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Pinda terá Centro Integrado do Sesi
Divulgação/Fiesp

Vários bairros
recebem ações
contra a dengue

Nas últimas semanas, a Prefeitura
de Pindamonhangaba tem intensificado as ações de combate ao mosquito
transmissor da dengue, realizando
dois mutirões em Moreira César, percorrendo ruas do Karina, Ramos, Laerte Assumpção, Liberdade e região
central do distrito.
Em Pindamonhangaba, os bairros
do Bosque, Alto Cardoso, São Benedito e outros pontos também estão
recebendo atenção especial.
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Mulheres são
homenageadas
na Câmara
Presidente da Fiesp, Paulo Skaf, e prefeito de Pinda, Vito Ardito Lerario, conversam sobre implantação de uma unidade do Sesi na cidade

A Prefeitura de Pindamonhangaba, através de uma parceria com o Sistema
Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e o Ciesp (Centro das
Indústrias do Estado de São Paulo), receberá a construção de um Centro Integrado
do Sesi (Serviço Social da Indústria), no município. Esta parceria foi firmada du-

Jovem de 22 anos
morre após ser
atingido por tiro
Faleceu domingo (10), às 19h30,
no hospital local onde estava internado, o jovem J.J.L.M, 22 anos, residente no bairro Cidade Jardim. Segundo
consta em BO na delegacia, ele havia
sido atingido por um tiro às 16h30 do
mesmo dia, no bairro Castolira.

rante uma visita de cortesia do prefeito de Pindamonhangaba, Vito Ardito Lerario,
ao presidente do Sistema Fiesp/Ciesp – Paulo Skaf, que solicitou a construção do
Centro Integrado em Pindamonhangaba.
SEGUNDO CADERNO
João Paulo Ouverney

Começa domingo segunda fase
Copa Selp de Futebol Amador
Terminou domingo (10), a primeira fase da Copa Selp de
Futebol Amador Regional ‘Troféu José Maria da Silva’, com
a classiﬁcação das equipes que vão disputar a segunda

fase no domingo (17). O jogo entre Força Jovem e Vila São
José, previsto inicialmente para o Cardosão, foi transferido para o campo do Vila São José.
ESPORTES 12

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba realizou, na sexta-feira
(8), a sessão solene comemorativa ao
Dia Internacional da Mulher. As homenageadas foram: Ana Rosa Garuffe,
Maria do Carmo Oliveira, Maria Iranilda
Santos Pinto, Ana Maria Braz Cavalcante, Marcela Pereira, Lourdes Cabral Chinaqui e Maria do Carmo Santos Gomes.
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Ginastas
ensaiam novas
coreograﬁas

As atletas de ginástica rítmica
de Pindamonhangaba estão se preparando para novas apresentações.
Existem ginastas que irão representar Pindamonhangaba pela primeira
vez, é o caso de Maria Gabriela, Raiane, Larissa, Juliana e Iris.
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Concurso nas escolas
municipais vai marcar
Semana da Água

População
pode solicitar
construção de
calçadas

O evento, que será realizado entre os dias 18 e 22 de
março, terá um espaço especialmente reservado para as
crianças da Rede Municipal
de Ensino.
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previsão
do tempo
TERÇA-FEIRA - 12/3
Nublado e
pancadas de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

20ºC
30ºC

QUARTA-FEIRA - 13/3
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

21ºC
29ºC

QUINTA-FEIRA - 14/3
Muitas nuvens e
chuvas periódicas
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

18ºC
24ºC

SEXTA-FEIRA - 15/3
Variação de
nebulosidade
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

16ºC
25ºC
CPTEC INPE

Proﬁssional da Saúde afere pressão de paciente em Moreira César

Jovem faz cadastro no ginásio de esportes Juca Moreira

Semana da Mulher conta
com atendimento na Saúde

Bolsa para Faculdade tem
475 pessoas interessadas

SEGUNDO CADERNO

SEGUNDO CADERNO
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Editorial

Batalhão Borba Gato incorpora novos recrutas

DDM é exemplo
para o Brasil!
Em Pindamonhangaba existe a Delegacia de
Defesa da Mulher – DDM. A responsável é a delegada
Drª. Elisabete Bassi, há muitos anos realizando
um bom trabalho no município. A delegacia existe
há 20 anos, foi criada em 21/10/93, inicialmente
na avenida Dr. Pinheiro Junior, 469, bairro Campo
Alegre. O governador do Estado era Luiz Antonio
Fleury Filho e o secretário de Segurança, que
inaugurou a delegacia, era o atual vice-presidente
da República, Michel Temer.
A DDM de Pinda foi a 109ª unidade policial do
gênero a ser instalada no Estado de São Paulo
com a ﬁnalidade de amparar e defender a mulher
de violências físicas, morais e emocionais. Na falta
de uma delegacia de menores, ampliou sua competência, atendendo também crianças e adolescentes,
com a participação do Conselho Tutelar.
A primeira delegada titular da DDM foi a Drª. Margarida Brasiliana Monteiro. Em 1994 ela foi substituída pela Drª. Maria Elisabete Bassi, que promoveu
diversas inovações e graças a um trabalho elogiável, permanece até hoje no cargo. A Drª. Elisabete
começou como investigadora em 1984 e em 1992
estreou como delegada na 1ª DDM de São Paulo.
Logo que assumiu, conseguiu junto à administração municipal a cessão de uma assistente social
e uma psicóloga para implantar atendimento semelhante ao das DDMs da capital paulista. Em 1987 foi
responsável pelo surgimento da ONG SOS-Mulher
em Pindamonhangaba, entidade que proporciona
grande apoio a mulheres vítimas de violência.
Desde 2001 a assistente social Nazareth e a
psicóloga Cláudia, mediante plantões nos ﬁns de
semana, representam a DDM na ação conjunta
que envolve a saúde municipal, o pronto-socorro,
as polícias Militar e Civil e nos casos de violência e
maus tratos contra mulheres, adolescentes, idosos
e crianças.
A 1ª DDM foi criada em 1995 em São Paulo, pelo
saudoso ex-governador Franco Montoro, e se tornou
referência em nível mundial, servindo de subsídio
para outros países. Graças ao sucesso alcançado,
foi modelo também para criação de outras unidades
por todo o Brasil.
Parabéns à delegada Drª. Elisabete Bassi e sua
equipe pelo importantíssimo trabalho que realizam
em defesa dos direitos da mulher!

Datas Comemorativas
Veja as datas que se comemoram nesta terça-feira (12/3)
e nos dias seguintes:
12/3 – Dia do Bibliotecário.
13/3 – Dia Estadual da Caridade Irmã Dulce; Dia do Conservacionismo.
14/3 – Dia Mundial da Poesia; Dia do Vendedor de Livros; Dia Mundial
do Rim em 2013; Dia do Careca

Ontem e hoje

O 2º Batalhão de Engenharia de Combate – Batalhão Borba Gato, de Pindamonhangaba,
incorporou, no dia 1º de março,
283 novos recrutas para prestarem o serviço militar inicial no
ano de 2013.
O comandante do Batalhão,
tenente-coronel Maurício Máximo de Andrade recebeu a tropa
de recrutas e seus familiares
nas dependências do quartel.
Foi realizada uma solenidade militar com a tradicional
entrada pelo portão das armas,
seguida de uma visitação às
instalações daquela unidade
militar.
Também houve uma palestra dirigida aos pais dos soldados incorporados referente aos
treinamentos por quais passam
os recrutas durante o ano.
Também estiveram presen-

Divulgação

Soldados desﬁlam durante a solenidade. No detalhe,
o comandante tenente-coronel Maurício Máximo

tes o major de Engenharia Henrique Vidal Lopes Pedrosa (comandante da 12ª Companhia de

Semana do Rotaract Club vai até o dia 16
Em 13 março é comemorado
o Dia Mundial do Rotaract Club,
dando inicio a semana mundial
do Rotaract que vai do dia 13 ao
dia 16 de março.
Rotaract Club, é uma aposta do Rotary Club em jovens
entre 18 e 30 anos em prol da
paz mundial e em beneﬁcio do
próximo, que tem também como
função trabalhar e desenvolver a
liderança e conﬁança de cada jovem para ajudar a construir cada
vez mais um mundo melhor,
começando pela sua comunidade, trabalhando em equipe com
seus componentes e parceiros.
O clube é uma entidade de
ﬁns ﬁlantrópicos, onde todo lucro é revertido para doações e
ajuda aos mais necessitados.
Em Pindamonhangaba tivemos o Rotaract Club Pindamonhangaba reativado em setem-
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Resultado
da Mega-Sena
de sábado

12 - 13 - 37 - 44 - 48 - 51
Distribuição de cestas básicas no Projeto de Natal

bro do ano passado e desde de
então vem ajudando muita gente na cidade, com projetos como
o Dia das Crianças e o Natal, o
clube está em desenvolvimento
e crescendo cada vez mais, se
você quer fazer parte desta história a reunião é aberta ao público e acontece todo domingo, às

10h30, na Casa da Amizade, no
Parque das Nações, em Pindamonhangaba.
A página do clube de Pinda
no facebook é Rotaract Club
Pindamonhangaba, curta e
ﬁque sempre por dentro dos
projetos e ações desta galera.
Passe pra frente esta idéia!

De acordo com a Caixa,
111 bilhetes acertaram a
quina e vão levar um prêmio de R$ 20.277,36 cada
um.
Outros 9.065 apostadores ﬁzeram a quadra e
receberão R$ 354,70 cada.

Baile da Vila será no ‘São Vito’ dia 1º de abril
O tradicional “Baile da Vila”,
suspenso temporariamente devido à reforma na sede do Sindicato da Vila São Benedito,
será realizado no dia 1º de abril
(segunda-feira, feriado de São
Benedito), no Recinto de Eventos São Vito de Moreira César.
Clara Romão, que há mais
de 20 anos realiza o evento
para a Terceira Idade na Vila
São Benedito, disse que em
reunião com o padre Geraldo
Carlos, de Moreira César, ﬁcou
deﬁnido que ela será responsável pelo baile nesta data, e se
for sucesso, o baile passará a

Divulgação

Dicas de Saúde:

ser realizado no Recinto, nas
noites de domingo, a partir de 7
de abril, até que a obra no prédio do Sindicato da “Vila” esteja
concluída.
O baile terá início às 20

hora. Os ingressos custarão: R$
13, o casal; R$ 7, homem; R$ 6,
mulher. A animação no dia 1º de
abril será feita pela banda Pedro
Romano. Informações pelo telefone (12) 3642-2087.

Como escrever
corretamente

João Paulo Ouverney

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

Ontem... Como era o prédio na década de 50...

A ASPMP (Associação dos
Servidores Públicos Municipais
de Pindamonhangaba) já está
aceitando pedidos de associados para a compra de ovos de
Páscoa (de 110g a 450g), ovos
infantis (de 80g e 170g), colomba pascal (de 450g e 550g), mini
colomba (90g) e bombons variados (de 180g, 220g e 240g). Os
pedidos devem ser feitos até o
dia 15 de março, e o valor será
descontado em três vezes, nas
folhas de pagamento de abril,
maio e junho. A entrega será no
período de 25 a 28 de março.
A Associação ﬁca na rua Marechal Deodoro, 43, centro, telefone (12) 3642-6822, e-mail: assocdosservidores@terra.com.br

Um apostador de Cotia
(SP) acertou as seis dezenas do concurso 1.475 da
Mega-Sena, realizado nesse sábado (9), em Cuiabá
(MT), e vai levar sozinho
um prêmio de R$ 16,1 milhões. Os números sorteados foram:

Veja nesta edição o Lar Irmã Terezinha e também centro espírita kardecista, na avenida São
João Bosco, bairro Santana. O prédio sofreu alterações durante mais de meio século, mas mantém
suas características originais. A entidade realiza importante trabalho cristão abrigando idosos.
Augustin San Martin

Engenharia de Combate Leve) e
representantes da Câmara Municipal.

