de
limpeza e jardinagem. O prédio também obteve trabalhos
de pintura.
De acordo com a Secretaria de Esportes e Lazer a
equipe da pasta tem se empenhado, juntamente às demais
Secretarias, para fazer um
excelente trabalho, já que todos os Centros Esportivos e
ginásios foram encontrados
em mau estado de conservação, no entanto, vários trabalhos já foram executados.
Com o intuito de oferecer
esporte para todos os mora-

Marcos Cuba

O “João do Pulo” recebeu serviços de limpeza, jardinagem e pintura

dores, a Secretaria de Esportes e Lazer está com vários
projetos em análise para possível implantação. O objetivo

é fazer com que mais pessoas
pratiquem esportes, porém,
é essencial oferecer infra-estrutura, por este motivo,

existem profissionais que
estão como responsáveis por
fiscalizar as condições das
praças esportivas.

Alunos de hidroginástica elogiam a atividade física
A hidroginástica é praticada por milhares de pessoas em todo o país. Em Pindamonhangaba, centenas de
adultos aproveitam as aulas
da Secretaria de Esportes e
Lazer da Prefeitura. No município, são oferecidas estas
aulas em quatro piscinas, atualmente, no Centro Esportivo
João Carlos de Oliveira “João
do Pulo”, Centro Esportivo
José Ely Miranda “Zito”, no
Araretama e na Cidade Nova,
que deverá retorar a partir de
março. Para fazê-la, basta se
inscrever em um destes locais.
A hidroginástica está em
grande evidência, mas é muito antiga, ela evoluiu com o
passar do tempo. Na década
de 90 esta atividade ganhou
destaque nas academias de
todo o país. Ela envolve todos os grupos musculares,
contribui com o enrijecimento muscular, evolução do sistema cardiorrespiratório e, ao
contrário do que as pessoas
podem pensar, não é um exercício simples, trata-se de uma
aula dinâmica.
Faz seus frequentadores
queimarem muitas calorias,
- segundo pesquisas, cerca de
400 por hora -, melhorando
a capacidade aeróbica, a resistência, a flexibilidade e o
bem-estar geral. A vantagem
é que pode ser praticada por
pessoas de qualquer sexo e
idade. Também tonifica os
músculos, torneando braços,
pernas e glúteos e melhora a
flexibilidade das articulações.
Serve tanto para atletas
em treinamento, como para
gestantes, pessoas que estão
se recuperando de lesões,
que estão acima ou abaixo do
peso e as com algum tipo de
deficiência.
Marilene Souto Cruz,
aposentada, moradora do
Bela Vista, conta que desde
quando começou a fazer hidroginástica sentiu melhoras
na musculatura e que no exame sobre osteoporose obteve
um resultado satisfatório. Ela
afirma que a hidroginástica é
completa e foi fundamental.

Marcos Cuba

Alunas da hidroginástica enumeram benefícios recebidos com a prática da modalidade

Iniciou esta atividade por
recomendação médica e cita
que os professores são excelentes, pois ministram ótimos
exercícios e ela termina as
aulas ‘renovada’.
Geni de Souza Lima, moradora do Campo Alegre, faz

hidroginástica há três anos
e revela que não falta, por
este motivo já ganhou assiduidade. Os exercícios
dentro da água contribuíram com a melhora do fortalecimento em sua coluna
vertebral e a interação com

os colegas colabora com a
socialização. “Já fiz muitos
amigos aqui. Não tenho o
que reclamar dos professores. Às vezes eu venho com
dor e saio daqui sem nada.
É muito gratificante”

Ginastas pindenses participam
de curso de manejos
A ginástica rítmica (GR),
de Pindamonhangaba, participou do curso de manejos
de equipamentos no último
final de semana. A professora Simone Ferreira Rosa, as
acompanhou. As aulas foram
realizadas em São Caetano
do Sul com a búlgara Yordanka Zarkova.
A ginasta pindense Maria
Angélica Paiva, 20 anos, pratica GR há 10 anos e conta
que aprendeu manejos interessantes e que sem sombra
de dúvidas o curso contribuiu bastante, principalmente pela mudança do código
da modalidade. O trabalho
com massas, por exemplo, é
um dos tipos de manejos que
Maria acredita ter aprendido
muitas técnicas, porque mesmo praticando esta atividade
há tanto tempo há formas de
manusear os equipamentos
que ela não imaginava. Ela
garante que irá compartilhar
o conhecimento com as demais ginastas.
A equipe de GR de Pin-

damonhangaba tem participado de cursos, pois houve
alteração no código da modalidade, por este motivo, há
necessidade de aperfeiçoamento para atender todos os
requisitos nas competições.
Simone Ferreira Rosa
acrescenta que a búlgara
apresentou formas corretas
de lançar e recuperar os aparelhos e foram apresentadas
novas técnicas de manipula-

ção de todos os equipamentos.
“O que mais contribui é
que as meninas saíram felizes, elas tiraram várias dúvidas, eu também. Hoje em dia
o essencial é trabalhar bem
com o aparelho, não adianta
só ter um corporal bonito, os
aparelhos não podem ficar
parados e estas técnicas fazem a diferença nas apresentações”, finaliza a professora.
Divulgação

