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Arquivo TN

Poupatempo
será construído
em Pinda
A população de Pindamo-

nhangaba ganhará um grande serviço de atendimento e
agilidade para a confecção de
documentos com a unidade do
Poupatempo, que será cons-

truída na cidade. O prefeito
de Pindamonhangaba salientou
que o Poupatempo da cidade
terá diversos serviços, além de
emissão de documentos, como
Ciretran, Detran, dentre outros.

O local e a data da construção estão sendo analisados entre uma equipe técnica da Prefeitura e membros do Governo
do Estado.
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André Nascimento

Corpus Christi
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COMUNICADO
Devido ao feriado, a
próxima edição da
Tribuna circulará na
terça-feira (4).

Prefeito se encontra com governador durante evento de lançamento de programas para o Estado

Vila São José e Comercial Mombaça
com vantagem no Quarentão

Marcos Cuba
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Dia do Desaﬁo:

Cidade ganhará
nova Comissão
da Criança e
do Adolescente

Pinda
enfrenta
Castanhal/PA
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Traﬁcante é
preso com 98
pedras de crack
e revólver 38
Polícia 4

Esportes 20
previsão
do tempo

Semiﬁnal do Quarentão foi marcada por partidas com várias chances de gol e muito equilíbrio

O Vila São José pode perder por um gol e mesmo assim garante a classiﬁcação. O Comercial
Mombaça também está com a vantagem. No primeiro jogo da semiﬁnal ambos se deram
melhor sobre Independente e Estrela, que vão precisar vencer as partidas.
Esportes 20

Prefeitura oferece bolsas de
estudo para cursos técnicos

Prefeitos elaboram estratégia
conjunta de combate às drogas
André Nascimento

Os estudantes interessados
em bolsas de estudo para
cursos técnicos de segurança
do trabalho, administração,
meio ambiente e logística

Veja o que
funciona
no feriado

devem fazer as inscrições até
o dia 17 de junho, no setor
de Protocolo da Prefeitura
ou da Subprefeitura.

QUARTA-FEIRA - 29/5
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

14ºC
25ºC

QUINTA-FEIRA - 30/5
Instável
nebulosidade
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

14ºC
24ºC

SEXTA-FEIRA - 31/5
Variação de
nebulosidade
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA
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13ºC
24ºC

SÁBADO - 1º/6

Artistas
deverão ter
novo espaço
no Parque
da Cidade

Semana
do Meio
Ambiente
começa na
segunda-feira

Cultura & Lazer 8

Segundo Caderno

Variação de
nebulosidade
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

13ºC
25ºC

DOMINGO 2/6
Temas em comum foram debatidos pelos prefeitos no encontro

A 5ª reunião do Codivap, realizada em Pindamonhangaba na
terça-feira (28), foi marcada pela
discussão de assuntos relevantes para a região. Dentre os
temas mais comentados, principalmente pelo prefeito de Pinda,

estão a necessidade de trabalhos conjuntos entre os municípios para ações econômicas e
ambientais, e atos sociais como
o combate às drogas e a diminuição da violência.

Segundo Caderno

Possibilidade de
pancadas de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

14ºC
25ºC

SEGUNDA-FEIRA 3/6
Chuva,
muitas nuvens
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

14ºC
245ºC
CPTEC INPE
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Editorial
Participação democrática
para tomada de decisões
O paraguaio Juan Díaz Bordenave talvez tenha sido
um dos intelectuais que deﬁniram a palavra participação de forma mais ampla. Bordenave, que faleceu há
seis meses, publicou em seu livro “O Que é Participação?”, de 1983, que “participar é fazer parte de algum
grupo ou associação”, ou “tomar parte numa determinada atividade”, ou, ainda, “ter parte num negócio”.
No entanto, ele também estabelecia de forma muito
clara que ‘fazer parte’ muitas vezes não signiﬁca que ‘se
faça parte’. Fulano faz parte da nossa companhia, mas
não toma parte das discussões e não tem parte dos dividendos. Essas diferenças são classiﬁcadas por ele e por
muitos outros pensadores modernos como ‘participação
ativa’ e ‘participação passiva’, o que diferencia um cidadão engajado de outro inerte ou submisso.
O que a sociedade atual precisa é de pessoas ativas, que reivindicam seus direitos, cobram seus líderes, participam da tomada de decisões, como também
cumpram com seus deveres.
Em Pindamonhangaba, as últimas semanas e os
próximos dias são marcados por uma série de eventos que esperam a participação popular, como conferências de saúde, do meio ambiente, audiências
públicas, sessões de câmara, reuniões nos bairros,
dos conselhos da criança e adolescentes, da mulher,
de saúde, dentre outros. Em todos estes episódios,
o envolvimento dos moradores é fundamental para
deﬁnir que é melhor para ele, sua família seu bairro,
sua cidade.
São possibilidades de exercer plenamente a democracia, termo que surgiu em Atenas, na Grécia Antiga, com Clístenes, em 509 a.C. Demo signiﬁca povo;
e Kratos, autoridade. Décadas depois, no apogeu da
democracia, Péricles, aﬁrmou que: “o regime ateniense se chama democracia, pois o governo do Estado
não está nas mãos de poucos, mas de muitos”.
De lá para cá, muita coisa mudou, mas a essência
ainda é a mesma. As pessoas precisam escolher, participar, agir. Estas são as maneiras mais eﬁcazes e diretas para exercer a cidadania e fazer a democracia,
estar nas decisões, deﬁnir as mudanças, os rumos da
nossa cidade. Conversinhas com amigos, familiares
ou rodas sociais são abertas e positivas para a livre
expressão do pensamento e ótimo exercício para ouvir, analisar, compreender e debater a opinião de outros, todavia são, muitas vezes, vazias, fúteis e inúteis
quando o objetivo é mudar.
As chances de participar não são escassas, aliás,
elas são, praticamente, intermináveis. Se uma pessoa
não for a uma conferência, audiência ou outra forma
de manifestar seu desejo hoje, ela poderá fazer em
outras oportunidades. A única diferença é que sua
vontade, leitor, vai demorar um pouco mais.

Datas Comemorativas
Veja o que se comemora hoje, dia 29
de maio, e nos dias seguintes:
29/5 – Dia do Ceramista, Dia da Recordação, Dia do Educador, Dia
Nacional pela Redução da Mortalidade Materna, dia do anjo da guarda,
Dia Internacional de Luta Pela Saúde da Mulher.
30/5 – Dia de Corpus Christi, Dia das Bandeirantes, Dia de Santa
Joana, Dia do Geólogo, Dia das Bandeiras, Dia do Decorador, Dia
Mundial do Desaﬁo.
31/5 – Dia da Aeromoça/comissário de bordo , Dia da Juventude Luterana, Dia
do Enxadrista, Dia de Pentecostes, Dia Mundial de Controle de Tabagismo.
1º/6 – Dia Mundial da Criança, Dia de Carna, Dia da Imprensa e do
1º Jornal no Brasil.
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Celulares de Pinda terão que usar o 9 antes do número
Divulgação

A partir do dia 25 de agosto alguns municípios do interior do Estado de São Paulo
terão de incluir o dígito 9 antes dos números de celular.
Dentre eles, estão inclusas
as 39 cidades do Vale do
Paraíba. A mudança tem
o objetivo de aumentar as
combinações entre os números gerando o maior número de linhas possível.
As mudanças não valem
somente para telefones ﬁxos
e nem para números utilizados como terminais de rádio.

Mais segurança na escola Alzira Franco
Odirley Pereira

Pega-Tudo
retorna após
feriado

Devido ao feriado de quinta-feira (30), o programa Pega-Tudo
retorna no período entre 3 e 6 de
junho, nos bairros Santana, Vila
Militar e Alto Tabaú. Na última semana, a equipe esteve no Andrade,
Carangola e Vila Cuia.

Festa Junina
no Colmeia

Foto ilustrativa

A entrada e saída de alunos e professores da Escola Estadual Alzira Franco, no Alto
Cardoso, está mais segura após a sinalização na rua Condessa de Vimieiro.
Uma equipe do Departamento de Trânsito da Prefeitura de Pindamonhangaba
reforçou a sinalização das faixas de pedestres, delimitou áreas para estacionamento
e colocou novas placas no local no domingo (26).