Associação
dos Servidores
Municipais vende
ovos de Páscoa

Hoje... O Lar mantém a estrutura original...

Na praia, ﬁcamos no sol?
Não: pessoas sãs costumam ﬁcar ao sol; as outras
ﬁcam no sol , que é um pouquinho quente...As pessoas que
não gostam de se expor gratuitamente ﬁcam sempre ao sol,
ao vento, à chuva, ao relento,
ao sereno. Além de mais saudável, é mais inteligente...

Por que o exame
Papanicolau tem
esse nome?
Esse teste ginecológico
recebeu esse nome porque
foi inventado na década de 40
pelo médico greco-americano
George Papanicolau. Esses
nomes gregos iniciados com
“papa” (provavelmente patronímicos) são muito comuns,
como Papaconstantinos, Papadimitriou, Papadopoulos,
Papanastasiou, Papandreou,
nomes que apareceram na política grega das últimas décadas. (segundo o prof. Cláudio
Moreno)

Falecimentos
9/3 - Neli Rodrigues da Silva,
70 anos, residente em Moreira
César.
08/3 - Tomie Sugisati, 102
anos, residente no Santana.
7/3 - Pedro Moreira, 40 anos;
José Aparecido dos Santos, 56
anos.
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Moreira César, Alto Cardoso, São Benedito
e Bosque recebem ações contra a dengue
Célia Lima

Nas últimas semanas, a
Prefeitura de Pindamonhangaba tem intensificado as
ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, o
Aedes aegypti.
Foram realizados dois
mutirões em Moreira César,
percorrendo ruas do Karina,
Ramos, Laerte Assumpção,
Liberdade e região central do
distrito. Além disso, está programado mais um mutirão
para Moreira César no próximo sábado (16), percorrendo ruas remanescentes do
Liberdade, além de CDHU
Cícero Prado e Ipê I.
Entre as ações dos mutirões já realizados e as que
estão por vir, o Departamento de Saúde de Moreira César e a equipe de Controle
de Vetores da Secretaria de
Saúde esperam ultrapassar
mais de mil residências vistoriadas.
Assim como ocorre em
Moreira César, bairros da

região de Pindamonhangaba também estão recebendo
cuidados constantes da Prefeitura.
No último sábado (9),
houve nebulização em centenas de casas do bairro do
Bosque (região do Campo
do Estrela até Bosque da
Princesa) e fumacê pelas
ruas. Os dois trabalhos consistem na aplicação de inseticida para eliminar o mosquito da dengue.
Alto Cardoso e São
Benedito no próximo final
de semana
A região do Alto Cardoso,
São Benedito, Jardim Roseli
e Jardim Cristina será a próxima a contar com nebulização e fumacê. De acordo com
a equipe de Controle de Vetores, os trabalhos começam
nesta terça-feira (12), pelas
ruas do Alto Cardoso.
Por ser uma área muito
grande e com muitas residências, a equipe espera atuar até

Prefeitura atende
dezenas de pessoas
com ortopedia

Agente recolhe possíveis criadouros em terreno

o final de semana na região.
Números
Pindamonhangaba conta
com 145 casos autóctones

de dengue (contraídos na cidade), 47 importados, 407
notificações, 21 aguardando
resultados, 192 descartados.

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de
Saúde de Moreira César,
atendeu mais 40 pessoas
no Mutirão de Ortopedia realizado sexta-feira
(8), no PA (Pronto Atendimento). Inicialmente
seriam 50 pessoas, no
entanto, 10 faltaram. Segundo informações da
Secretaria de Saúde, os
casos de faltas são lamentáveis, pois quando
uma pessoa deixa de ir,
ela tira a vaga de outra –
não havendo tempo para
ser substituída.

No dia 15 de março
haverá um novo Mutirão
de Ortopedia, a partir das
7h30, no PA, e estão agendadas mais 50 pessoas.
No dia 16, o Cisas
(Centro Integrado de Saúde e Assistência Social)
receberá o Mutirão do
Exame de Eletrocardiograma, também para 50
pacientes, devidamente
convocados.
Nas últimas semanas,
foram realizados mutirões
da oftalmologia e de eletrocardiograma – beneficiando 100 pessoas, além
de ortopedia.

Padre Geraldo apoia filosofia
da nova administração

Na última semana o prefeito Vito Ardito esteve reunido com o Padre Geraldo,
da Paróquia São Vicente de
Paulo, do Distrito de Moreira César, onde, acompanhado
do vereador José Carlos Gomes (Cal), estiveram verificando vários apontamentos.
Entre os assuntos abordados, o Padre Geraldo
apontou algumas das necessidades das comunidades de Moreira César, bem
como falou das festividades
religiosas do distrito, destacando as providências que
já foram tomadas nestes primeiros 90 dias da atual administração.

Célia Lima

Juliana Rosa

O alambrado foi consertado, entre outras melhorias

Campo do Azeredo
recebe melhorias

O prefeito Vito Ardito Lerario recebeu o cônego em seu gabinete

O campo do Azeredo, no
bairro do Jataí, no Distrito
de Moreira César, recebeu
melhorias nos últimos dias.
A Subprefeitura realizou serviços de limpeza e roçada,
além de substituição e repa-

ros em parte do alambrado.
Com os serviços, o campo
voltou a ficar em bom estado
para que centenas de pessoas, principalmente jovens,
possam praticar futebol com
tranquilidade.
Célia Lima

Proprietários de imóveis podem
solicitar construção de calçadas
A Prefeitura de Pindamonhangaba possui o Programa de Recuperação de Calçadas em todo o município.
Com o serviço, o proprietário que quiser construir ou
reformar sua calçada, deve
fazer a solicitação no Setor
de Protocolo da Prefeitura

ou Subprefeitura de Moreira César.
A Prefeitura vem realizando um grande trabalho
nas calçadas públicas e agora estendeu o beneficio à
população. Os serviços podem ser feitos de dois modos: concreto ou concreto e
Célia Lima

ladrilhos (neste caso obrigatório para área central).
O calçamento com concreto terá um custo de R$
50,55 por metro quadrado; já
concreto e ladrilho ficarão em
R$ 90,92 o metro quadrado.
O tempo previsto entre
a abertura de solicitação e a
construção da calçada é de
aproximadamente cinco semanas.
Após o serviço ser efetuado, a Prefeitura vai emitir
uma guia de cobrança. Vale
ressaltar que os valores cobrados incluem mão de obra,
material, caçamba e caminhão para remoção dos restos
e limpeza do local, antes de
entregá-lo ao proprietário.
Mais informações pelo telefone (12) 3644-5209 - falar
com Luciano, na Secretaria
de Obras e Serviços, da Prefeitura de Pindamonhangaba.

O proprietário que quiser
construir ou reformar
sua calçada deve entrar
em contato com a
Prefeitura

O conselho é formado por produtores rurais do município

Conselho Rural aprova instalação da
Cooperativa de Produtores do Vale
O Departamento de
Agricultura da Prefeitura de
Pindamonhangaba se reuniu
no dia 1º de março, com o
Conselho Rural do Município, para discutir diversos
assuntos destinados ao setor
rural.
Cerca de 20 pessoas estiveram no encontro, que aprovou a instalação da Cooperativa de Produtores Rurais do
Vale do Paraíba.
A intenção do Departa-

mento de Agricultura é oferecer auxílio aos pequenos
produtores da agricultura familiar, tanto para a produção
quanto para a distribuição
dos produtos. A cooperativa
vai ajudar na venda da produção.
A cada dois meses, o conselho se reúne para colocar
em pauta um assunto importante para ser tratado e avaliado no departamento.
Uma nova reunião será

feita para a escolha da diretoria da mencionada cooperativa de produtores e os
primeiros trabalhos a serem
desenvolvidos no município
e na região.
Após analisado e aprovado pelo Conselho Rural
do Município, o projeto será
passado para a apreciação do
prefeito Vito Ardito Lerario.
A intenção é que até o final
de março a cooperativa esteja
em funcionamento.
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Mulheres são homenageadas
em sessão solene na Câmara
Assessoria CMP

A Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba realizou, na noite de sexta-feira
(8), a sessão solene comemorativa ao Dia Internacional
da Mulher.
O presidente da Câmara, vereador Ricardo Piorino
(PDT), foi o orador oficial
da sessão, que contou com
a presença dos vereadores
Carlos Eduardo de Moura
– Magrão (PPS), Eric Fabiano Sartorato de Oliveira
– Professor Eric (PR), José
Carlos Gomes – Cal (PTB),
Dr. Marcos Aurélio Villardi
(PR), Osvaldo Macedo Negrão – Professor Osvaldo
(PMDB) e Roderley Miotto
Rodrigues(PSDB).
Para compor a mesa diretora dos trabalhos, foram
convidados os vereadores
Roderley Miotto e Professor
Eric, como também a presidente do Conselho Municipal

dos Direitos da Mulher, Ana
Maria Braz Cavalcante - que
na ocasião recebia homenagem e foi representada pela
vice-presidente, Salete Aparecida Borges Ribeiro - e a 2ª
tenente do 2º Batalhão de Engenharia e Combate, Priscila
Brasil de Nóbrega, que representou o tenente Coronel
Maurício Máximo Andrade.
Escolhidas pelos membros da Casa de Leis, as homenageadas da noite foram:
Ana Rosa Garuffe (escolhida pelo vereador Magrão),
Maria do Carmo Oliveira
(vereador Professor Eric),
Maria Iranilda Santos Pinto
(vereador Cal), Ana Maria
Braz Cavalcante (vereador
Dr. Marcos Aurélio), Marcela Pereira (vereador Professor Osvaldo), Lourdes Cabral
Chinaqui (vereador Ricardo
Piorino) e Maria do Carmo
Santos Gomes (vereador

Câmara homenageou mulheres dia 8 de março

Roderley Miotto). Elas receberam diplomas de honra ao
mérito e buquês de rosas vermelhas, sendo que o mérito de
cada uma foi enfatizado pelo
respectivo vereador durante a
leitura de suas biografias.
Em seu pronunciamento
oficial, o presidente da Casa
Legislativa, Ricardo Piorino,
discursou sobre as mulheres
ali representadas, enfatizando que este reconhecimento
deve ser estendido por todos

os dias, uma vez que suas
virtudes se expressam nos
mais simples gestos. “Vocês
mulheres, filhas, mães, avós,
esposas, donas de casa, trabalhadoras - verdadeiras amantes da vida, que lutaram e
continuam lutando por uma
sociedade mais justa, munida
de amor e paz. Que Deus as
abençoe a cada dia para que
nós possamos colher, eternamente, os frutos plantados por
vocês”, encerrou o vereador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO

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:

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

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

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

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 19/03/2013 às 14:00 horas

Dia 19/03/2013 às 14:00 horas

24º LUANA CELIA NOGUEIRA PINTO
PRAÇA MIGUEL CORREA DOS OUROS, 94 - CENTRO
POTIM – SP
CEP 12525-000

21º SHERRINE BASTOS COIMBRA SILVESTRE
RUA SÃO CAMILO, 707 – CAÇAPAVA VELHA
CAÇAPAVA – SP
CEP 12283-570

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 19/03/2013 às 14:00 horas
28º GILVANEIDE MARIA ALVES
RUA GREGORIO BATOS, 115 – MOREIRA CÉSAR
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-075
VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

22º RAQUEL ALVES GAZALE
RUA DONA EMILIA IMEDIATO, 250 – APTO 03 – JARDIM BOA VISTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-040
23º ERIKA CRISTINA CARMO PEREIRA
RUA JOSÉ LUIZ PEREIRA RIBEIRO, 486 – APTO. 23 – BL. 2 – S.BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-230
VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

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

Dia 19/03/2013 às 14:00 horas

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

26º MARIA JOSÉ DA SILVA
RUA MIGUEL DURAND, 40 – VILA SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12445-220
VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 19/03/2013 às 14:00 horas
25º TATIANY DE SOUZA GOMES RIBEIRO
RUA IRINEU FERREIRA DA SILVA, 699 – SÃO JUDAS TADEU
TAUBATÉ – SP
CEP 12086-080
VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 20/03/2013 às 15:00 horas
ESCRITURÁRIO
9º NATALIA SACON DELIBERALI
RUA ZORAIDE QUEIROZ GIOVANELI, 89 – INDEPENDÊNCIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12031-250
VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso na área;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 20/03/2013 às 15:30 horas
ELETRICISTA
1º WILSON PATTI JUNIOR
RUA MIOSOTIS, 117 – FLOR DO VALE
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000
VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

R E S O L V E:-

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 19/03/2013 às 14:00 horas

“- Pavimentação asfáltica e/ou blocos de concreto intercalados”

27º VANUSA MONICA GUIMARÃES RESENDE
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 283 - CENTRO
TAUBATÉ – SP
CEP 12010-600
VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
a 17 de dezembro de 2012.
Pindamonhangaba, 05 de março de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

CONVOCAÇÃO

Antonio Aziz Boulos
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL Nº 3.991, DE 05 DE MARÇO DE 2013.