Equipe de Pinda com a búlgara Yordanka Zarkova
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Flamengo e Mário Garcia são
finalistas da Copa João Tubarão
João Paulo Ouverney

Time do Flamengo ganhou a vaga nos pênaltis

As equipes do Amigos do
Mário Garcia (técnico Djalma) e Flamengo (técnico
João Tubarão) classificaram-se para a final da Copa de
Futebol Amador da Copa
João Tubarão. Duas grandes

partidas aconteceram sábado
(23) no estádio Vera Assoni,
no bairro do Socorro.
No primeiro jogo o Amigos do Mário Garcia terminou o 1º tempo perdendo por
2 x 0 para o Juventude (gols

Quartas de final da
Copa Distrito de
Futsal serão terça-feira

As quartas de final da
Copa Distrito de Futsal serão
realizadas no Centro Esportivo “Zito” de Moreira César,
nesta terça-feira (26), a partir das 18h. Segunda-feira
(25), aconteceram as oitavas de final.
A competição é organizada pelo esportista José Leonil
(Leão), com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria
de Esportes. Os jogos acontecem no Centro Esportivo

“Zito”, de Moreira César, de
segunda a sexta-feira a partir
das 18h. A entrada é gratuita.
Veja a tabela
26/2 (terça-feira) –
18h – Quartas de final
27/2 (quarta-feira) 18h – Semifinal (adulto)
28/2 (quinta-feira) 18h - Semifinal(veteranos)
1/3 sexta-feira 18h – Final das três
categorias (infantil, adulto
e veterano).

Geande público comparece ao ‘Zito”

João Paulo Ouverney

João Paulo Ouverney

Equipe Amigos do Mário Garcia superou resultado adverso

de Jefinho e Anderson), porém
reagiu na segunda etapa, conseguiu empatar em 2 x 2 no finalzinho da partida (marcaram
Jean e Diego), e venceu por 3
a 1 na cobrança de pênaltis. O
herói da tarde foi o goleiro Ro-

berto do Mario Garcia, que
pegou uma cobrança.
Em seguida houve outra
grande partida entre Flamengo x Paulistano, que também
terminou com o placar de 2
x 2. E o Flamengo carimbou

o passaporte para a final ganhando nos pênaltis.
Agora os dois times decidem o título da competição
em partida única neste sábado (02/3), com início às 15h.
Segundo o regulamento, o

Flamengo joga pela empate
por haver terminado a fase
classificatória com maior
número de pontos ganhos. O
time do Mário Garcia precisa
vencer por qualquer placar
para conquistar o título.

Futsal Feminino decide título
da Copa Vanguarda sábado
A equipe de Pindamonhangaba decide o título da
Copa Vanguarda de Futsal
neste sábado (2), em São
Sebastião, no Ginásio do
Gringão, contra Campos do
Jordão. Antes, terá a disputa
do terceiro lugar entre São
José dos Campos e Bragança
Paulista. A primeira partida
começa às 10h.
Sábado (23) o time de Pinda venceu por 3 x 1ª equipe de
São José dos Campos, na semifinal da competição. Pinda
foi melhor do início ao término do jogo. Marcaram os
gols: Tatinha Nepomuceno
no primeiro tempo e Camii
e Nayara no segundo. O gol

Divulgação

Meninas do futsal estão muito próximas do título

de São José foi marcado por
Bruna Balbino, no segundo
tempo.

O futsal feminino de Pindamonhangaba é é o atual
campeão dos Jogos Abertos

Brasileiros, dos Jogos Regionais e dos Jogos Abertos do
Interior.

Várias goleadas marcam a Copa
“José Maria” de Futebol Amador
Vários bons jogos agitaram a 3ª rodada da Copa
Regional de Futebol Amador “José Maria da Silva”
domingo (24). Grande número de torcedores marcou
presença em quase todos os
campos de Pindamonhangaba. Foram registradas três
goleadas na categoria Amador.
O Fluminense perdeu
de 5 a 1 para o Vila São
Geraldo (de Taubaté) na
categoria Amador, e já não

depende dele para se classificar, precisa torcer para
resultados combinados. A
equipe taubateana mostrou
que veio para brigar pelo título e realizou outra grande
partida.
Na categoria Cinquentão, só a partida entre Juventus e Bandeirante terminou empatada em 0 x 0,
e nos pênaltis, o Juventus
venceu por 2 x 1 e ficou
com o ponto extra. Veja todos os resultados:

João Paulo Ouverney

Vila São Geraldo goleou o Fluminense por 5 x 1

Categoria Cinquentão

Categoria Amador

C.A. Juventus 0 (2) x 0 (1) Bandeirante F.C.
E.C. Rancho Alegre 0 x 3 A.E. Vila São Geraldo
Colorado E.C. 3 x 1 Independente F.C.

A.A. Parque São Luiz 0 x 1 A.E. Força Jovem
Fluminense 1 x 5 Vila São Geraldo
Colorado E.C. 1 x 2 A.A. Araretama
E.C. Vila São José 7 x A.C. 0 Piranguinho
E.E. Floresta 3 x 0 C.F. Abaeté
Independente F.C. 0 x 2 Bandeirante F.C.