Benedito
Acip visita
obras do novo em Cores
Tem início na segunda-feira
hospital da
(3), a exposição “Benedito em Cores”, com o artista plástico Vicente
José de Sampaio Filho, no Museu
Unimed
Histórico e Pedagógico Dom PeA presidente da Acip - Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba, Elisabete dos Santos,
acompanhada de alguns membros
da diretoria, realizou uma visita às
obras do novo hospital da Unimed.
O prédio, onde funcionava o antigo
Hospital Frei Galvão, foi totalmente
reformado, com muitas mudanças na planta original. Com uma
área de 5.200 m², o novo hospital vai oferecer UTI, Centro
Cirúrgico, novos apartamentos,
além do Pronto Atendimento e
do laboratório, esses últimos fazem parte da segunda fase. Segundo o presidente da Unimed,
José Renato Couppê Schmidt,
nessa primeira fase foram investidos R$ 13 milhões e o total
de investimentos com o hospital
é estimado em R$ 22 milhões. A
previsão para a inauguração da primeira fase será no dia 29 de junho.

Taubaté
realiza 11ª
Feicampo
O Sindicato Rural de Taubaté
realiza, de 5 a 9 de junho, a 11ª Feicampo. Das 10 às 22 horas. Exposição e venda de animais, máquinas
e implementos agrícolas, torneio
leiteiro, provas e demonstrações
equestres e muares, leilões de gado
de corte e de leite, área de alimentação, entre outras atrações. No dia
5, às 19 horas, eleição da Rainha e
da Princesa, seguida de show com
banda country. Shows todos os dias.
O recinto de exposições do Sindicato Rural de Taubaté ﬁca na avenida
Félix Guisard Filho, 3.001, bairro
Belém (saída km 2,5 da rodovia
Oswaldo Cruz).

Foto ilustrativa

Bingo e festa
no Lar
Padre Vita

dro I e Dona Leopoldina. O evento
segue até o dia 3 de julho, com entrada gratuita, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O museu
ﬁca na rua Marechal Deodoro da
Fonseca, s/nº, centro.

Comus possui nova diretoria

Divulgação

Desde o dia 9 de maio o Comus - Conselho Municipal de Saúde está com uma nova diretoria.
A eleição e posse ocorreram no
CEM - Centro de Especialidades
Médicas e o órgão possui como
atual presidente José Fernandes
Ribeiro, que é do segmento usuário. Para realizar os trabalhos
ele conta com o apoio de Viviane
Michele, vice-presidente no segmento trabalhador; Fábio Lemes,

primeiro-secretário, segmento gestor; e Ronaldo Rogério, segundo-secretário, segmento usuário.
As reuniões do Comus são
realizadas em todas as últimas
quartas-feiras do mês, no auditório
da Prefeitura, das 18 às 20 horas, e são abertas à população.
Mais informações sobre o conselho podem ser obtidas pelos
telefones 3644-5969, 3644-5983 e
3644-5977.

Final de semana com ‘boi no
rolete’ no Cidade Jardim
A comunidade São Pedro e
São Paulo, da Cidade Jardim,
convida a população para participar da promoção Tropeiros da
Paz. O evento será uma ação beneficente entre amigos com ‘boi
no rolete’ e almoço, no domingo
(2), das 12 às 15 horas. Também
haverá leilão e apresentação

O restaurante Colmeia realiza,
no sábado (1º/6), sua tradicional
Festa Junina “Grande Arraiá do Colmeia”, a partir das 20 horas. Haverá
touro mecânico, shows, comidas e
bebidas típicas. Pessoas vestidas
a caráter não pagam a entrada. O
Colmeia ﬁca na estrada do Ribeirão
Grande, km 6, bairro Colmeia.

musical com os Leões do Vale.
No dia 1º de junho acontece o
‘velório do boi’, a partir das 20
horas, e show com Thomas e
Kinga. A atração será no campo de futebol do bairro Cidade
Jardim, mais informações podem
ser solicitadas pelos telefones (12)
9769-6004 e 9753-0156.

O Lar Padre Vita realiza, no dia
8 de junho, sua festa junina e bingo
beneﬁcente, a partir das 18 horas.
A cartela será vendida a R$ 5, e as
rodadas terão prêmios como cafeteira expresso, panela elétrica de
arroz, liquidiﬁcador com ﬁltro, ventilador e faqueiro 24 peças. Haverá
barraquinhas de comidas típicas e
muita diversão. O Lar Padre Vita
ﬁca na rua João Antonio Costa
Bueno, 410, Santana.

SOS terá
festa junina
e bingo

O SOS – Serviço de Obras Sociais realiza sua festa junina beneﬁcente de 30 de maio a 2 de junho
e no ﬁnal de semana seguinte, de 6
a 9 de junho, no Sindicato Rural. O
evento será a partir das 18 horas e
contará com barracas com comidas
típicas, concurso de quadrilha, diversão, bingo e muitos shows.

Conﬁra a programação:
30/5 – Ademar e Banda
31/5 – Leonel e Ismael
Banda Bom Talento
Dia 1º/6 – Banda Bellator
Dia 2/6 – André, Andreza e Banda
Dia 6/6 – Banda Nova Dimensão
Dia 7/6 – Trio Multi Band Show
Dia 8/6 – Banda Gold
Dia 9/6 – Almoço com a
banda Charles Anjo 45
Encerramento com Frente
de Varanda
Informações:
3642-2787 e 3642-3023.
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Pindamonhangaba receberá
uma unidade do Poupatempo
Cintia Camargo
O governador do Estado esteve em Taubaté, onde
anunciou a instalação de uma
unidade do Poupatempo em
Pindamonhangaba e em Jacareí. Ele também participou
de uma reunião do Conselho
de Desenvolvimento do Vale
do Paraíba, que é integrada
por 39 municípios da região.
O prefeito de Pindamonhangaba ressaltou a importância do novo serviço, já que
a população poderá realizar
inúmeros serviços dentro da
própria cidade. Juntamente
ao Poupatempo será instalada uma unidade da Ciretran,
para atendimento ao público
que é vinculada ao Detran. O
Detran é o órgão estadual responsável por todos os assuntos ligados ao trânsito, assim
como fiscalizar e organizar o
trânsito brasileiro, responsável ainda pela formação de
novos motoristas, aplicando
as provas e emitindo as carteiras de habilitação.
No mesmo evento, o go-

Divulgação

Propostas de Pinda serão apresentadas
nas conferências Estadual e Nacional

Poupatempo é uma antiga reivindicação da população

vernador assinou o decreto da
criação do Fundo Metropolitano de Desenvolvimentos
do Vale do Paraíba e Litoral
Norte, que, segundo Alckmin, será uma medida que
visa o desenvolvimento da
região. O fundo funcionará,
explica o governador, como
uma ferramenta para ser usada com o objetivo de integrar
todo o Vale do Paraíba e também para reposicionar os in-

vestimentos na região.
Outro tópico salientado
na reunião foi o anúncio da
criação do Gamesp - Gabinete de Gestão Estratégica
de Segurança Pública, que
consiste em uma parceria
entre as secretarias de Segurança Pública e de Desenvolvimento para o fomento
de medidas e diretrizes para
o combate da violência urbana.
André Nascimento

Corte de cabelo gratuito, um dos destaques do projeto Nosso Bairro

Ação social e show de palhaços marcam
o final de semana do Nosso Bairro
Daniela Gonçalves

O projeto Nosso Bairro continua a todo
vapor com suas atividades no Araretama.
Além das oficinas que capacitam os moradores durante a semana, os participantes
podem contar com atividades diversificadas
aos finais de semana.
Desde sua estreia, no dia 19 de maio,
o projeto Nosso Bairro leva cultura, infor-

Marcos Cuba
Pindamonhangaba realizou na última segunda-feira
(27), a 4ª Conferência Municipal das Cidades, preparatória para a 5ª Conferência Nacional das Cidades. O evento
contou com a presença de representantes de diversos segmentos. O público participou
da palestra “Reforma Urbana
Já”; acompanhou a leitura do
regimento e o aprovou; realizou propostas e fez a eleição
dos delegados.
A plateia teve a oportunidade de discutir, em grupo, a
política nacional de desenvolvimento urbano, conhecer o
trabalho que a Prefeitura tem
feito nos bairros como fases
preparatórias da 4ª Conferência e outras atividades. Também foram eleitos os representantes do município para a
Conferências Estadual.
Jorge Ricardo Baruki Samahá, membro da Comissão
Preparatória para a 4ª Conferência Municipal, conta
que o melhor do evento foi
a participação da população,
pois o tempo todo o auditório permaneceu repleto de
pessoas se empenhando pelo
município. “Fiquei surpreso
com a grande quantidade de
propostas muito boas, não só
na Conferência, mas também
recebemos muitas por e-mail.
Todas foram votadas democraticamente e Pindamonhangaba está contribuindo
com um manancial de pro-

Veja algumas das propostas feitas:
• Implantação de PEVS
regionais (Postos de entrega
para resíduos sólidos no
município) ;
• Criação de usinas de lixos
orgânicos, transformando
lixo em energia;
• Criação de usina de
asfalto ecológico;
• Melhoria do transporte
público, diminuindo o uso
do transporte individual;
• Que a isenção do
Transporte Público seja
reduzida para 60 anos;