Art.1º. Retificar o art. 2º da Portaria Geral nº 3.945, de 17 de dezembro de 2012, que
aprovou o Projeto Urbanístico e Habitacional “Vereda dos Manacás” no dispositivo a
seguir indicado, que passa a vigorar com a seguinte redação:

O Presidente da Fundação Doutor João Romeiro, no uso de suas atribuições legais,
convoca os Membros do Conselho de Administração da referida Fundação, para reunião
extraordinária, na quinta-feira, dia 14 de março de 2013, às 9 horas, na sede da Fundação, para deliberar sobre a prestação de contas de 2012.

8º ANGELA DA SILVEIRA
RUA DR. FLAVIO BELLEGARDE NUNES, 560 – JARDIM PAULISTA
TAUBATÉ – SP
CEP 12091-590
VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

CONVOCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONVOCAÇÃO

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

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:

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

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

ESCRITURÁRIO

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

Dia 20/03/2013 às 15:00 horas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 05 de março de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Processo Externo nº 31825/2012 – Memo nº 12/2013-DAF

DECRETO N° 4.946, DE 05 DE MARÇO DE 2013.
Altera o Decreto nº 4.938, de 04 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre a delegação
de competências e responsabilidades das funções administrativas a que se refere, e dá
outras providências.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Pindamonhangaba, que prevê a possibilidade de delegação, por meio de decreto,
D E C R ETA
Art. 1º Fica alterado o caput do art. 8º do Decreto nº 4.938, de 04 de fevereiro de 2013,
que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º - Os cheques emitidos e outros títulos com valores serão assinados pelo Prefeito
em conjunto o Secretário de Finanças.”
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 05 de março de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de março de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, terça-feira, 12 de março de 2013

Polícia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO

Morre jovem após ser atingido por tiro
Faleceu domingo (10), às
19h30, no hospital local onde
estava internado, o jovem J.

J.L.M, 22 anos, residente no
bairro Cidade Jardim. Segundo consta em BO na delegacia,

ele havia sido atingido por um
tiro às 16h30 do mesmo dia,
tendo sido socorrido e levado

ao Pronto Socorro. As causas
do homicídio estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Vale do Paraíba terá gabinete para conter a violência

Secretário de Desenvolvimento Metropolitano,
Edmur Mesquita

órgãos de segurança pública
e definirá políticas e ações
de inteligência das polícias.
Edmur Mesquita, secretário
de Desenvolvimento Metropolitano, fez o anúncio nes-

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 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 20/03/2013 às 15:30 horas

Polícia Civil

Visando conter a escalada de violência na região,
os 39 municípios do Vale
do Paraíba e Litoral Norte
terão um gabinete de gestão estratégica que reunirá

5

sa quinta-feira (7), durante
a reunião do Conselho de
Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale
do Paraíba, em São José dos
Campos, que elegeu Ildefonso Neto (prefeito de São
Bento do Sapucaí), para a
presidência.
O gabinete vai ser formado pelo comando da Polícia
Militar, Polícia Civil, representantes das prefeituras e
da comunidade e discutirá
políticas de segurança pública, já que a região ocupa
o topo do ranking da violência no interior do Estado de
São Paulo, de acordo com
dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP).
A informação foi aprovada pelo comando da Polícia
Civil na região. “Nós precisamos ser vistos como uma

região grande. O governo
abriu vaga para 6 mil novos policiais civis para todo
o Estado e, com a criação
desta agência metropolitana,
podemos ter um aumento
em nosso quadro. Nós precisamos disso”, afirmou o
delegado João Barbosa Filho, que esteve presente na
reunião.
A criação do gabinete
segue um modelo que está
sendo implantado na região
metropolitana de Campinas.
No Vale do Paraíba, o grupo
trabalhará junto com o conselho de desenvolvimento
até que a agência da região
metropolitana seja criada,
no segundo semestre deste
ano. “As ações desta agência vão desde o transporte, a
saúde e também a segurança
pública”, garantiu Mesquita.

Motorista atropela,
amputa ciclista e joga
braço em rio

Polícia Civil

AUXILIAR DE CLASSE
2º KELLY FATIMA COUTO MONTEIRO
RUA NICOLAU COUTO RUIZ, 180 – RETIRO FELIZ
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000
VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 20/03/2013 às 14:00 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
19º SERGIO ALVES DA SILVA
RUA REGINA M. MACHADO, 161 - CRISPIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-080
20º MARILUCE DE MOURA CARVALHO
RUA THEREZINHA TEODORO DE CARVALHO, 221 – JARDIM REGINA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12442-470
VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Polícia Civil

Dia 20/03/2013 às 14:00 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

Delegadas durante treinamento

O motorista mostra aos policiais onde jogou
o braço da vítima

Em São Paulo, um estudante de psicologia, de
22 anos, atropelou no final
da madrugada de sábado
(9), um ciclista na avenida
Paulista. O impacto fez com
que o braço da vítima fosse
decepado e caísse no carro.
O motorista fugiu, jogou o
braço no rio Tamanduateí,
guardou o carro em sua casa
e só então se entregou à polícia.
O limpador de vidros David Santos Souza, 21 anos,

pedalava na ciclofaixa da
avenida Paulista para chegar
ao trabalho quando foi atingido, às 5h30, pelo universitário Alex Siwek, que voltava
de uma casa noturna no Itaim
Bibi. Se Siwek não houvesse
se desfeito do braço - que entrou pelo para-brisa do Honda Fit do pai do motorista -,
ele poderia ter sido reimplantado após algumas horas do
acidente. Mas até a noite de
domingo, o membro não havia sido encontrado.

Carro atropela criança
de sete anos
Uma criança de sete anos,
L.C.C., residente no bairro
Araretama, foi atropelada por
um carro, às 13h10 de sábado
(9). A mãe da criança disse à
polícia que estava do outro
lado da rua e chamou a crian-

ça, que atravessou correndo.
Nesse momento vinha o veículo que bateu no menor. O
motorista, que é conhecido
da mãe da vítima, teria dito a
ela que se precisasse de alguma coisa era para telefonar.

Cliente de banco reclama
de saques indevidos
O cliente de um banco
local, S.N.P., 73 anos, residente no bairro Boa Vista,
registrou BO contra saques,
segundo ele, feitos indevidamente em sua conta. O
homem diz que detectou
por meio de extrato que, no

dia 21 de fevereiro, haviam
sido feitas três transações:
um débito no valor de R$
1.000 e dois pagamentos
de boletos, sendo um de R$
1.520, e outro de R$ 860,63.
O fato foi comunicado à gerência do banco.

18º MARIA CLARINDA DOS SANTOS
RUA MONTE CARLO, 887 – JARDIM MONTE CARLO
CAMPOS DO JORDÃO – SP
CEP 12460-000
VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

Mulheres ocupam 25%
dos cargos de delegadas
de polícia no Brasil
Prova de múltipla escolha, teste psicotécnico, prova
física e por aí vai! Para ser
delegado tem que passar por
isso tudo, além de concorrer
com cerca de 100 candidatos
por uma única vaga.
De acordo com levantamento mais recente do Ministério da Justiça, feito com
dados de 2011, 25% dos delegados de Polícia Civil são
mulheres no Brasil. E o salário é diferente em cada estado, já que é o poder público
estadual quem define isso.
No Rio de Janeiro, os delegados ganham mais, o salário inicial é de R$ 15 mil, enquanto os delegados de São
Paulo recebem metade disso,
cerca de R$ 7 mil, e, em Minas Gerais, o valor também

fica por aí, na faixa dos R$
7 mil. Um delegado federal,
como a Helô da novela da
Globo, começa a carreira ganhando aproximadamente R$
13 mil.
O diretor da Acadepol
(Academia de Polícia Civil),
Mario de Barros, contou que
não há distinção entre homens e mulheres: “Elas vêm
aqui mostrar o seu valor e se
destacam por isso”.
Loira e de olhos azuis,
Andrea Cortucci está na fase
de treinamento para se tornar delegada. Segundo ela,
a primeira impressão sobre
a beleza passa assim que se
demonstra atitude. “A beleza fica em segundo plano, o
mais importante é a postura”,
analisou.

Bombeiros conseguem
apagar incêndio
em residência
Integrantes de uma
equipe do Corpo de Bombeiros conseguiram dominar um foco de incêndio
em uma residência no
bairro Feital. Os soldados
chegaram na rua João

Francisco da Silva, 1.955,
às 2 horas de domingo
(10), e conseguiram debelar o fogo que estava começando no quarto. Não
houve nenhum ferido na
ocorrência.

P O R T A R I A Nº 024/2013

Nomeia Assessor Parlamentar I
____________________________

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que
lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria
RESOLVE:

Art 1º - Nomear os assessores abaixo, para compor a assessoria parlamentar, de acordo com
as Leis 5.183/2011 e 5.510/2013, ocupando emprego de provimento em comissão no quadro
de pessoal da Câmara de Pindamonhangaba, a partir do dia 02 de março de 2013.
–
–

JEAN CARLO GAMBÔA - Assessor Parlamentar Nível I
CRISTIANI PEREIRA - Assessora Parlamentar Nível I

Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 02 de março de 2013.

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente

Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário

Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Publicada no D R H .

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

Dicas de Segurança

Caixa eletrônico
Uma armadilha que está sendo utilizada é a instalação de
microcâmeras nos cabines de caixas eletrônicos. De acordo
com Manoel Camassa, os bandidos gravam os números da
senha que o cliente digita no teclado do terminal. “Um golpista utiliza mecanismos para travar o cartão do cliente na
máquina e os outros gravam imagens com o momento em
que o cliente digita a senha”, explica. O delegado Manoel
Camassa conta que existem casos que os bandidos levam
microcâmeras em bonés.
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Vereador Janio Lerario Vereador Cal visita
Dr. Marcos Aurélio
obra da SABESP
cobra mais unidades
encaminha diversos
no Araretama
da Farmácia Popular
pedidos ao Executivo
gião não venha mais
Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

pedido urgente pois este tipo de
caramujo é capaz de provocar
doenças nas pessoas e em animais domésticos. “Além disso,
esses caramujos contaminam a
água e devastam plantações e
jardins. Até a meningite pode
ser transmitida pelo caramujo
africano”, observa o vereador.
Cemitério
Janio Lerario também reivindica que a Prefeitura execute
o combate aos escorpiões que
estão aparecendo nas residências, nas proximidades do Cemitério Municipal. O vereador
lembra que “o calor e as chuvas
típicas do verão aumentam o
aparecimento de escorpiões nos
ambientes urbanos e, principalmente, no cemitério. A infestação destes animais acontece no
verão porque é neste período
que eles se reproduzem. Janio
faz ainda um aletra a população: “Manter limpos quintais,
jardins, sótãos, garagens e
depósitos, evitando acúmulo
de folhas secas, lixo e demais
materiais como entulho, telhas,
tijolos, madeiras e lenha. Tudo
isso pode evitar acidentes”.

Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB), sempre atento
aos anseios da comunidade
apresentou diversas indicações
que foram aprovadas na última
sessão ordinária e encaminhados
ao Poder Executivo.
Uma das reivindicações é
a fiscalização de entulhos que
são colocados nas calçadas e
que atrapalham a circulação de
pedestres. Janio Lerario ressalta
que “as calçadas são um espaço
destinado a mobilidade dos pedestres e precisam estar sempre
limpas e conservadas para segurança dos usuários”
Pavimentação
O vereador também está solicitando a pavimentação asfáltica
em várias ruas da cidade, onde
existem buracos causados pelas
constantes chuvas. Segundo ele,
estas ruas apresentavam riscos
de acidentes, principalmente aos
motociclistas.
Mombaça
No bairro do Mombaça, o
vereador do PSDB pede o combate aos caramujos que estão
aparecendo em várias residências. Janio Lerario diz que é um

Cal

visitou obras da

SABESP

no

Araretama

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) esteve
visitando a obra do “Sistema
de Reservação e Distribuição
de Água” da Sabesp no bairro
do Araretama, que está em
processo de ampliação para
que a população daquela re-

sofrer com problemas de falta de água.
Essa situação ocorria
rotineiramente, principalmente quando
faltava energia elétrica. Segundo Cal, para
que este problema seja
sanado é que a Companhia SABESP está
providenciando a construção
do reservatório novo. “O novo
Sistema terá capacidade para
reservar mais ou menos 700
mil litros e também contará
com a instalação de um gerador de energia elétrica”,
observou Cal.

Martim Cesar solicita
“perenização” no bairro
no bairro do Mandú
Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

Hospital 10 de Julho

Cal ( o segundo da esq. Para
UNIMED Pindamonhangaba

a dir.) e os vereadores foram recebidos por dirigentes da

O vereador Cal está parabenizando o Diretor Presidente
da Unimed, Dr. José Renato
Couppê Schmidt e a Diretora
Administrativa, Drª. Lucy
Suzumi Matsumoto Kayano
que receberam os vereadores
de Pindamonhangaba para
uma visita técnica às obras de
reforma do novo hospital da
cidade: Hospital 10 de Julho
(antigo Hospital Pinda). A unidade hospitalar do município
contará com UTI, Tomografia,
Hemodinâmica e capacitação
para realização de cirurgias

cardíacas e a inauguração está
prevista para ocorrer entre os
meses de maio e julho deste ano.
Cal entende que com a inauguração do novo hospital irá
melhorar muito a saúde de nossa
cidade. Cal agradece, também,
a calorosa recepção por parte
da Srª Lia Marcondes, que nos
atendeu muito bem e nos enviou
as fotos. Na visita estavam presentes os vereadores José Carlos
Gomes – Cal, Carlos Eduardo de
Moura – Magrão, Janio Ardito
Lerario, Martim Cesar e Dr.
Marcos Aurélio Villardi.

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

Vereador Janio Lerario

O vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR), integrante da Comissão de Saúde da Câmara de Pindamonhangaba, está preocupado com o acesso da população
à Farmácia Popular, instalada somente no bairro do
Crispim.
Segundo o parlamentar, deveria ser implantada mais
unidades da Farmácia Popular em Pindamonhangaba,
facilitando o acesso para todos os munícipes. Uma
única unidade da Farmácia Popular no Crispim não
está atingindo toda a população e isso acaba levando
as pessoas a comprarem medicamentos mais caros. “É

Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi

preciso corrigir esse problema, instalando mais unidades da Farmácia Popular em locais de fácil acesso
a toda a população, como no centro e nas regiões do
Araretama, Zona Leste e Moreira César. E dar conhecimento à população, principalmente aos médicos e
funcionários públicos da área da saúde e também a
todos órgãos públicos, para que eles também informem
seus pacientes”, salientou o vereador.
O vereador Dr. Marcos Aurélio inclusive irá reiterar em requerimento junto aos órgãos competentes
da Prefeitura, para que sejam tomadas providências
cabíveis para resolver este problema visando dar mais
saúde e qualidade de vida a nossa população. “Quando
o assunto é saúde, sempre temos que agir com prioridade”, enfatiza o vereador Dr. Marcos Aurélio.

Professor Osvaldo
Roderley Miotto apoia Projeto
visita bairro do Castolira “Regando Vidas” e realiza
campanha de doação de sangue
A c o m pa n h a d o p e l o P r e f e i to
V i to A r d i to P r o f e s s o r O s va l d o

Diretoria de Comunicação/CVP

ouve pedido dos munícipes

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) esteve no dia 27,
quarta-feira, a convite do
prefeito Vito Ardito Lerário, visitando o bairro do
Castolira, onde foi recepcionado com muita alegria
por seus ex-alunos, alunos
e pelo moradores do bairro, que aproveitaram a
ocasião para fazer vários
pedidos e recomendações.
O vereador Professor Osvaldo agradeceu a
oportunidade oferecida
pelo prefeito Vito Ardito
de acompanhá-lo na visita
ao Castolira e na última
Sessão na Câmara de Ve-

readores, enviou vários
requerimentos referentes a melhorias a serem
realizadas no bairro do
Castolira, como abrigo
nos pontos de ônibus,
uma AMI - Academia da
Melhor Idade, realização
de uma desratização no
bairro, entre outros que
foram abordados na conversa com os moradores.
O vereador Professor Osvaldo salientou a
importância desta visita
ao bairro do Castolira,
“somente assim se consegue compreender a real
situação dos bairros e da
cidade”, frisou o vereador.
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Martim Cesar

O vereador Martim Cesar
(DEM), encaminhou Indicação ao Executivo, solicitando
melhorias no leito carroçável
e perenização da Estrada
Municipal Eduardo Lourenço e da Estrada Municipal
Professor Moacir de Almeida,
no bairro do Mandú, e ainda
colocar cascalho, pois este é
um local que fica muito ruim
na época das chuvas, devido
ao grande trânsito de veículos
e máquinas agrícolas. Com a
perenização serão evitados
os atoleiros, comuns neste
trecho da estrada, comenta o
Vereador.

Segurança
O vereador Martim Cesar
solicita ao Poder Executivo,
estudos para que seja confeccionada faixa de pedestre
elevada, com lombada, próximo aos locais onde foram
implantados os novos semáforos, mais precisamente na
rua São João Bosco próximo
ao supermercado Semar, no
cruzamento da rua Fortunato
Moreira e rua Cônego Tobias,
no cruzamento da rua Capitão
Vitório Basso e rua Governador Pedro Toledo, visando a
segurança dos pedestres.

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

Vereador Roderley Miotto

O vereador Roderley Miotto
está apoiando a campanha de
doação de sangue, do Projeto
Regando Vidas, que será realizado no dia 18 de março, das
8 horas às 12 horas, na ETEC
João Gomes de Araújo.
“A campanha é muito bacana, e é uma satisfação muito
grande fazer parte desse projeto.
Estamos preocupados em ajudar
o próximo e com isso aumentar
o número de disponibilidade
para quem precisa.”, explica o
vereador Roderley Miotto
A Etec fica localizada na R.
Prof. José Benedito Cursino,
75 - Boa Vista.
Quem não pode doar?
Não pode doar sangue quem
teve hepatite após os 10 anos
de idade, evidência clínica
ou laboratorial das seguintes
doenças transmissíveis pelo
sangue: hepatites B e C, Aids
(vírus HIV), doenças associadas
aos vírus HTLV I e II, Doença

de Chagas, Malária e quem faz
uso de drogas ilícitas.
Alguns outros impedimentos também são importantes
lembrar, em caso de resfriado
aguardar sete dias após desaparecimento dos sintomas. Gravidez, 90 dias após parto normal
e 180 dias após cesariana. As
pessoas tatuadas há mais de um
ano podem doar.
O que fazer após a
doação?
Alguns cuidados devem
ser tomados após a doação
como evitar esforços físicos
exagerados por pelo menos 12
horas; aumentar a ingestão de
líquidos; não fumar por cerca
de 2 horas; evitar bebidas alcoólicas por 12 horas; manter o
curativo no local da punção por
pelo menos quatro horas; não
dirigir veículos de grande porte, não trabalhar em andaimes,
não praticar paraquedismo ou
mergulho.

Fale com o vereador:
Vereador Professor Osvaldo

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

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
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Ricardo Piorino
solicita câmeras
de monitoramento

“PRECISAMOS DAR MAIS SEGURANÇA À
POPULAÇÃO ATRAVÉS DE MEDIDAS ALTERNATIVAS”

Toninho da Farmácia Vereador Magrão participa
solicita várias melhorias de comemoração do Dia
Internacional da Mulher
para bairro do Bosque
EVENTO FOI REALIZADO NO CISAS E CONTOU COM
PALESTRAS E ATIVIDADES DA SAÚDE DA MULHER

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR RICARDO PIORINO

estratégicos da cidade”. “Portais nas principais vias de
acesso ao município também
são necessárias”, argumentou
o parlamentar.
Dia Internacional
da Mulher
Durante a Sessão Solene,
realizada na última sexta-feira,
dia 08, o vereador homenageou a líder comunitária do
bairro Jardim Bela Vista, a
Sra. Lourdes Cabral Chinaqui
-“Dona Lourdes”. “Trata-se de
uma grande referência para
nossa cidade; uma mulher que
durante toda sua vida se entregou para a solidiﬁcação da sua
família e da comunidade onde
reside”, aﬁrmou o vereador.

FOTOS: ASSESSORIA DO VEREADOR MAGRÃO /CVP

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) vem, desde o início do ano
passado, solicitando mais segurança dentro do Bosque da Princesa. Entre
as principais solicitações estão: aumento do número de guardas municipais
e a implantação de um sistema de monitoramento por câmeras no recinto
do bosque para dar mais segurança a todos que utilizam deste local para
suas caminhadas e diversão.
Outras solicitações:
Notiﬁcar o proprietário para
fazer a derrubada das paredes da
casa de bomba da antiga fabrica de
papel pois, este local está servindo
para desocupados consumirem
drogas.
FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O Presidente da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba, Ricardo Piorino
(PDT), encaminhou durante
a última sessão do dia 11,
Requerimento ao Sr. Prefeito
Municipal Vito Ardito Lerário, solicitando a realização
de estudos urgentes, visando
a instalação de câmeras de
monitoramento em pontos
estratégicos da cidade.
Segundo Piorino, não podemos ﬁcar na dependência
das políticas adotadas pelo
governo do Estado, através da
Secretaria de Segurança Pública, que são insuﬁcientes para
proteger a nossa população.
“A Polícia Militar e Civil
desenvolvem um bom trabalho
em nossa cidade, porém, não
têm um efetivo compatível
com a nossa realidade”, pontuou o vereador.
“Temos que assumir a
nossa realidade e tomarmos
atitudes locais, como por
exemplo, reestruturar a guarda municipal (equipamentos,
viaturas, aumento no efetivo,
etc....) e providenciar a imprescindível instalação de câmeras
de monitoramento em pontos
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Cobertura da quadra
de esportes que ﬁca atrás
da Igreja Santo Antônio no
Bosque, para praticas poliesportivas que contemplarão
os moradores da região do
Bosque, Crispim e Andrade.
Agradecimento
O vereador Toninho da Farmácia agradece a prefeitura pelo pronto
atendimento que foi fornecido no atual depósito de entulho no Bosque.
ANTES...
DEPOSITO

DE

ENTULHO LOTADO

VEREADOR MAGRÃO E AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO MUTIRÃO DE COMBATE À DENGUE
BAIRROS LAERTE ASSUMPÇÃO, LIBERDADE E CDHU NO DISTRITO DE MOREIRA CÉSAR

NOS

com os diagnósticos, solicitaram
mamograﬁas – que serão feitas
posteriormente. Além disso, um
clínico geral do Departamento
de Saúde de Moreira César também realizou consultas com as
mulheres.
A Prefeitura de Pindamonhangaba e a Subprefeitura de Moreira
César destinaram 25 proﬁssionais
de saúde para o local e atenderam
dezenas de pessoas no evento.