• Legalização do Transporte
Complementar;
• Revitalização e criação
de ciclovias no perímetro
urbano;
• Criação de agrovilas para
atender os moradores;
• Criação de uma usina de
reciclagem de entulhos para
utilizar em obras públicas
de calçamento e estradas
rurais; e

• Aumentar o número do
espaço para cadeirantes no
interior dos ônibus;

• Defesa da Educação
Pública de qualidade,
com salário digno aos
profissionais da Educação
e capacitação e formação,
plano de carreira, entre
outras.

postas muito boas”.
Nos dias 26, 27 e 28 de
setembro, os representantes
de Pindamonhangaba estarão
na 5ª Conferência Estadual
das Cidades no Memorial da
América Latina. Eles levarão
as ideias e lutarão por elas,
inclusive negociando com
outros municípios.
De acordo com Samahá,
a partir de 2014 poderão ser
colhidos os frutos das Conferências, porque cada proposta será distribuída a quem lhe
cabe e a 4ª Conferência de
Pindamonhangaba foi uma
aula de democracia e amor
pela cidade.
A assistente social Sueli
Machado participou do even-

to no auditório da Prefeitura e
afirma que a Conferência foi
ótima e as propostas apresentadas excelentes. Ela acredita
que Pindamonhangaba participará de forma ativa e muito
positiva na Conferência Estadual, apresentando ideias
inovadoras e de sustentabilidade.
Maria Ângela Gonzaga da
Silva, presidente da Rede Catavale, destaca que as propostas foram muito boas e votou
contra em apenas uma delas.
Maria enfatiza que a participação da sociedade é essencial, porque todos tiveram a
oportunidade para dar sugestões e contribuir com o desenvolvimento do município.
André Nascimento

mação, atendimento social e capacitação
profissional aos munícipes.
No sábado (1º/6), o Cras fará atendimento social a partir das 8 horas; já no
domingo os presentes irão se encantar com
um show de mágica com teatro, circo e
palhaços, a partir das 14 horas.
Todas as atividades do projeto Nosso
Bairro são gratuitas.

Ações contra pedofilia e abuso sexual
podem ser feitas o ano inteiro
Marcos Cuba
Terminaram no último sábado (25), as atividades da V
Campanha de Enfrentamento
à Pedofilia e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. O encerramento
ocorreu na praça Monsenhor
Marcondes, onde foram distribuídos materiais informativos sobre o que é esta
prática e como denunciá-la.
As denúncias e mobilizações
podem ser feitas o ano inteiro
pelo Disque 100.
A abertura oficial da campanha ocorreu dia 7 de maio
no auditório da Câmara de
Vereadores e até o dia 25 de
maio, profissionais de diversas áreas se reuniram para
mobilizar a sociedade e conscientizar a população.
O foco deste trabalho é
reduzir os índices de violência contra este grupo, incentivar as denúncias, promover
a interação de todos do SGD
(Sistema de Garantia de Di-

reitos) e contribuir com o
cumprimento das diretrizes
estabelecidas no ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente.
Adriano Augusto Zanotti, presidente da Comissão
dos Direitos da Infância e da
Adolescência da OAB Pindamonhangaba, considera este
crime um dos piores, porque
acredita que ele acaba com a

personalidade da pessoa para
o resto da vida.
A campanha foi promovida por meio da Prefeitura
de Pindamonhangaba com
a parceria da Diretoria Regional de Ensino, conselhos, entidades e empresas,
Secretaria de Assistência
Social do Estado e adolescentes do Programa Ação
Jovem.
Maria Fernanda Munhoz

Equipe realizou conscientização na praça, sábado

A participação da sociedade é essencial para o desenvolvimento do município

Sociedade pode participar da
6ª Conferência Municipal de Saúde
Marcos Cuba
Toda a população está convidada a participar da 6ª Conferência Municipal de Saúde,
que será realizada no dia 20 de julho. Antes
disso, os moradores terão a oportunidade de
marcar presença nas pré-conferências, que
acontecem nos bairros. A primeira será no dia
7 de junho, no centro comunitário do bairro
Cidade Nova, das 18 às 20 horas.
Os interessados em prestigiar a 6ª Conferência podem retirar as fichas de inscrições
na sala do Comus, na Secretaria de Saúde, de
segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30 e das

13h30 às 17 horas, ou nas pré-conferências.
O recinto São Vito vai receber a pré-conferência no dia 14, o centro comunitário do
Araretama no dia 21 e na região central será
no Colégio Bom Jesus, no dia 21 de junho.
Todas serão entre as 18 e 20 horas.
Nas pré-conferências, a população terá a
oportunidade de discutir diversos assuntos e
fazer propostas para que sejam apresentadas
na Conferência Municipal. O objetivo deste
trabalho é fazer com que a sociedade possa
contribuir com a formulação da política de
saúde.
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POLÍCIA Rapaz é preso com 98 pedras de crack

Denúncia anônima ajuda
trabalho dos policiais

Já na manhã de domingo (26), após mais uma
denúncia anônima de possível ocorrência de tráfico
pelo bairro Ipê II (Distrito
de Moreira Cesar), a Polícia Militar apreendeu três
jovens, sendo dois adolescentes. Com eles foram

encontrados três pinos de
cocaína vazios, uma porção
de maconha, três celulares,
a quantia de R$ 48, e uma
touca ninja. Segundo informações do boletim de ocorrência, as denúncias de tráfico no local já aconteciam
há algum tempo.

Colônia de Pescadores
sofre furto

A Colônia de Pescadores
de Pindamonhangaba, localizada no bairro Bosque, sofreu um furto na madrugada
de sábado (25). Representantes do estabelecimento

compareceram ao 1º DP e
narraram que a janela lateral
da propriedade foi arrombada e do local foram levados
um monitor de vídeo e uma
impressora.

Mais uma vítima tem
bicicleta roubada

Por volta de 20h30 da
noite de domingo (26), a
vítima LAAS ,16 anos, passava com sua bicicleta pela
avenida Dr. Jorge Tibiriçá,
trecho que fica embaixo do
viaduto, quando foi abordado por dois indivíduos,

sendo que um deles estava
armado. Além de sua bicicleta, o rapaz foi obrigado
a entregar uma corrente de
prata, um relógio e seu celular. Após o delito, os dois
fugiram no sentido ao bairro
São Benedito.

Em policiamento ostensivo no início da tarde de sábado (25), ao passar pelo
bairro Santa Cecília, a PM

avistou um homem em comportamento suspeito, decidindo abordá-lo. Na revista,
foram encontradas 98 pedras

de crack e um revólver calibre 38 com numeração raspada, que estava com munição.
Os objetos estavam dentro da

mochila do rapaz. Preso em
flagrante, foi encaminhado
ao 1° DP de Pindamonhangaba.

Posto de gasolina sofre mais um assalto
Homem é
esfaqueado por três elementos de bicicleta
No início da noite do último sábado (25), a PM foi solicitada ao Pronto-Socorro,
onde constatou que a vítima
BBL, de 47 anos, havia sido
esfaqueada nas costas por
um indivíduo desconhecido.
O homem não sabia descrever nem o autor nem o local
dos fatos. Foi constatado
que ele dera entrada no PS
em estado de embriaguez.
Medicado, permaneceu em
observação.

Às 19 horas de segunda-feira (27), um posto de gasolina localizado na avenida Dr. Francisco Lessa Jr.
foi assaltado. Três elementos desconhecidos, de bicicletas, chegaram ao local e
mediante ameaça com arma
de fogo renderam os frentistas, que entregaram a quantia de R$ 373,90. Não há
pista dos assaltantes, pois
eles usavam roupas que encobriam o rosto.

Filho comete agressões contra a própria mãe
A Polícia Militar foi
acionada para atender
uma ocorrência de agressão envolvendo mãe e
filho. CAMM, 35 anos,
informou que seu filho
WRM, 18 anos, já a havia
agredido com socos e pontapés, além de quebrar al-

guns objetos da casa na tarde de
domingo (26). A PM havia sido
acionada e registrado a ocorrência. Após o registro, o filho voltou
para a casa e a vítima só retornou
para o local por volta de 1 hora da
madrugada, na companhia de seu
marido. Quando entrou em casa,
foi novamente agredida pelo ra-

paz e solicitou ajuda da PM outra
vez. Ela foi questionada e decidiu
representar contra o próprio filho,
que, não tendo a quantia de R$ 2
mil, não pôde pagar a fiança para
ser liberado. Preso em flagrante,
enquadrado na Lei Maria da Penha, ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Guará.