O vereador Carlos Eduardo de
Moura – Magrão (PPS) participou
das comemorações do “Dia Internacional da Mulher” realizadas
no sábado, dia 09, no CISAS
(Centro Integrado de Saúde e
Assistência Social) de Moreira
César. O evento aconteceu das 8
às 13 horas.
A programação contou com
uma palestra de temas ligados
à saúde da mulher, além de informações sobre a autoestima,
a felicidade e o amor à vida. Na
sequência, as mulheres presentes
participaram de uma avaliação
física, com veriﬁcação da pressão
arterial, glicemia, peso e altura,
bem como instruções para perder
ou ganhar peso com alimentação
saudável e balanceada e prática
de exercícios físicos. Outro ponto
importante do evento para as mulheres foi a realização do exame
preventivo (papanicolau).
Médicas que integram o
quadro funcional da Prefeitura de
Pindamonhangaba trabalharam
no local, e ﬁzeram exames das
mamas das pacientes e, de acordo

VEREADOR MAGRÃO ACOMPANHADO DO DIRETOR
DE SAÚDE DE MOREIRA CÉSAR, DR. GIOVANI
(À DIREITA) E DO SUBPREFEITO DE MOREIRA
CÉSAR, MANOEL PEREIRA DOS SANTOS - MANÉ

Fale com o vereador Magrão:

Gabinete Tels. (12) 3644 2263 ou 3644 2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

DEPOIS...
VEREADOR RICARDO PIORINO, DONA LOURDES

MANUTENÇÃO
ENTULHO REALIZADO

E FAMILIARES

DO

DEPOSITO DE
PREFEITURA

PELA

Professor Eric
Felipe César – FC pede
parabeniza cooperativas informações sobre
por conquista
Departamento de Agricultura
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR PROFESSOR ERIC

O vereador Professor Eric
(PR) participou no dia 01 de
março, em evento fechado
realizado no Recinto São
Vito, da entrega de novos
materiais para as cooperativas
em Moreira César. A coleta
de material reciclável de
Pindamonhangaba recebeu
inovações com aquisição de
três novas prensas e duas balanças de material reciclado,
no distrito de Moreira César
e no bairro Castolira.
Em fevereiro, a Prefeitura
entregou outros EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para as cooperativas,
além de instruir as pessoas
sobre as formas adequadas de
coletar, armazenar e destinar
os materiais.
Todos os equipamentos
recebidos pela Prefeitura
fazem parte de um convênio
celebrado entre o município e
o Fundo Social de Solidariedade do Governo do Estado.
A Prefeitura promoveu a entrega no recinto São Vito em

Moreira César, no dia 01 de
março, durante uma palestra.
As catadoras receberam homenagens do Conselho dos
Direitos da Mulher. Além
do vereador Professor Eric,
esteve presente ao evento o
subprefeito, Manoel Pereira
dos Santos, que representou
o prefeito Vito Ardito.
Horta comunitária
O vereador Professor Eric
protocolou requerimento ao
Prefeito Vito Ardito Lerario
para criação do “Projeto Horta
Comunitária” no bairro Marietta Azeredo.
Segundo o vereador, na rua
Benedito Galvão de Castro,
existe área municipal de 6 mil
m² onde funcionava o “Projeto
Maracujá”. Este terreno possui uma casa, que foi abandonada junto com o projeto pela
Administração anterior e que,
hoje, serve de esconderijo para
uso de drogas. “Onde o poder
publico não chega, o crime
toma conta”, diz o vereador
Professor Eric.

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.
facebook : Professor Eric

VEREADOR FELIPE CÉSAR - FC

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) enviou solicitação ao Executivo pedindo informações sobre a contratação
de agrônomo e veterinário no
Departamento de Agricultura,
já que não foi nomeado assessores nesta área. O vereador
quer saber se há previsão de
contratação.
Tratores
Outro questionamento do
vereador Felipe César – FC
na área rural é se já chegaram
os tratores do Departamento
de Agricultura, bem como se
há tratoristas contratados, em
caso de negativa, se há previ-

são de contratação.
Felipe César – FC justiﬁca
seu questionamento solicitando mais atenção aos pequenos
produtores rurais de nossa
cidade.
ISS dos Bancos
O vereador Felipe César
– FC enviou pedido de informações à administração municipal questionando o valor
recolhido de ISS (Imposto Sobre Serviços) das instituições
bancárias instaladas em nossa
cidade. O vereador quer saber
o montante recolhido por cada
instituição, de janeiro de 2012
a janeiro de 2013.

CÂMARA DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA
6ª Sessão Ordinária
tem quatro projetos
aprovados e um adiado
Quatro projetos foram aprovados na 6ª Sessão Ordinária da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba, realizada na última segunda-feira,
dia 4. Constaram da Ordem do Dia três projetos, sendo dois do vereador
Ricardo Piorino (PDT), Presidente do Legislativo e um do vereador Felipe
César – FC (PMDB), adiado a seu pedido por 30 dias.
Ordem do Dia
O Projeto 18/2013, que Regulamenta a aﬁxação de Cartazes em logradouros públicos e nas propriedades particulares e o Projeto 19/2013,
que Dispõe sobre o Código de Posturas do Município, ambos de autoria
do vereador Ricardo Piorino, e que tratam de atualizações nos valores das
multas impostas nos referidos projetos, foram aprovados por unanimidade.
De acordo com o vereador, estas leis estavam inócuas, pois as multas não
estavam atualizadas e os valores eram de cerca de 20 anos. Com estas
atualizações, a administração municipal poderá intervir com mais rigor nas
infrações. O Projeto de Lei 25/2013, de autoria do vereador Felipe César
-FC, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de caderneta de
vacinação para matrícula anual na rede municipal pública e privada de
ensino do município de Pindamonhangaba, foi adiado por 30 dias a pedido
do vereador, autor do projeto.
Inclusões
Dois projetos de Lei foram inclusos na Ordem do Dia, um Projeto do
Executivo que concede subvenções à entidades inscritas no CMDCA –
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e no CMAS – Conselho
Municipal de Assistência Social, foi aprovado por unanimidade, para
atender os programas sociais desenvolvidos nas entidades relacionadas
no projeto e inscritas nos conselhos municipais.
O projeto de Lei do vereador Roderley Miotto (PSDB), que altera a Lei
5.152, que Dispõe sobre a instituição de medidas permanentes de combate
e prevenção à dengue no município de Pindamonhangaba, foi aprovado
por 9 votos favoráveis e um contrário.
O vereador Toninho da Farmácia (PDT) foi o único vereador contrário,
devido à aplicação de uma multa a quem se negar a permitir o acesso aos
agentes sanitários em suas residências encarregados de vistoriarem as casas
em busca dos focos do mosquito da dengue. De acordo com o vereador
Roderley Miotto, o projeto de sua autoria não visa a aplicação da pena de
multa em si, mas atuar de forma a conscientizar dos perigos que a dengue
representa e da importância da população participar dos programas de
combate e prevenção a esta doença que pode, inclusive, levar ao óbito.
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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Artistas se unem para comemorar “Dia da Poesia”
Neste sábado (16), Pin- lizadas das 7 às 12 horas, na
damonhangaba fará a come- praça da Liberdade, em meio
moração do “Dia da Poesia”, à feira livre, e na praça Moncom declamações, distribui- senhor Marcondes. Haverá
ção de poeatores, perfor...os atores
sias, apresenmers, bailaritação de dança declamam poesias na
nas e panfletise performan- área da feira livre, os
tas, levando a
ces no centro panfletistas distribuem
poesia às pesda
cidade. poesias aos pedestres,
soas, por meio
Cerca de 15 e os performers
de sua arte.
artistas da ciEnquanto
farão sua exposição
dade se reuos atores deniram com o na Monsenhor
clamam poeDepartamento Marcondes...
sias na área da
de Cultura da Prefeitura para feira livre e os panfletistas
realizar a interação com a po- distribuem poesias aos pepulação e comemorar a data.
destres, os performers farão
A data comemorativa é sua exposição na praça Mondia 14, e a comemoração em senhor Marcondes, a partir
Pinda será no sábado, apro- das 9 horas. O encerramento
veitando a maior movimen- será às 11 horas, com apretação das ruas do centro da sentação de “Os Pobres”, de
cidade. As ações de interação Olavo Bilac, com as bailaricom a população serão rea- nas da Cia Cênica de Dança

Os atores buscam
interagir com a
população, declamando
e distribuindo poesias

André Nascimento

O departamento fica na rua Dr. Campos Sales, 530 - São Benedito

Cadastro de artistas segue até dia
27 no Departamento de Cultura
Os artistas de Pindamonhangaba
devem se cadastrar no Departamento
de Cultura da Prefeitura até o dia 27
de março. Mesmo aqueles que já são
cadastrados devem procurar o departamento para atualizar seus dados.
Esse cadastramento é de grande importância, pois o Departamento de Cultura quer conhecer a população artística da
cidade e integrá-la nos eventos programados para este ano, tanto para informação quanto para participação. Diversos
eventos estão sendo preparados para o
ano, nas diversas modalidades artísticas.
Os artistas da cidade poderão se cadastrar nas seguintes categorias: Artesanato, Artes Plásticas - Pintura e Escultura,
Culinária Regional, Grupos Folclóricos,
Fotografia e Vídeo, Literatura, Músicos,
Artes Cênicas - Teatro; Animador; Pa-

Divulgação

Mônica Alvarenga.
Durante o sábado, o Gonzaga Som também estará colocando poesias declamadas
em sua programação.
Participam do “Dia do
Poesia” as atrizes Rhosana
Dalle, Cintia Almendro, Karina Costa e Juliana Ferreira;
os performers Mauro Morais, Renata Flávia, Daniela
Queiroz e Bruna Calasans;
as bailarinas da Cia Cênica
de Dança Mônica Alvarenga
Bia Santos, Franciele Fuentes, Bárbara Lisboa e Mônica
Alvarenga; além de Larissa
Velasco, Erick Johny e Ederson Cleiton.

lhaços; Mágicos; Contador de história,
Locutor e Oficineiros – que são aqueles
habilitados a ministrar cursos e oficinas.
As inscrições devem ser realizadas
de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 e
das 14 às 16 horas, no Departamento
de Cultura, rua Dr. Campos Sales, 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.

Inscrições para workshop de dança
contemporânea começam dia 18
As inscrições para o
workshop “Dança Contemporânea: técnica, criação e diálogo” estarão abertas a partir
do dia 18 de março, no Departamento de Cultura da Prefeitura de Pindamonhangaba. O
evento é uma parceria entre a
Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e Cultura/
Departamento de Cultura, e
as Oficinas Culturais Altino
Bondesan, do Governo do Estado de São Paulo.
O workshop será realizado em maio, com coordenação de Carolina Natal e
Gabriela Dellias. Serão disponibilizadas 20 vagas.

A intenção do workshop é
criar um espaço para o diálogo e a troca de conhecimentos, aliando a técnica e a pesquisa da linguagem da dança
para despertar e estimular o
processo criativo dos participantes.
Coordenadoras
A bailarina e pesquisadora Carolina Natal é doutora
em Multimeios pelo Instituto de Artes da Unicamp,
tendo sua pesquisa e produção voltada para a questão da dança na imagem em
movimento. Realizou estágio doutoral na Université
Paris VIII Vincennes-Saint

Denis. Atualmente, é coreógrafa de Dança Contemporânea da Cia. Jovem de Dança
de São José dos Campos.
Gabriela Dellias é coreógrafa,
bailarina, professora e pesquisadora em Dança Contemporânea, tendo como mestres em
sua formação Ismael Guiser,
Ivonice Satie, Ana Mondini
e Tica Lemos, entre outros.
Foi bailarina da Cia. Cisne
Negro, diretora artística e
bailarina da Cia. República
da Dança e idealizadora e
diretora artística do projeto
“Cidadãos Dançantes” da
Fundação Cultural Cassiano
Ricardo.
Divulgação

Carolina Natal, uma das coordenadoras do Workshop, é coreógrafa da Cia. Jovem de Dança

Semana da Água terá
concurso infantil para
escolas municipais
Conscientizar as novas
gerações a respeito do uso
consciente da água é uma das
metas da Prefeitura de Pindamonhangaba na realização
da Semana da Água 2013. O
evento, que será realizado entre os dias 18 e 22 de março,
terá um espaço especialmente
reservado para as crianças da
Rede Municipal de Ensino.
Além de participação em
gincanas, sessões de teatro
e brincadeiras educativas,
as crianças da Rede Municipal de Ensino também
participarão de um concurso

infantil de redação, frases e
desenhos, promovido pelos
organizadores do evento e
com orientação das gestoras
e professoras em sala de aula.
As crianças do 1º e 2º anos
participarão de um concurso
de desenhos; as dos 3º anos,
concurso de frases; as do 4º
e 5º anos farão redações. Todos os trabalhos serão relacionados com a preservação
da água.
Para avaliar a produção
das crianças, a comissão organizadora da Semana da
Água formou um comitê

julgador formado por representantes da Secretaria de
Governo/Departamento de
Meio Ambiente, Secretaria
de Relações Institucionais/
Departamento de Comunicação, Secretaria de Esportes/Departamento de Lazer,
Sabesp, Gerdau, IA3 e Biomas Naturais. Os critérios de
avaliação serão transmitidos
pela Secretaria de Educação
e Cultura.
Os trabalhos escolhidos
receberão premiação fornecida pelas empresas parceiras
da Semana da Água 2013.

Segundo Caderno
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Centro Integrado do Sesi será
construído em Pindamonhangaba
A Prefeitura de Pindamonhangaba, através de uma
parceria com o Sistema Fiesp
(Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo) e
o Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), receberá a construção de
um Centro Integrado do Sesi
(Serviço Social da Indústria),
no município.
Esta parceria foi firmada
durante uma visita de cortesia do prefeito de Pindamonhangaba, Vito Ardito Lerario ao presidente do Sistema
Fiesp/Ciesp – Paulo Skaf,
que solicitou a construção do
Centro Integrado em Pindamonhangaba.
O Centro Integrado do
Sesi abrangerá um centro esportivo e escolar e que terá
a capacidade de atender cerca de mil alunos, seguirá os
padrões do sistema Fiesp/
Sesi. Neste local, os alunos
poderão ter aulas o dia todo,
com foco na formação social
e escolar do profissional a ser
inserido no mercado de trabalho.

Divulgação/Fiesp

Prefeitura garante parceria
com o Grupo Coalizão
Disposto a formalizar
uma parceria de ações com
o Grupo Coalizão, o prefeito
Vito Ardito recebeu representantes do grupo na última
semana na Prefeitura, para
também conhecer ainda mais
os projetos.
“Nosso objetivo é oferecer total apoio ao grupo para

que seja realizado um trabalho conjunto com todas as
áreas da sociedade – comercial, industrial, civil, militar
e na área da administração
pública”, garantiu o prefeito
que também discutiu as políticas aplicadas pelo grupo
contra o uso das drogas em
Pindamonhangaba.
Juliana Rosa

Prefeito Vito Ardito e secretário de Desenvolvimento em reunião na Fiesp

Para a implantação do
projeto, a Prefeitura disponibilizará um terreno de
propriedade do Poder Executivo. Além deste centro,
também será construído
um teatro, independente do
novo prédio.
O prefeito foi objetivo du-

rante o encontro com o presidente da Fiesp, que concretizou a negociação daquilo que
ele entende ser fundamental para a parte educacional
quanto para a parte social da
cidade.
“Este é um dos passos
mais importantes para o de-

senvolvimento de Pindamonhangaba, que formará profissionais qualificados, com
experiência e condições de
se ter um bom posicionamento profissional. Isso se tornará reflexo em nosso setor
social”, afirmou o chefe do
Executivo.

O combate às drogas é uma preocupação da administração

Pinda e Moreira realizam Dia da Saúde da Mulher
As mulheres de Pindamonhangaba contaram com
ações promovidas pela Prefeitura de Pindamonhangaba em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher, na
última semana.
Embora o dia fosse o 8
de março, os eventos aconteceram no dia 9 (sábado),
para que fosse possível a
participação de um número
maior de pessoas. Os eventos foram realizados na praça Monsenhor Marcondes e

em Moreira César.
Em Moreira César, o Departamento de Saúde promoveu um grande evento no
Cisas (Centro Integrado de
Saúde e Assistência Social),
que contou com palestra ligada à saúde da mulher, autoestima, felicidade. No evento
também foi realizada a avaliação física das mulheres,
exames de glicemia, peso e
altura da paciente, bem como
instruções para perder ou
ganhar peso com alimenta-

ção saudável e balanceada e
prática de exercícios físicos.
Outras atividades importantes foram o exame papanicolau, exames das mamas das
pacientes e as consultas com
clínico geral.
Na região central de Pindamonhangaba, a Secretaria de
Saúde organizou um grande
atendimento de saúde na praça
Monsenhor Marcondes, das 8
às 14 horas. As mulheres da
cidade participaram de orientações em geral, distribuição

de preservativos e panfletos
sobre DST/Aids e tuberculose, realização de exame preventivo, aferição de pressão
e controle de diabetes. Além
da estrutura montada na praça, com tenda da infectologia,
também estava no local, o
ônibus da saúde, onde foram
realizados os exames.
Entre a praça Monsenhor
Marcondes e o Cisas, a Prefeitura destinou cerca de 40
profissionais, atendendo aproximadamente 200 pessoas.

Célia Lima

Célia Lima

As mulheres tiveram um dia especial com ações de lazer, relaxamento e cuidados com a saúde

475 pessoas se inscreveram para bolsas
de estudo para o Ensino Superior
Com a aprovação do Projeto de Lei nº 23/2013 e do
Decreto nº 4947, de 5 de
março de 2013 – que dispõe
sobre a concessão de 150
bolsas de estudo para o Ensino Superior -, 475 pessoas se
inscreveram para o processo
seletivo, no último fim de semana.
Segundo informações do
Departamento de Assistência
Social da Prefeitura de Pindamonhangaba, responsável
pelo processo de inscrições,
mais de 600 pessoas compareceram ao ginásio de esportes Juca Moreira. Entretanto,
a equipe fez um trabalho de
verificação de todos os do-

Célia Lima

Faixa de pedestres na rua Rodrigo Lobato

Sinalização organiza trânsito
em áreas centrais
O Departamento de Trânsito da Prefeitura de Pindamonhangaba vem realizado
diversos serviços para melhorar as condições de tráfego e oferecer mais seguranças às pessoas.
Uma das ações recentemente executadas foi o reforço na sinalização na avenida
Nossa Senhora do Bom Sucesso, altura da rua Rodrigo
Lobato, no Alto Cardoso,

avenida São João Bosco –
próximo ao Instituto Salesianos, avenida Dr. Jorge Tibiriçá, ruas Dr. Campos Salles
e Barão Homem de Mello,
dentre outras.
A diretoria do Departamento de Trânsito informou
que o órgão continuará reforçando a sinalização destes e
outros locais para aumentar
a visibilidade dos motoristas,
ciclistas e pedestres.

Prazo para pagamento
de ISS é prorrogado

Célia Lima

O processo seletivo foi realizado no final de semana

cumentos antes da inscrição,
confirmando se os interessados portavam os documentos
exigidos e evitando uma pos-

sível perda de tempo, como
a falta da comprovação de
matrícula ou ainda o comprovante de moradia em Pinda-

monhangaba por pelo menos
quatro anos.
Para agilizar as inscrições, a Prefeitura disponibilizou uma máquina xerox com
cópias gratuitas de todos os
documentos.
Após o processo de inscrições, tem início uma nova
etapa do processo, agora com
a confirmação de todos os
documentos e a verificação
dos critérios exigidos para a
seleção dos inscritos.
O Departamento de Assistência Social informou
que a listagem de contemplados com as bolsas de
estudo será divulgada nos
próximos dias.

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Finanças,
informa que foi prorrogado para o dia 25 de março
de 2013 o recolhimento
do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
– ISSQN.
O decreto municipal de N.º 4.949, de 07
de fevereiro de 2013, foi
publicado na edição de
sexta-feira (8) do Jornal
Tribuna do Norte.
A prorrogação é indicativa ao recolhimento da
parcela referente à competência fevereiro/2013

do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
– ISSQN.
A data de vencimento
foi alterada após a implantação de um novo sistema online, o ‘SIAP. NET ‘-Sistema Online de Escrituração e
Emissão de Nota Fiscal de
Serviço Eletrônica
O acesso ao Sistema
é voltado para Empresas,
Contadores, Gráficas, Cartórios, Construção Civil,
Bancos entre outros.
A finalidade é oferecer
às empresas, um prazo
para a adequação da escrituração do sistema online.
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Regulamento do Juventrova
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Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0642/12
DATA PROTOCOLO:
05/06/2012
Nº CEVS:
353800601-864-000063-1-9 DATA DE VALIDADE:
18/01/2014
CNAE:
8640-2/01 Laboratórios de anatomia patológica e citológica

Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0061/12
DATA PROTOCOLO:
20/01/2012
Nº CEVS:
353800601-863-000639-1-6 DATA DE VALIDADE:
08/03/2013
CNAE:
8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta

RAZÃO SOCIAL:
LACIO LABORATORIO DE ANAT. PAT. CIT. E ANALISE CLINICAS L
CNPJ/CPF: 09012777000140
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA
N°: 466
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12410-050
UF: SP
RESP. LEGAL:
CRISTIAN MORATTI VOLODKA
CPF: 155.228.558-86
RESP. TÉCNICO: CRISTIAN MORATTI VOLODKA
CPF: 155.228.558-86
CBO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO CONS. PROF.: CRBM
N º INSCR.: 5302
UF: SP

O Sr. DANIEL VILELA RIBEIRO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 28/02/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

RAZÃO SOCIAL:
DENISE CAMARGO CIRVIDIU AZEVEDO
CNPJ/CPF: 30336395850
ENDEREÇO:
RUA DR FREDERICO MACHADO
N°: 75
COMPLEMENTO: SALA 02
BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12410-040
UF: SP
RESP. LEGAL:
DENISE CAMARGO CIRVIDIU AZEVEDO
CPF: 303.363.958-50
RESP. TÉCNICO: DENISE CAMARGO CIRVIDIU AZEVEDO
CPF: 303.363.958-50
CBO: MÉDICO GERAL
CONS. PROF.: CRM
N º INSCR.: 121435
UF: SP

O Sr. DANIEL VILELA RIBEIRO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 28/02/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __08_de _março de 2013

Pindamonhangaba, __08_de _março de 2013














Estudantes premiados em 2012, em solenidade
no Colonial Plaza

Em breve providenciaremos a entrega do regulamento
do Juventrova XIX aos estabelecimentos de ensino que
anualmente participam deste concurso estudantil de trovas
que já se tornou uma tradição cultural de Pindamonhangaba.
O Juventrova é destinado a estudantes (redes pública e
particular) da 5ª série do Ensino Fundamental ao Curso
Médio. Para este ano o tema escolhido foi CELULAR. Cada
estudante poderá concorrer com até 3 (três) trovas de
sua autoria. Cabendo aos professores interessados em
trabalhar a trova com seus alunos, selecionar as melhores
(qualquer número). Os trabalhos podem ser digitados,
datilografados ou manuscritos em uma folha, na qual deve
conter os dados seguintes: nome do aluno autor da trova,
série em que estuda, nome do seu professor e da escola.
As trovas devem ser enviadas até o dia 31 de maio para
o jornal Tribuna do Norte: Praça Barão do Rio Branco,
25 – centro - CEP 12400-280 – A/C de Altair Fernandes.
Os autores das melhores trovas e suas respectivas
escolas serão premiados em evento comemorativo ao
aniversário da emancipação político e administrativa de
Pindamonhangaba.
REALIZAÇÃO:
UBT – Pindamonhangaba (União Brasileira de Trovadores) - Prefeitura Municipal (Biblioteca Vereador Rômulo Campos D’Arace) - Apoio: Jornal Tribuna do Norte