Acidente de trânsito na
Dois foragidos da justiça são capturados pela PM
av. N. S. do Bom Sucesso Na tarde da última sex- provisória pela execução do (25), um homem de 34 a cadeia de Guaratinguetá.
A polícia registrou um acidente na avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso na manhã de sábado (25). Por volta
das 11h30, DGDS, 40 anos,
foi atingida pelo motorista de
um automóvel. A vítima estava

na garupa de uma motocicleta,
que fazia a rotatória para entrar
no bairro Bela Vista e o condutor do veículo, que vinha sentido centro, informou que freou
mas não conseguiu evitar a
colisão.

Moradora registra
boletim de furto de lixeira

Na manhã de terça-feira
(28), BQL, 69 anos, foi colocar o lixo na calçada e
não encontrou a lixeira que
ficava em frente à sua casa.
Na madrugada daquele dia,

um indivíduo desconhecido havia serrado o cano
de alumínio que sustenta a
lixeira. Ela compareceu ao
1° DP para registrar a ocorrência.

Ladrão danifica caminhão
para furtar objeto
Um motorista de caminhão teve o seu veículo danificado na noite do dia 22.
A vítima informou que havia
estacionado no pátio de um
posto localizado às margens
da rodovia Presidente Dutra,
nas proximidades da entrada

de Pindamonhangaba, sentido
Rio de Janeiro, e ausentou-se
por alguns instantes. Ao retornar percebeu que haviam
danificado o quebra vento de
uma das laterais do seu caminhão e furtado um aparelho
celular.

ta-feira (24), a PM realizava patrulhamento de rotina
pelo bairro Castolira e capturou um adolescente com
um mandado de internação

de delito. Ele foi apreendido e encaminhado ao 1°
DP, para ser levado à Fundação Casa.
Já na tarde de sába-

anos foi capturado no bairro Jardim Eloyna. A Polícia
Militar encontrou J.R.P.,
foragido do CPP de Campinas e o encaminhou para

As pessoas que tiverem informações sobre foragidos
da Justiça podem contribuir com a Polícia fazendo
as denúncias pelo 190.

Delegado faz alerta sobre aquisição de terrenos
O delegado de polícia de Pindamonhangaba, Vicente Lagioto,
vem fazendo uma série de alertas à
população por meio das postagens
em seu perfil em uma rede social.
Desta vez, o tema abordado foi a
compra e venda de terrenos.
Segundo ele, alguns episódios
têm ocorrido com vários compradores de loteamentos na cidade,
em que os adquirentes descobriram
que o imóvel teria sido registrado
por outros compradores, fato em
apuração pela Polícia Civil.
Alguns cuidados devem ser tomados. Ao ter intenção de adquirir o imóvel, deve-se procurar informações sobre a idoneidade da
empresa que está efetuando a negociação, o que pode ser levantada
inclusive pela internet.

Existe a necessidade de realizar
consulta no Cartório de Registro de
Imóveis da cidade para confirmar
se aquele loteamento já está devidamente regularizado e se a pessoa
que está realizando a venda consta
como proprietária.
No caso de venda de terrenos
em loteamentos que não estejam
devidamente regularizados é configurado crime, previsto na Lei
de Zoneamento do Solo Urbano,
devendo tal fato ser comunicado
imediatamente à Delegacia de Polícia, que possibilitará à autoridade policial a tomada de medidas
judiciárias.
Estando com o registro correto,
o interessado deverá consultar a situação de pagamento de IPTU do
local na Prefeitura, e também se há

pendências no Poder Judiciário Estadual ou Federal, o que pode prejudicar, futuramente, a transmissão
de propriedade do imóvel. Em caso de regularidade, deve se lavrar
escritura pública de compromisso
(no caso de pagamento parcelado)
ou de venda em compra (no caso de
pagamento integral).
Tal escritura pública deve ser
imediatamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis da cidade. O delegado alerta que a falta do registro da escritura pública
no Cartório de Registro de Imóveis
possibilita que um criminoso efetue novamente a venda do imóvel,
sem que o novo comprador tenha
conhecimento de tal circunstância,
o que trará grande dor de cabeça e
prejuízo para quem o adquire.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 047/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº.
47/13, que cuida de “Aquisição de
materiais
carpintaria,
hidráulico,
telhas e rejunte”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr.
Pregoeiro no procedimento licitatório em
favor da empresa (itens/lotes): Santos
Gouvea Comercial Ltda. EPP (11 e 12).
Itens desertos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 09, 10, 13, 14 e 15.
Pindamonhangaba, 22 de maio de 2013.
PREGÃO Nº. 048/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº.
48/13, que cuida de “Contratação de
empresa especializada em locação de
escavadeiras hidráulica sobre esteira
700 mm e 500 mm, para limpeza e
desassoreamento de córregos, execução
de galerias, (escavação e assentamento
de tubos de concreto) no Município de
Pindamonhangaba e distrito de Moreira
César, pelos períodos de 06(seis) meses
e 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr.
Pregoeiro no procedimento licitatório em

favor das empresas (itens/lotes): Karaja
Locações e Serviços Ltda. (01 e 02).
Penascal
Engenharia e Construção
Ltda. (03).
Pindamonhangaba, 23 de maio de 2013.
PREGÃO Nº. 049/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 49/13,
que cuida de “Aquisição de aparelho
de eletrocardiograma”, a Autoridade
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO
do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório
em favor da empresa (item/lote): Luiz C.
de Melo Souza Lorena ME (01).
Pindamonhangaba, 17 de maio de 2013.
PREGÃO Nº. 053/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 53/13,
que cuida de “Aquisição de curativo
estéril para campanhas de vacina e
materiais de enfermagem”, a Autoridade
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO
do Sr. Pregoeiro no procedimento
licitatório em favor da empresa (itens/
lotes): Alexandre A. de Souza EPP (01,
02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08).
Pindamonhangaba, 22 de maio de 2013.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 022/2013
Objeto: Aquisição de materiais odontológicos.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 581/2013
Contratada: Alexandre A Souza ME.
Data da AF: 22/05/2013
Valor: R$ 237,00
Autorização de Fornecimento nº 582/2013
Contratada: Alexandre A Souza ME.
Data da AF: 22/05/2013
Valor: R$ 162,00
Autorização de Fornecimento nº 583/2013
Contratada: Alexandre A Souza ME.
Data da AF: 22/05/2013
Valor: R$ 136,00
Autorização de Fornecimento nº 584/2013
Contratada: Alexandre A Souza ME.
Data da AF: 22/05/2013
Valor: R$ 9.360,00
Autorização de Fornecimento nº 585/2013
Contratada: Alexandre A Souza ME.
Data da AF: 22/05/2013
Valor: R$ 279,00
Autorização de Fornecimento nº 586/2013
Contratada: Alexandre A Souza ME.
Data da AF: 22/05/2013
Valor: R$ 518,00

Autorização de Fornecimento nº 587/2013
Contratada: EC dos Santos Comercial ME.
Data da AF: 22/05/2013
Valor: R$ 792,00
Autorização de Fornecimento nº 588/2013
Contratada: EC dos Santos Comercial ME.
Data da AF: 22/05/2013
Valor: R$ 2.028,48
Autorização de Fornecimento nº 590/2013
Contratada: EC dos Santos Comercial ME.
Data da AF: 22/05/2013
Valor: R$ 64,60
Autorização de Fornecimento nº 591/2013
Contratada: EC dos Santos Comercial ME.
Data da AF: 22/05/2013
Valor: R$ 550,00
Autorização de Fornecimento nº 592/2013
Contratada: EC dos Santos Comercial ME.
Data da AF: 22/05/2013
Valor: R$ 4.680,00

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 338/2012
Objeto: Aquisição de material de consumo
para o laboratório municipal.
Contrato nº 001/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
Contratada: Greiner Bio One Brasil Produtos
Médicos Hospitalares Ltda.
Data de assinatura: 18/01/2013
Vigência: 03 (três) meses -Valor: R$ 330.151,00
Assina pela contratante: Vito Ardito Lerário
Assina pela contratada: Maurício Martins cañas
Contrato nº 002/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba - Contratada: Hemogram –
Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Data de assinatura: 18/01/2013
Vigência: 03 (três) meses - Valor: R$ 24.000,00
Assina pela contratante: Vito Ardito Lerário
Assina pela contratada: Eduardo Luiz Resende
de Castro

Autorização de Fornecimento nº 593/2013
Contratada: EC dos Santos Comercial ME.
Data da AF: 22/05/2013
Valor: R$ 196,00

Contrato nº 003/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Specialab Produtos para
Laboratórios Ltda.
Data de assinatura: 18/01/2013
Vigência: 03 (três) meses - Valor: R$ 27.159,00
Assina pela contratante: Vito Ardito Lerário
Assina pela contratada: Luzia Vida Suatto

Pindamonhangaba, 24 de maio de 2013.

Pindamonhangaba, 24 de maio de 2013.