Agradecimento aos professores
Arquivo TN





Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0510/12
DATA PROTOCOLO:
06/12/2012
Nº CEVS:
353800601-206-000003-1-0 DATA DE VALIDADE:
04/04/2013
CNAE:
2063-1/00 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal















Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0683/12
DATA PROTOCOLO:
19/06/2012
Nº CEVS:
353800601-863-000006-1-2 DATA DE VALIDADE:
01/10/2013
CNAE:
8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta

RAZÃO SOCIAL:
MAYSTAR COSMÉTICA DO BRASIL LTDA
CNPJ/CPF: 11384984000178
ENDEREÇO:
AV. PROFESSOR MANOEL CESAR RIBEIRO
COMPLEMENTO:
BAIRRO:

RAZÃO SOCIAL:
JOSÉ ADILSON CAMARGO DE SOUZA
CNPJ/CPF: 77948955704
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA
N°: 891
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
PARQUE DO IPÊ
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12410-050
UF: SP
RESP. LEGAL:
JOSÉ ADILSON CAMARGO DE SOUZA
CPF: 779.489.557-04
RESP. TÉCNICO: JOSÉ ADILSON CAMARGO DE SOUZA
CPF: 779.489.557-04
CBO: MÉDICO GERAL
CONS. PROF.: CRM
N º INSCR.: 61237
UF: SP

O Sr. DANIEL VILELA RIBEIRO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 28/02/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

N°: 2355
JARDIM SANTA
LUZIA
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12411-010
UF: SP
RESP. LEGAL:
RUY RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR
CPF: 021.415.539-03
RESP. TÉCNICO: MATHEUS RONCONI SALGADO RIBEIRO
CPF: 261.036.638-81
CBO: QUÍMICO
CONS. PROF.: CRQ
N º INSCR.: 04300794
UF: SP

O Sr. DANIEL VILELA RIBEIRO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 28/02/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __08_de _março de 2013

Pindamonhangaba, __08_de _março de 2013



















Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0194/12
DATA PROTOCOLO:
24/02/2012
Nº CEVS:
353800601-863-000340-1-0 DATA DE VALIDADE:
08/03/2013
CNAE:
8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta















Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0347/12
DATA PROTOCOLO:
27/03/2012
Nº CEVS:
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8610-1/01 Atividades de atendimento hospitalar - exceto pronto-socorro e unidades para
atendimento a urgências
RAZÃO SOCIAL:
CASA TRANSITORIA FABIANO DE CRISTO DE PINDAMONHANGABA
CNPJ/CPF:
50455815000133
ENDEREÇO: RUA GUARATINGUETÁ
N°: 555
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
CRISPIM
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12402-590 UF: SP
RESP. LEGAL:
CARLOS EDUARDO DE MESQUITA
CPF: 218.214.458-72
RESP. TÉCNICO:
ANA BEATRIZ SAGUTTI GOTO
CPF: 157.286.708-65
FARMACÊUTICA
CBO:
CONS. PROF.: CRF
N º INSCR.:
16194
UF: SP

O Sr. DANIEL VILELA RIBEIRO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 28/02/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

RAZÃO SOCIAL:
JOSÉ RAIMUNDO ASSIS NUNES
CNPJ/CPF: 44978049687
ENDEREÇO:
AV. FORTUNATO MOREIRA
N°: 213
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12400-400
UF: SP
RESP. LEGAL:
JOSÉ RAIMUNDO ASSIS NUNES
CPF: 449.780.496-87
RESP. TÉCNICO: JOSÉ RAIMUNDO ASSIS NUNES
CPF: 449.780.496-87
CBO: MÉDICO GERAL
CONS. PROF.: CRM
N º INSCR.: 56328
UF: SP

O Sr. DANIEL VILELA RIBEIRO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 28/02/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __08_de _março de 2013

Pindamonhangaba, __08_de _março de 2013















Professores também foram homenageados na
festa da premiação de 2012

Em 2012, participaram 23 escolas e todas elas tiveram
alunos entre os autores das trovas classificadas, criteriosamente selecionadas de um total de 2.283 trabalhos enviados. A comissão julgadora foi composta por Altair Fernandes Carvalho, José Valdez de Castro Moura e Maurício
Cavalheiro. Coube a cada um destes trovadores da UBT –
Pindamonhangaba avaliar os trabalhos de um determinado
número de escolas. Nossa gratidão aos professores – redes
pública e particular – que desde 1995, quando iniciamos o
projeto A Trova na Escola, vêm contribuindo na divulgação
e prática do trovismo entre os seus alunos. Reconhecemos
a boa vontade desses mestres em conciliar a participação
de seus alunos no referido concurso com os demais eventos que constituem o calendário escolar.

Colaboração do leitor
		

Mulher
Fernando Braga

O que seria o nectar dos Deuses?
A voz suave de uma soprano
Um raio de sol após a tormenta
A paz após uma contenda
Um beijo de reconciliação
O sorriso de uma criança
A fraternidade entre os seres
Os deuses sabem! É você mulher…
Sua voz é suave e meiga
Você irradia a paz, a luz e o amor
Você é reconciliação e o amor fraterno
Você sim é o nectar dos deuses
Mulher!!!





Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0692/12
DATA PROTOCOLO:
26/06/2012
Nº CEVS:
353800601-863-000364-1-2 DATA DE VALIDADE:
14/08/2013
CNAE:
8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta



Pindamonhangaba, __08_de _março de 2013






Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0030/12
DATA PROTOCOLO:
13/01/2012
Nº CEVS:
353800601-863-000437-1-0 DATA DE VALIDADE:
27/01/2013
CNAE:
8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames
complementares
RAZÃO SOCIAL:
CLÍNICA MÉDICA E ORTOPEDISTA BONADIO TELLES LTDA
CNPJ/CPF: 08900133000126
ENDEREÇO:
RUA OSWALDO CRUZ
N°:
107
COMPLEMENTO:
SALAS 01, 02 E 03
BAIRRO:
SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12410-210
UF: SP
RESP. LEGAL:
ROBERTO BONADIO TELLES
CPF: 277.847.058-16
RESP. TÉCNICO: PAULO BONADIO TELLES
CPF: 277.840.828-27
CBO: MÉDICO GERAL
CONS. PROF.: CRM
N º INSCR.: 105862
UF: SP

O Sr. DANIEL VILELA RIBEIRO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 28/02/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __08_de _março de 2013


amigo-leitor.blogspot.com





Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
1312/12
DATA PROTOCOLO:
30/10/2012
Nº CEVS:
353800601-477-000126-1-0 DATA DE VALIDADE:
10/01/2014
CNAE:
4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

(Ao Dia Internacional da Mulher – 8 de março)

RAZÃO SOCIAL:
ORTOFISIO COMÉRCIO PROD. ORTOPÉDICOS E FISIOTERAPÊUTICOS
CNPJ/CPF: 16989298000144
ENDEREÇO: AV. CORONEL FERNANDO PRESTES
N°: 130
COMPLEMENTO: COMÉRCIO
BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12400-240
UF: SP
RESP. LEGAL:
TAMARA ALBA DE ANDRADE
CPF:
312.840.038-50
RESP. TÉCNICO:
CPF:
CBO:
CONS. PROF.:
N º INSCR.:
UF: SP

O Sr. DANIEL VILELA RIBEIRO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 28/02/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __08_de _março de 2013




RAZÃO SOCIAL:
DROGARIA SÃO PAULO S/A
CNPJ/CPF: 61412110015500
ENDEREÇO: AV. CEL. FERNANDO PRESTES
N°: 254
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA
CEP: 12400-240
UF: SP
RESP. LEGAL:
JOSÉ HENRIQUE VERRI
CPF: 076.462.168-87
RESP. TÉCNICO: FERNANDA MARIA SANTOS DE LIMA
CPF: 297.262.278-28
CBO: FARMACÊUTICA
CONS. PROF.: CRF
N º INSCR.: 50353
UF: SP

O Sr. DANIEL VILELA RIBEIRO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 28/02/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __08_de _março de 2013













Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
1488/12
DATA PROTOCOLO:
03/12/2012
Nº CEVS:
353800601-477-000023-1-3 DATA DE VALIDADE:
08/01/2014
CNAE:
4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

RAZÃO SOCIAL:
PAULO EDUARDO FLORENCIANO BOTOSS
CNPJ/CPF: 30146780078
ENDEREÇO: RUA VITORIA
N°:
77
IPÊ I - MOREIRA CÉSAR
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12400-000
UF: SP
RESP. LEGAL:
PAULO EDUARDO F. BOTOSSI
CPF: 301.467.800-78
RESP. TÉCNICO: PAULO EDUARDO F. BOTOSSI
CPF: 301.467.800-78
CBO: MÉDICO GERAL
CONS. PROF.: CRM
N º INSCR.:
36762
UF: SP

O Sr. DANIEL VILELA RIBEIRO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 28/02/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.





















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).
Dia 18/03/2013 às 10:00 horas
COORDENADOR DE NÚCLEO
29º MICHELLE CRISTINA RIBEIRO
RUA ANTONIO JOSÉ GARCIA, 31 – BOSQUE DA SAÚDE
TAUBATÉ – SP
CEP 12082-070
VITO ARDITO LERÁRIO - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de curso superior em medicina e título de especialização, conforme exigido no
edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 18/03/2013 às 14:00 horas
MÉDICO AMBULATORIAL C.B.E. UROLOGISTA
1º OCTAVIO BERTTI
RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ ANTONIO MOREIRA, 184 - JABOTICABEIRAS
TAUBATÉ – SP
CEP 12030-600
VITO ARDITO LERÁRIO - PREFEITO MUNICIPAL
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Atleta pindense conquista
bronze em Sapucaí Mirim
Divulgação

A jovem atleta subiu ao pódio trazendo mais uma medalha para Pindamonhangaba

Pindamonhangaba subiu
ao pódio mais uma vez em
uma prova de atletismo. A
pindense Isabela Silva de Assis conquistou o 3º lugar no
Desafio Serras Verdes Trail
Run, realizado em Sapucaí
Mirim no dia 2 de março. A
jovem participou da competição pela categoria entre 14
e 17 anos, e com o tempo de
21´31´´ trouxe o bronze para
casa.
A atleta conta que em sua
categoria tinha 32 participantes, no entanto, a sua determinação e vontade de vencer
sobressaíram. Ela revela que
a prova tinha um percurso
bem diferente e difícil, cheio
de subidas e descidas, todo de
terra batida e molhada, pois
no dia da prova choveu bastante, dando trégua apenas
no horário da competição, e
foram 4 km de superação.
Isabela treina atletismo
há três anos, durante quatro
vezes por semana. Ela ainda
não sabe quais são os próximos desafios, porém, garante estar se preparando para o
que der e vier.

Ginastas de Pinda ensaiam novas coreografias
As atletas de Ginástica
Rítmica de Pindamonhangaba estão se preparando para
novas apresentações. Recentemente, houve mudanças
no código da modalidade e
para atender todos os quesitos e conquistar as melhores
notas, as equipes já iniciaram
os treinos das novas coreografias. Além das aulas semanais, há treinamentos aos
sábados, no ginásio ao lado
do Luiz Calói.
Existem ginastas que irão
representar Pindamonhangaba pela primeira vez, é o caso

de Maria Gabriela, Raiane,
Larissa, Juliana e Iris. Elas
compõem o conjunto da categoria Pré-infantil e a primeira apresentação delas será na
Copa Estadual. O evento será
realizado em maio, na cidade
de Hortolândia.
A professora Simone Ferreira Rosa conta que a Copa
Estadual é uma competição
feita pelo Governo do Esta-

do de São Paulo e participam
muitas equipes. Em 2012, na
categoria Pré-infantil, tinha
24 equipes, na ocasião, Pindamonhangaba conquistou o
2º lugar.
Pindamonhangaba vai
participar desta competição
com todas as categorias,
sendo Pré-infantil, Infantil
e Juvenil. O principal desafio, de acordo com a pro-

fessora, é encaixar os passos de dança, no caso dos
aparelhos, são os riscos nos
lançamentos, recuperação e
manejos.
Simone revela que preparar as coreografias é um
trabalho árduo e gratificante, porque tem que ensinar o
corporal, pensar na coreografia, na música e desenvolver
todo o conjunto.
Marcos Cuba

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer,
realizou no último domingo
(10), exames médicos em
centenas de atletas. Todos os
que representarão a cidade
em competições de Ligas e
Federações participaram deste procedimento. Os exames
foram realizados no Centro
Esportivo João Carlos de
Oliveira “João do Pulo”.