ADITAMENTO DO
PREGÃO Nº 120/2010
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº
019/A/2010
Contratante: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
Contratada: Tamel Tratores e Máquinas de
Terraplenagem Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada
em prestação de serviços automotivos
em geral para manutenções corretivas e
preventivas com reposição, sem exclusividade
de peças.
Vigência: prorrogado em 04 (quatro) meses,
até 04/08/2013.
Assina pela contratante: Nelson Nassif de
Mesquita
Assina pela contratada: Jean Carlos dos
Santos
Data de assinatura: 04/04/2013

ADITAMENTO DO
PREGÃO Nº 037/2011
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº
069/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
Contratada: Pró Imagem Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de biópsia de
próstata conduzida por USG.
Vigência: prorrogado em 12 (doze) meses, até
17/04/2013.
Assina pela contratante: Isael Domingues
Assina pela contratada: José Carlos Silva
Data de assinatura: 17/04/2013
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Estão abertas as inscrições para bolsas
de estudos no Colégio Comercial
Marcos Cuba
Os moradores interessados em serem beneficiados com uma bolsa de estudo, no Colégio Comercial Dr. João Romeiro, poderão
fazer as inscrições até o dia 17 de junho. Ao
todo, serão oferecidas 42 bolsas, distribuídas
nos cursos de segurança do trabalho, administração, meio ambiente e logística.
A concessão das bolsas de estudos é realizada por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Pindamonhangaba, pelo Departamento de Assistência Social, e Colégio Comercial
Dr. João Romeiro, e tem como objetivo profissionalizar os moradores para atuarem nas
diversas áreas do conhecimento.
É necessário que o interessado esteja cursando ou concluído o 3º ano do Ensino Mé-

dio, em escola da rede pública. As inscrições
devem ser feitas das 8 às 17 horas, no setor
de Protocolo da Prefeitura ou na Subprefeitura, em Moreira César. Após preencher a ficha de inscrição, o munícipe deve apresentar
cópias dos seguintes documentos: RG, comprovar que mora na cidade por no mínimo
dois anos, ou mais, com comprovante de endereço referente ao ano de 2011 ou anos anteriores, comprovante de renda de todos os
moradores da casa, certificado ou declaração
escolar.
Os inscritos farão uma avaliação com
questões objetivas de português, matemática
e conhecimentos gerais, que será aplicada no
dia 23 de junho, das 9 às 12 horas, na sede do
Colégio Comercial Dr. João Romeiro.

Ana Camila Campos

Aiandra Alves Mariano
A MRV Engenharia promove, até o dia
10 de junho, uma campanha do agasalho
em Pindamonhangaba e outras cidades
da região, onde a construtora atua, como
Aparecida, Jacareí, São José dos Campos
e Taubaté. A ação é comemorativa à conquista de um milhão de fãs no
Facebook
“A ideia é aproveitar a popularidade da MRV no Facebook
para compartilhar solidariedade
e estimular o engajamento do
público”, destaca Rodrigo Resende, diretor de Marketing da
MRV. Além de convidar os seguidores a participar da campanha
com doações, são os próprios fãs da
página que poderão indicar entidades para serem beneficiadas pela
ação. A iniciativa conta também
com campanha interna para funcionários
e colaboradores da empresa.
Os interessados poderão doar agasalhos
e cobertores em bom estado nos postos de

Divulgação

MRV Engenharia promove
Campanha do Agasalho

Pais passam um dia
na escola dos filhos
Aiandra Alves Mariano

Pais de alunos das
escolas estaduais de Pindamonhangaba participaram, no último sábado
(25), do projeto “Um Dia
na Escola do Meu Filho”.
Durante todo o dia eles
visitaram a escola de
seus filhos, assistiram a

doação. Em Pinda, o posto fica na rua Jadir
Figueira, 2.700, no Parque das Nações. A lista
completa dos postos de doação está na página
da MRV no Facebook.

Projetos sociais da Gerdau
beneficiam jovens e mulheres
Aiandra Alves Mariano
Dois projetos da unidade da Gerdau em
Pindamonhangaba beneficiaram, neste mês,
40 mulheres e 20 jovens de instituições beneficentes da cidade.
No primeiro projeto, a empresa realizou
uma oficina de customização de Ecobags para
mulheres ligadas a instituições carentes que
se beneficiaram do treinamento que pode contribuir com a melhoria de sua renda familiar.
No curso, que teve três horas de duração,
uma professora ensinou técnicas de costura
sem máquina, que são utilizadas para a confecção das Ecobags a partir de lonas que seriam descartadas. As 40 participantes ligadas
a ONGs locais (Cooperativa Moreira Cesar
Recicla, CCI Campinas, ACIP, AMAR, Casa
da Amizade e Jataí) serão multiplicadoras do
conhecimento aprendido.
Já o outro programa, “Empresário Sombra
por um Dia”, foi realizado em parceria com
a ONG Internacional Junior Achievement.

Evento na EE Ryoiti Yassuda, com grande presença dos pais de alunos

A atividade aconteceu no dia 21 de maio e
contou com a participação das instituições
Casa Transitória (projeto Pré Vestibular Anália Franco), Instituto Salesianos (Projeto Tô
Dentro), IA3 (Projeto Jovem na Empresa) e
Etec João Gomes de Araujo.
Os jovens tiveram a oportunidade de conhecer a rotina de trabalho de um profissional
da Gerdau que atuasse em sua área de interesse. Durante um dia, cada um deles acompanhou um executivo em todas as suas tarefas,
desde a leitura dos jornais matinais até as reuniões de negócios.
Direcionado pelo Instituto Gerdau, responsável pelas políticas e diretrizes de
responsabilidade social da Companhia,
o programa Empresário Sombra por um
Dia busca fazer com que os participantes
tenham uma visão realista da profissão e
compreendam como os conhecimentos adquiridos em sala de aula podem ser aplicados em sua carreira.

palestras e participaram
de jogos e dinâmicas. A
iniciativa tem como objetivo ampliar a participação das famílias na rotina
escolar dos filhos.
Nas escolas da cidade, alunos e professores
foram os anfitriões e
guias das unidades de

ensino. Em cada unidade escolar aconteceram
jogos cooperativos,
brincadeiras, gincanas
e outras atividades de
lazer para interação entre pais e filhos, além de
diversas palestras sobre
temas como bullying,
por exemplo.

‘Receita de Sucesso’ promove palestra
sobre o mercado da alimentação
Aiandra Alves Mariano
Em meio aos preparativos
para os dois grandes eventos
esportivos que ocorrerão no
Brasil nos próximos anos - a
Copa do Mundo Fifa 2014 e
as Olimpíadas de 2016-, empresários do Vale do Paraíba
tiveram a oportunidade de
conhecer as mais novas tendências do mercado de alimentação no país.
O projeto “Receita de Sucesso” do Sebrae-SP trouxe
para Pinda, na segunda-feira
(27), palestrantes que abordaram o tema no auditório da
Etec João Gomes de Araújo.
O nutricionista Odisael
Vieira de Siqueira, fiscal do
Conselho Regional de Nutricionistas no Vale do Paraíba,
falou sobre “Tendências na
área de nutrição para o mercado da alimentação”.
Em seguida, o pesquisador Raul Amaral Rego, do
Ital - Instituto de Tecnologia
de Alimentos da Secretaria
de Agricultura e Abasteci-

mento do Estado de São Paulo, falou sobre “Tendências e
Inovações para Alimentação
Fora do Lar”.
Amaral é o coordenador do “Brasil Food Trends
2020”, um projeto lançado
em 2010, que mapeou as tendências da indústria da alimentação brasileira para os
próximos 10 anos. O trabalho, realizado por uma equipe
de pesquisadores, resultou na
publicação de um livro que

reúne todas as informações
coletadas no levantamento e
que hoje serve de referência
para o setor alimentício.
Este foi o primeiro ciclo de palestras promovidas
pelo projeto. Voltado para
empresários, gestores e colaboradores do segmento
de alimentação fora do lar,
“Receita de Sucesso” visa
apresentar as mais novas
tendências das atividades
gastronômicas.
Arquivo TN

As palestras focaram o mercado de alimentação do país

Pinda poderá receber mais investimentos após
criação do Fundo de Desenvolvimento para a região
Aiandra Alves Mariano

O governador do Estado de São Paulo
assinou, na semana passada, o decreto que cria o Fundo Metropolitano de
Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, o
FundoVale, instrumento que dará suporte
financeiro ao planejamento integrado e à
realização de obras conjuntas para resolver problemas comuns entre o Estado e
os 39 municípios que integram a região,
entre eles Pindamonhangaba. Com o
novo Fundo, a cidade receberá mais
investimentos do Governo do Estado e

poderá firmar mais parcerias para obras
e projetos futuros.
O governador destacou que os 39 municípios do Vale e o Governo do Estado
terão participação no FundoVale. “Será
definido o valor para cada prefeitura e
para o Governo investir. Depois, vamos
decidir os projetos de interesse coletivo
de toda região”, afirmou. “Estes recursos
são para que as ações que sejam desenvolvidas tenham este caráter de integração, que é a marca do nosso governo”,
disse o secretário de Desenvolvimento
Metropolitano em exercício, Edmur Mes-

quita. O FundoVale será administrado
pela Desenvolve SP.
O Fundo de Desenvolvimento da
RMVale é o instrumento que garante os
recursos financeiros necessários para a
realização de ações e obras fundamentais
para o desenvolvimento socioeconômico
e a melhoria da qualidade de vida na
Região Metropolitana do Vale do Paraíba e
Litoral Norte. Em sentido mais amplo, o
FundoVale permitirá a utilização racional do
território, dos recursos naturais e culturais e a proteção do meio ambiente, com a
implantação de empreendimentos públicos

e privados voltados à redução das desigualdades sociais e regionais.
Funciona, na prática, como uma conta
conjunta do Estado e municípios, sendo que
o montante de recursos por município será
definido, democraticamente, no âmbito do
Conselho de Desenvolvimento, levando-se em conta a capacidade econômica e
financeira de cada um deles. O Fundo
também receberá transferências da União
para a execução de planos, programas e
projetos de interesse da região, além
de empréstimos de bancos internacionais,
entre outras fontes de recursos.
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Janio afirma: reuniões Cal agradece ao Governo de Dr. Marcos Aurélio
nos bairros fazem Pinda ser
SP pela vinda do Poupatempo solicita rede de esgoto
uma cidade mais organizada para Pindamonhangaba
para o bairro do Queiroz

O vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) está bastante otimista com a iniciativa do atual
prefeito em promover reuniões
com os moradores dos bairros de
Pindamonhangaba. De acordo
com o vereador, os encontros
de trabalho já foram feitos em
vários bairros do município
visando ampliar a participação
de toda a comunidade na solução
dos problemas.
Janio enfatiza que “isso tem
facilitado bastante os trabalhos
da Prefeitura, pois a cidade têm
muitos problemas. “Os vereadores, secretários e o prefeito
se preocupam nesse primeiro
semestre em arrumar a casa e,
assim, poder iniciar a todo vapor

os projetos de melhoria para
a cidade”, salienta o vereador
Janio Lerario.
As reuniões com as comunidades vem acontecendo duas
vezes por semana com a participação de secretários, assessores,
diretores e o prefeito Vito.
Na oportunidade, os moradores podem falar, pedir
e reivindicar e fazerem suas
observações de cada obra
de maior necessidade em
cada bairro visitado. Para o
vereador Janio Lerario “é
muito importante a busca de
aproximação do prefeito e
todo o seu secretariado com
a comunidade e isso só rende
benefícios a todos”.

Fale com o Vereador Janio Lerario

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Martim Cesar pede
melhorias para o
bairro Shangri -lá
Diretoria de Comunicação/CVP

V e r eador M artim C e sa r

O vereador Martim Ce- diações dos bairros Campos
sar (DEM) solicita ao Poder Maia, Residencial Lessa e
Executivo, melhorias como Jardim Resende.
a implantação da rede de esIluminação Pública
goto, rede de águas pluviais,
O vereador Martim Cesar
colocação de guias e sarjetas encaminhou Indicação ao
e pavimentação asfáltica, no Prefeito Vito Ardito, soliBairro Shangri-lá. Em sua citando providências para
justificativa, o vereador alega que seja realizado estudos
que trata-se de uma região visando melhorias na ilumipopulosa e seus moradores nação pública do Loteamento
clamam já algum tempo por Residencial Castolira, mais
estas medidas.
precisamente na rua Felício
Limpeza
Campana Vitalli, esquina
O vereador Martim Cesar com a rua Oswaldo Vasques,
pede estudos e providências rua José Dias Sobrinho e rua
para que seja feita a capina Waldomiro Marcondes. “Com
e limpeza das margens do uma iluminação deficiente,
córrego que percorre a rua a segurança dos moradores
Professora Myrian Penteado fica prejudicada”, comenta o
Rodrigues Alckimin, nas ime- vereador Martim Cesar.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

O vereador José Carlos
Gomes - Cal (PTB) está
feliz com a vinda da unidade do Poupatempo para
Pindamonhangaba, que irá
facilitar a vida de todos os
nossos munícipes e também das cidades vizinhas.
Cal agradece ao Governador de São Paulo, Geraldo
Alckmin Filho (PSDB), ao
deputado federal Arnaldo
Faria de Sá (PTB), ao deputado estadual Campos
Machado (PTB), ao Prefeito Vito Ardito Lerario
e a todos os vereadores
da nossa Câmara Municipal que lutaram para essa
importante conquista que,
com certeza, será um marco
para nossa cidade.
Iluminação da
passarela
Em nome dos moradores
dos bairros Pasin e Mantiqueira, o vereador Cal está
agradecendo à Prefeitura, à
Subprefeitura, ao Miguel
da Elétrica e seus funcionários pela implantação da

com o

Governador

de

SP, Geraldo

iluminação da passarela
que liga os dois bairros. A
benfeitoria irá contribuir
para maior segurança dos
moradores que utilizam
esta passagem, principalmente no período noturno.
O vereador Cal afirmou,
ainda, que está solicitando ao Prefeito que seja
estudada a construção de
uma ponte para que seja
facilitada a passagem de
carros, que ligaria o Pasin
ao Mantiqueira, com acesso
à rotatória do Guardião.
“Com essa obra, o bairro
Pasin ganharia mais uma
saída e entrada pela SP 62”,
finaliza Cal.
Missa em Coruputuba
Dona Carminha convida
a todos para missa em Coruputuba, na Igreja Nossa
Senhora Aparecida, no dia
02 de junho, ás 10h30. O ato
eucarístico será celebrado
pelo Padre Furtado, que
dará uma benção especial
aos antigos moradores de
Coruputuba.

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

elas interferem na qualidade
de vida da população. A
maioria dessas doenças é de
fácil prevenção, mas causam
muitas mortes, como o caso
da diarréia entre crianças
menores de 5 anos. Outras
doenças relacionadas à falta
de saneamento são: amebíase,

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Cal (primeiro da esq. para dir.) e autoridades
Alckmin em reunião no SEST/SENAT de Taubaté

V e r e ador J anio A r d i to L e r a r i o

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR) apresentou, na Sessão Ordinária
da Câmara, realizada no dia
20 de maio, o Requerimento
de nº 1257/2013, que pede
para que seja oficiado à SABESP a solicitação de estudos
e providências para a implan-

Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi

tação de uma rede de esgoto
no bairro do Queiroz.
Em reunião realizada no
bairro, os moradores da região
reclamaram dos incômodos
que a falta da rede de esgoto
provoca, como o constante
mal cheiro e o risco da proliferação de doenças infecto
contagiosas que podem ser
transmitidas através do esgoto
não canalizado e não tratado.
São muitas as doenças vinculadas à falta de saneamento e

cólera, dengue, desinterias,
elefantíase, esquistossomose,
febres amarela e tifóide, hepatite, infecções na pele e nos
olhos, leptospirose, malária e
poliomielite.
“O saneamento básico e
a saúde estão diretamente
ligados e, por isso, precisamos garantir à população de
Pinda um saneamento básico
adequado para que a saúde de
todos seja preservada”, ressaltou o Dr. Marcos Aurélio.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Professor Osvaldo visita Roderley Miotto
UBS do Crispim junto com agradece a viabilização do
Poupatempo para Pinda
Secretário de Saúde
Diretoria de Comunicação/CVP