Os atletas foram comunicados por seus treinadores. A
Prefeitura ofereceu os exames para mais de 500 atletas
de diversas modalidades.
Os exames médicos nos atletas são extremamente importantes, pois, com este procedimento
a Secretaria de Esportes e Lazer
terá conhecimento sobre a condição de saúde de cada um, podendo prestar-lhe melhor assistência em caso de acidentes.
Marcos Cuba

O final de semana teve exames médicos para atletas e alunos

Alunos da Secretaria
também passam por exames
Preocupada com a saúde
de seus alunos, a Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Esportes e
Lazer, realizou no último sábado (9), o exame médico dos
alunos das atividades do Departamento de Lazer. Trata-se
de uma renovação para que
estes possam continuar a praticar os exercícios oferecidos
pelo Executivo.

Centenas de alunos, das
mais variadas modalidades,
tiveram a oportunidade de
fazer o exame. As ações foram feitas nos ginásios do
Centro Esportivo José Ely
Miranda “Zito” e na Cidade Nova. Este trabalho terá
continuidade, os alunos já
foram comunicados que
será necessário comparecer
aos locais.

Divulgação

Após vencer São Bento, próximo desafio é em Jambeiro

Pinda Rugby vence jogo
amistoso por 50x15 sobre
a equipe de São Bento

Grêmio União
se prepara para
Metropolitano
após vencer
Copa Distrito
O Grêmio União conquistou o título Infantil da Copa
Distrito no dia 1º de março,
vencendo na final a equipe de
Moreira César por 3 a 1. Este
foi o 1º título da Temporada
2013 conquistado pelos atletas João, Robson, Mateus,
Dudu, Vitor, Kevin, Marcos,
Henrique, Allan, Juninho
e João Pedro, comandados
pelo técnico Marcão e auxiliar Admauro. Os gols foram
marcados por Robson e Vitor
(2).
Agora as atenções se voltam para o Metropolitano de
Futsal, promovido pela Federação Paulista, que terá início
dia 16 de março. A estréia de
Pinda acontecerá no dia 31
de março, no ginásio de esportes do Alto do Tabaú, pelas categorias sub 9, 11, 13,
15 e 17 do AD Wimpro de
Guarulhos.

Atletas de Pinda fazem
exames médicos

As ginastas estão se preparando para estrear na Copa Estadual

Campeonato Senior 40 começa
no dia 24 de março
A Liga Pindamonhangabense Municipal de
Futebol realiza a 1ª competição do ano de 2013,
o Campeonato Senior 40, a partir do dia 24 de
março, com os jogos sendo iniciados às 9 horas.
Confira os participantes, as chaves e a primeira
rodada:
Chave A
Comercial Mombaça FC, GE Terra dos Ipês,
GE Mombaça, GER Santa Luzia, EC Ramos e
Santos FC.
Chave B
EC Estrela, AE Fim de Carreira, Independente
FC, CA Pindense, AA Cidade Nova, Bandeirante
FC e GE Afizp.

1ª rodada – 24/3 – 9 horas
Chave A
Comercial Mombaça FC x GE Terra dos Ipês
GE Mombaça x GER Santa Luzia
EC Ramos x Santos FC.
Chave B
EC Estrela x AER Fim de Carreira
Independente FC x CA Pindense
AA Cidade Nova x Bandeirante FC.
Folga - Afizp

Na tarde de domingo foi
realizado um jogo amistoso
de rugby como preparação da
equipe local para 2013 e Pinda venceu São Bento.
O jogo começou
com
a equipe Pindense partindo
para cima e fazendo vários
trys. Na metade do jogo a
equipe de São Bento se encontrou no jogo dando mais
trabalho para Pinda, que segurou a partida até o término
do primeiro tempo, fechado
com o placar de 28 x 0 para
Pinda.
O segundo tempo iniciou
igual ao primeiro, a equipe
de Pinda partiu para cima fazendo alguns trys e até drop
Goal na equipe adversária.
Na metade do segundo tempo, a equipe do Pinda Rugby
apresentou cansaço e o São
Bento Rugby, com suas substituições fazendo efeito, reagiu nos últimos 15 minutos
fazendo 3 trys na partida. O
jogo terminou com a vitória
de Pinda Rugby por 50 x 15.
“A partida contra o São
Bento Rugby foi um bom teste para medir o resultado do
planejamento de treinos da
equipe de Pinda para 2013.

O objetivo foi alcançado,
os fundamentos trabalhados
nos treinos foram aplicados
de maneira correta durante a
partida, o que mostra o comprometimento da equipe e a
evolução da parte técnica e
tática dos jogadores, isso da
motivação para continuarmos o trabalho, e estrear em
casa com vitória é sempre
bom. Gostaria de agradecer à equipe do São Bento
Rugby pelo espírito esportivo, por ajudar a fortalecer
o rugby na nossa cidade. A
partir de agora a equipe de
Pinda ganha mais uma equipe irmã para futuros testes e
confrontos oficiais”, disse o
treinador Neto.
A equipe de Pinda Rugby agradece aos torcedores
que compareceram ao jogo,
apoiando a equipe local do
começo ao fim do jogo.
O próximo desafio do
Pinda Rugby será no dia
23 de março, no Torneio de
Rugby de Sevens, na cidade
de Jambeiro, no qual Pinda
levará duas equipes.
As
participantes serão: Jambeiro, Pinda A, Pinda B e Lorena.
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Mesatenista de Pindamonhangaba
conquista bronze na Copa Brasil
A dedicação de atletas de
Pindamonhangaba tem dado
bons resultados, mais uma
prova disto, foi a conquista
do bronze na Copa Brasil de
Tênis de Mesa. O mesatenista Lucas Soares de Paula
Gouvêa, 25 anos, morador do
residencial Andrade , pratica
tênis de mesa há oito anos e
há quatro representa a cidade
nesta prova.
A Copa Brasil - Centro
Norte Nordeste – foi realizada entre os dias 7 e 10 de
março, em Brasília, e o próximo desafio será em Santos.
Na capital federativa, o primeiro lugar ficou com Goiânia, o 2º com Manaus.
Lucas comenta que podia
render mais, porém, infelizmente alguns problemas
externos o prejudicaram, ele
acredita que a questão psicológica pesou um pouco. O
atleta revela que a prova contou com representantes de
todo o país e trazer a medalha
de bronze foi um orgulho.
O pindense está treinando
três vezes por semana, durante duas horas por dia, para
representar a cidade nas próximas competições.

Marcos Cuba

Começa domingo segunda fase
Copa Selp de Futebol Amador

O mesatenista Lucas Gouvêa, representante de Pinda

Decididos finalistas da Copa Giba de Futebol
Foi realizada domingo
(10), a última rodada do quadrangular (2ª fase) da Copa
Giba de Futebol, categoria
Cinquentão, que definiu os
finalistas. A competição é organizada pelo esportista João
Tubarão e conta com o apoio
da Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes.
A equipe do Malack venceu o Campo Alegre por 2 x 0
e carimbou o passaporte para
a final. No outro jogo, a vitória foi do Ipanema sobre o
Refugo, pelo placar de 4 x 1.
Na final, devido à melhor campanha, o Ipanema
joga pelo empate para conquistar o título. Ao Malack,

João Paulo Ouverney

Malack precisa da vitória para ser campeão

só a vitória interessa.
A decisão será no estádio Silvéria Aparecida Assoni Machado “Dona Vera”,
(bairro do Socorro), domingo
(16), às 9 horas.

Classificação
1º - Ipanema
2º - Campo Alegre
2º - 3º - Malack
4º - Refugo

7
4
4
1

Terminou domingo (10)
a primeira fase da Copa
Selp de Futebol Amador
Regional “Troféu José Maria da Silva”, com a classificação das equipes que vão
disputar a segunda fase. O
jogo entre Força Jovem e
Vila São José, previsto inicialmente para o Cardosão,
foi transferido para o campo do Vila São José. A decisão da mudança do local
foi tomada sábado à tarde.
Para a próxima fase, os
campos iriam ser decididos
em reunião prevista para
ontem, segunda-feira(11) à
noite. A competição é organizada por Wlamir Lucas
“Macarrão” com apoio da
Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes.
No Amador, os classificados foram: Abaeté,
Força Jovem, Floresta,
Vila São José, Parque São
Luiz, Vila São Geraldo,
Araretama e Bandeirante.
No Cinquentão, foram
quatro classificados: Bandeirante, Vila São Geraldo, Colorado e Juventus.
Jogos de domingo (17)
Categoria Amador
Abaeté x Força Jovem
Floresta x Vila São José
Parque S. Luiz x Vila Geraldo
Araretama x Bandeirante
Nesta segunda fase
(quartas de final) as partidas serão no sistema de
mata-mata (jogos de ida e
volta), classificando-se os
vencedores, que irão para
a fase semifinal.
Jogos de domingo (17)
Categoria Cinquentão
Bandeirante x Vila S. Geraldo
Colorado x Juventus

Vila São José está classificado na categoria Amador
João Paulo Ouverney

Colorado está entre os quatro melhores do Cinquentão
Veja todos os resultados da 5ª rodada
CINQUENTÃO
Colorado EC 3 X 2 EC Rancho Alegre
Estádio Amadeu Rossi – Vila São
Benedito
Independente FC 0 X 1 Bandeirante FC
Estádio Nuno Maia Veiga Filho ( Maricá )
CA Juventus 1 X 1 AE Vila São Geraldo –
nos pênaltis 3 x 2 Juventus
Estádio José Ramiro dos Santos –
Ramirão (Vista Verde)
AMADOR
AE Força Jovem 0 X 2 EC Vila São José
Campo da Vila São José

AC Piranguinho (WO) X 1 AA Araretama
Estádio do Instituto de Zootecnia Haras
Paulista
Colorado EC 4 X 2 AA Parque São Luiz
Estádio Estádio Amadeu Rossi – Vila São
Benedito
Bandeirante FC 1 X 0 EC Floresta
Estádio: Nuno Maia Veiga Filho ( Maricá )
CF Aabaeté 1 X 2 AE Vila São Geraldo
Estádio do Tio Nê – Feital
EC Fluminense 2 X 3 Independente FC
Estádio José Ramiro dos Santos –
Ramirão (Vista Verde)

Cadastros de munícipes podem ser entregues
nas secretarias dos centros esportivos
Desde o início da segunda quinzena de fevereiro, a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pindamonhangaba está distribuindo aos
frequentadores dos centros esportivos José Ely Miranda “Zito” e João
Carlos de Oliveira “João do Pulo”,
uma ficha cadastral. Os munícipes
que utilizam estes espaços já podem
entregá-las nas secretarias destes locais, de segunda a sexta-feira, das 8
às 20 horas.
No ato da entrega da ficha é necessário apresentar cópias do RG, ou
certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e duas fotos
3x4. Isso servirá para ter controle do
acesso e também dar mais segurança
a todos os praticantes de atividades
físicas, pois, tendo o contato de todos é possível dar maior assistência
em caso de possíveis acidentes.
Em breve, o munícipe deverá
apresentar a carteirinha para utilizar as dependências, tanto durante
a semana como aos sábados e domingos.

Célia Lima

Em breve, os munícipes deverão apresentar a carterinha para utilizar os ginásios e centros esportivos municipais