Na quarta-feira, dia 22, o vereador Professor
Osvaldo Macedo
Negrão (PMDB)
esteve juntamente
com o Secretário de
Saúde Dr. Isael Domingues, na UBS Unidade Básica de
Saúde do Crispim,
para averiguar as
condições daquela
unidade, em sua
estrutura e na qualidade do atendimento prestado à Vereador Professor Osvaldo
população.
pude constatar que esta unidaÉ importante destacar que de tem urgência em receber
há cerca de um mês, mais pre- investimentos; e com certeza
cisamente no dia 12 de Abril, após examinar as condições
o vereador Professor Osvaldo em que se encontra o prédio,
esteve nesta mesma Unidade, e providências e soluções prerealizou uma matéria relatando cisam ser implementadas e
sobre as condições inadequa- vamos trabalhar para que isso
das em que o prédio se encontra ocorra o mais rápido possível”,
para o atendimento à popu- enfatizou o Secretário Dr. Isael
lação. “É inaceitável que a Domingues.
população seja atendida sem os
A importância da adequarequisitos adequados e que os ção desta UBS se faz necessáprofissionais que lá trabalham ria devido à explosão demonão tenham uma estrutura que gráfica que ocorre no bairro do
ofereça o mínimo de privacida- Crispim. “Temos hoje naquela
de nos atendimentos”, relatou região a construção de inúmeo Professor Osvaldo.
ros prédios e casas que irão
O Secretário de Saúde aumentar consideravelmente
constatou que todas as irregu- o número de munícipes que
laridades relatadas pelo verea- utilizarão o Centro de Saúde
dor eram procedentes, e que a do bairro. Por isso, precisamos
reforma e adequação da UBS não só adequar o prédio mas
são fundamentais para que também ampliar sua capacios cidadãos possam receber dade de atendimento, além de
atendimento com qualidade. criar condições dignas para
“Sabemos que são inúmeros os profissionais que lá exeros problemas que os Centros cem suas funções”, finaliza o
de Saúde tem enfrentado, mas vereador Professor Osvaldo.
Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Roderley Miotto

e o

Governador Geraldo Alckmin

O vereador Roderley Miotto com preços acessíveis e com
(PSDB) agradece ao Governo refeições de qualidade, em
do Estado pelo anúncio da Pindamonhangaba”, finaliza o
implantação do Poupatempo vereador Roderley Miotto.
O que é o Poupatempo?
no município de PindamonhanO Governo do Estado de São
gaba. A unidade do programa na
cidade é uma reivindicação do Paulo, para facilitar o acesso
prefeito Vito Ardito (PSDB) e do cidadão às informações e
do parlamentar, que havia soli- serviços públicos, implantou em
citado, através do requerimento 1996 o Programa Poupatempo,
11/2013, no mês de janeiro, a que reúne, em um único local,
instalação do programa e por um amplo leque de órgãos
diversas vezes reiterou seu governamentais e empresas
pedido ao Governador Geraldo prestadoras de serviços de
natureza pública, realizanAlckmin (PSDB).
“É uma notícia maravilhosa do atendimento rápido, sem
para nossa cidade. Todos serão discriminação ou privilégios.
beneficiados com o Poupatem- O Poupatempo disponibiliza
po, que atenderá as necessidades diversos serviços à população,
dos munícipes sem precisarem entre os mais solicitados estão
sair da cidade. Nós agradecemos emissão de Carteira de Idenao Governador por ter atendido tidade, Carteira Nacional de
mais esse pedido”, enfatiza Habilitação, Licenciamento de
Veículos, Atestado de AnteceMiotto.
O parlamentar ainda falou dentes Criminais e Carteira de
de outros pedidos que tem feito Trabalho. Mais informações
ao Governo. “Nos encontros sobre os serviços oferecidos,
que venho tendo com o Go- documentos, condições, pravernador, já solicitei a ele que zos e taxas podem ser obtidas
estude também a possibilidade através do Disque Poupatempo,
de implantação do Bom Prato, no telefone 0800 772 36 33 que é um restaurante popular ligação gratuita.
Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto
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Toninho da Farmácia
Ricardo Piorino
Após intenso trabalho, Vereador
afirma: “Quando chegar
demonstra fidelidade ao
Magrão conquista Poupatempo
Transporte Complementar as chuvas, a casa vai cair” para Pindamonhangaba
Fotos: Diretoria de Comunicação/CVP

“Chegamos num ponto decisivo e
importante para todos”

Anúncio foi feito pelo Governador de SP,
Geraldo Alckmin em Taubaté; unidade será
instalada na cidade e vai beneficiar a
comunidade pindamonhangabense

Diretoria de Comunicação/CVP

O Vereador Toninho da Farmácia (PDT) solicita providências
definitivas por parte da Defesa Civil sobre duas residências
no bairro do Araretama, que devido as fortes chuvas do início
deste ano foram abaladas e colocadas em situação de risco.
“Sei que vamos contar com a dedicação dos responsáveis da
Defesa Civil antes do período das fortes chuvas e ventos que
começam a partir de setembro e outubro”, destaca o vereador
Toninho da Farmácia.
Abrigo para os animais

Em reunião realizada no Abrigo de Animais neste último
domingo dia 26/05, a Administradora Tânia trouxe a informação que esta em processo de licitação a compra de cirurgias de
castração em uma clinica devidamente regularizada.
Outro ponto abordado é a realização de uma reforma no
abrigo de animais. Esta reforma visa a construção de um local apropriado para quarentena de cães e gatos, e também a
construção de um gatil. “Lembrando que a reforma que será
realizada no abrigo usará apenas a área construída já existente
no local, pois devido o local ser uma área de preservação não
pode haver uma expansão”.

Vereador Professor
Felipe César – FC reitera ao
Eric agradece por obras prefeito estudos para construção
do segundo anel viário
no “Marieta Azeredo”
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Professor Eric durante visita às obras que estão sendo executadas
Benedito Galvão de Castro, no bairro Marieta Azeredo, em Moreira César

O vereador Professor Eric
(PR) agradece ao Subprefeito
de Moreira César, Manoel Pereira Santos, o Mané, as obras
de construção de galeria de
água pluvial na rua Benedito
Galvão de Castro, no bairro
Marieta Azeredo. O parlamentar, por meio de requerimento,
reivindicou a construção da
galeria para conter alagamentos no local. “Agradeço ao
Subprefeito Mané pelas obras,
pois a população sofria muitos
prejuízos com os alagamentos,
principalmente em épocas de
chuvas”, ressaltou.
Contratação de
professores
O vereador Professor Eric
elaborou Indicação de Projeto
de Lei ao Executivo Municipal
solicitando a contratação de
professores de educação física
em Pindamonhangaba. O parlamentar têm visitado vários
bairros da cidade e constatou
que, em muitos ginásios esportivos, não há profissionais

na

Fale com o vereador Professor Eric

Diretoria de Comunicação/CVP

Rua

de educação física para oferecer atividades à população.
“Solicitei ao Executivo, por
meio da Indicação de Projeto
de Lei, que professores sejam
contratados para atuarem em
modalidades como: Tae Kow
Do, Karatê, Ginástica Rítmica,
Ginástica Artística, Dança
de Salão, Skate, Futebol de
Campo e Futsal (Futebol de
Salão)”, explicou o vereador
que, em muitas reuniões e
encontros com munícipes,
recebe dezenas de pedidos
para que o esporte da cidade
seja mais valorizado. “Os
benefícios que o esporte proporciona na vida das pessoas
são evidentes e a contratação
de professores de educação
física é uma reivindicação
antiga de muitos moradores”.
A Indicação de Projeto de Lei
do vereador Professor Eric foi
aprovada em plenário durante
a 17ª Sessão Ordinária na
Câmara e, posteriormente,
enviada ao Poder Executivo.

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

34/2013 fazendo a solicitação desta benfeitoria
para Pindamonhangaba.
“Além do requerimento,
eu também mantive
contato formal com o
Secretário Davi Zaia
que é presidente do meu
partido, pleiteando a
instalação da unidade do
Poupatempo em nosso
município”, reforçou o
Vereador Magrão comemora implantação do Poupatempo vereador Magrão.
em Pindamonhangaba
O Poupatempo é um
O vereador Carlos Eduardo instrumento Público que facilita
de Moura – Magrão (PPS) a vida das pessoas em relação
participou nesta sexta-feira, as suas necessidades, principalem Taubaté, na sede do SEST/ mente de documentação, agora,
SENAT, do evento em que aperfeiçoando-se com o serviço
o Governador de São Paulo, de agendamento, minimizando
Geraldo Alckmin anunciou o tempo do cidadão na área do
a implantação da unidade do atendimento.
“O Poupatempo é de extrePoupatempo em Pindamonhangaba. Além de Alckmin, o ma importância para a cidade
encontro contou com a presença pois representa as característido Presidente Estadual do PPS cas de atuação deste vereador
e Secretário de Gestão Pública já que, quando estava atuande São Paulo, Davi Zaia; do do junto à Prefeitura, fomos
prefeito de Pindamonhangaba, considerados referência pela
Vito Ardito, prefeitos, vereado- qualidade do atendimento ao
res e autoridades da RM Vale. público”, afirmou o vereador
Logo que assumiu seu Magrão.
O parlamentar do PPS ficou
mandato, o vereador Magrão
se empenhou muito e lutou muito feliz pela conquista. “A
para que o Poupatempo tives- vinda do Poupatempo mostra
se uma unidade implantada que vamos sempre lutar pela
na cidade. Na oportunidade, excelência, agilidade, rapidez e
Magrão apresentou no dia 16 qualidade no atendimento da code janeiro, o Requerimento nº munidade”, salientou Magrão.
Fale com o vereador Magrão:

Diretoria de Comunicação/CVP

Atendendo a
Resolução Normativa nº14, de
06 de junho de
2012, do Ministério das Cidades, aconteceu
em nossa cidade,
no último dia 27,
nas dependências
do auditório da
Prefeitura Municipal, a 4ª Conferência Municipal
da Cidade (etapa
preparatória para
a 5ª Conferência
Nacional das Cidades).
Durante o encontro, foi com- Vereador Ricardo Piorino
posta a comissão preparatória nos destinos da sua cidade”,
municipal, que representará observou o vereador.
Segundo Piorino, a reuos interesses da população de
Pindamonhangaba. O obje- nião superou as expectativas
tivo principal da comissão é e contou com a participação
representar todos os segmen- de diversos segmentos: habitos da cidade, apontando as tação, saneamento, trânsito,
necessidades de reformas ur- transporte, etc. “Fiz questão de
banas, que serão amplamente registrar uma atenção especial
discutidas dentro dos âmbitos ao Transporte Público local,
Municipal, Estadual e Federal, com a necessária indepenaté que se tornem a realidade dência do Transporte Complementar, o que representaria
pretendida pela população.
Desta forma, a cidade uma grande conquista para
passará a ter um crescimen- os usuários”. “A população
to planejado e organizado, reconhece o bom trabalho deobrigando a Administração a sempenhado pelo Transporte
atender em conformidade com Complementar, todavia, não
os reais interesses do povo. pode permanecer nas rédeas de
“Sem dúvida é uma forma uma empresa de ônibus, o que
responsável e democrática de interfere significativamente na
se governar, onde a população qualidade dos serviços prestaterá uma participação decisiva dos”, afirmou Ricardo Piorino.

Vereador Felipe César - FC

O vereador Felipe César – FC (PMDB) reitera ao
Executivo a contratação de
uma empresa especializada
para realizar estudos visando
a construção do segundo anel
viário em Pindamonhangaba.
O vereador alega que tendo em
vista o crescimento do município nos últimos anos e o fluxo
de veículos, há necessidade de
novas rotas alternativas para o
contorno e o acesso da cidade.
Como este estudo e a obra
demandam muito tempo, o
vereador Felipe César – FC,
prevendo esta necessidade
num futuro próximo, pede
ao prefeito que se inicie as
tratativas o quanto antes, visando o segundo anel viário
em Pindamonhangaba.
Rede de Água no Colméia
O vereador Felipe César
– FC também pede que a administração faça a extensão

da rede de água
do bairro da Cruz
Grande até o bairro da Colmeia. O
vereador justifica
que a população
dos bairros rurais
carecem de água
tratada e este pedido é antigo, e que
ainda não foram
atendidos.
Creche no
Crispim,
Cruz Pequena e
Mandu
O vereador Felipe César – FC está
solicitando ao Prefeito a realização
de estudos para viabilizar a
construção de creches nos
bairros do Crispim, Cruz
Pequena e Mandu.
O vereador alega em sua
justificativa que estes bairros
crescem a cada dia e carecem
deste beneficio, para que as
mães possam ter tranquilidade
para trabalhar, sabendo que
seus filhos serão bem cuidados. “Hoje o bairro do Crispim
está em franca expansão, com
a construção de mais residencias, e não possui creche
para que as mães possam
deixar seus filhos enquanto
trabalham. De igual forma,
os bairros da Cruz Pequena
e Mandu também precisam
deste benefício. Desta forma,
pedimos ao prefeito, uma
atenção para estes bairros, e
que este estudo seja realizado
o mais breve possível”, destaca o vereador.

Fale com o Vereador Felipe César – FC

E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
19ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 03 de
junho de 2013, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 61/2013, do Vereador Felipe César, que “Dispensa
os motoristas de táxi do uso de cartões da zona azul por até 30 (trinta)
minutos e dá outras providências”.
II. Projeto de Lei n° 62/2013, do Vereador Felipe César, que “Dispõe
sobre a inclusão da matéria EDUCAÇÃO CÍVICA E VALORES HUMANOS como atividade extracurricular, nas Escolas Públicas Municipais, e
dá outras providências”.
III. Projeto de Lei n° 78/2013, do Vereador Professor Eric de Oliveira,
que “Institui o Dia Internacional de Combate às Drogas no Município de
Pindamonhangaba”.
Pindamonhangaba, 28 de maio de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme
inscrição dos Senhores Vereadores no livro próprio
TRIBUNA LIVRE: Sra. Ana Cristina P. Godoi

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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Maria Fernanda Munhoz

Cultura deverá ter novo
espaço no Parque da Cidade
Maria Fernanda Munhoz
Os artistas de Pindamonhangaba poderão ter mais
um espaço cultural para expressar seu talento e criatividade. Tratam-se de dois galpões no Parque da Cidade e
que a administração municipal está planejando transformar num anfiteatro e num espaço de exposições artísticas.
No último mês, os diretores de Cultura e de Parques,
além do representante de teatro do Conselho Municipal
de Cultura, estiveram reunidos a respeito deste projeto.
Em seguida, foram até o local
conhecer as dependências e o
resultado foi muito positivo.
De acordo com informações do Departamento de
Cultura, todo o espaço cultural é bem-vindo. No caso
do Parque da Cidade, os pré-

Maria Fernanda Munhoz

A praça esteve agitada durante a manhã de sábado

Dia do Brincar tem recorde
de público na Praça
Maria Fernanda Munhoz

Um dos espaços que poderá ser adaptado para receber exposições artísticas

dios estão, aparentemente,
em boas condições e, com o
apoio da administração municipal, existe um grande
potencial de que sejam bem

aproveitados pelos artistas da
cidade como um local para
ensaios e apresentações experimentais. Inclusive, um
dos galpões está em condi-

ções de ser adaptado para um
teatro de até cem lugares ou
auditório e, assim, também
poderá ser utilizado por outros setores da sociedade.

Artista de Pinda é premiada em Minas Gerais
Divulgação

Tela premiada em Juiz de Fora

Maria Fernanda Munhoz
A artista plástica Márcia Moura,
de Pindamonhangaba, foi premiada,
na última semana, com a Medalha de
Bronze no 63º Salão Oficial Municipal
da Associação de Belas Artes Antônio
Parreiras, de Juiz de Fora (MG), com
a obra ‘Espreita’, em óleo sobre tela.
O 63º Salão Oficial Municipal da
Associação de Belas Artes Antônio
Parreiras foi aberto no dia 24 de maio
e ficará até o dia 20 de junho, com
tema livre. A respeito de seu tema e
inspiração, a artista afirma que está
pesquisando os tigres. “Estou explorando as diversas espécies de tigres
por ser um animal ameaçado de extin-

ção, o que muito me atrai, assim como
o fato de ser um dos mais belos dos
grandes felinos”, explica. “Meu objetivo é mostrar a beleza do animal,
criar admiração nas pessoas para que
elas se importem com a possível extinção de um ser esteticamente perfeito.
As pessoas protegem e se importam
com aquilo que conhecem e valorizam”, afirma a artista.
Após esse salão, a próxima participação de Márcia Moura será no XXVII
Salão de Artes Plásticas de Arceburgo/
MG, considerado importante e muito
conceituado no mundo artístico. Será
aberto no dia 15 de junho e irá até dia
30 junho.

Dança Circular une atividade física e cultural
Maria Fernanda Munhoz
A Dança Circular é uma
atividade que gera momentos de lazer e descontração
em seus participantes. Além
dos benefícios emocionais,
por ser uma atividade física
moderada, pode ser realizada
por pessoas de todas as idades, e traz todas as melhorias
no organismo dos exercícios
físicos convencionais.
A Dança Circular é, ainda, um movimento que exercita a cultura. As danças realizadas são fruto de pesquisa
das danças feitas pelas comunidades ao longo dos anos,
em todos os países e culturas
diferentes das nossas.
Pindamonhangaba está
apostando nessa atividade e

Maria Fernanda Munhoz

A praça Monsenhor
Marcondes recebeu 840
crianças no sábado (25),
nas comemorações do “Dia
do Brincar”. O público foi
recorde no evento, que
é realizado há três anos,
cada vez com maior participação das crianças.
A intenção foi comemorar a data, instituída
pela Unesco, e levar um
momento de lazer para as
crianças, visando a interação delas com os pais. Para
a Educarte Brinquedoteca,
brincadeira é assunto sério
e a criança tem o direito de
viver esses momentos lúdicos, para o fortalecimento
de sua personalidade, estímulo de várias habilidades
e criação de laços afetivos
mais fortes com os pais.
Para participar, era só
chegar ao local e brincar. E
muitas crianças brincaram!
Havia atividades para todos
os gostos, como tenda das
bonecas, com panelinha,
maquiagem, bebezinho etc;
tenda de jogos, com jogos
de tabuleiro e de computador; tenda de leitura, com a
participação da personagem
Emília; tenda dos jogos de
montar, para as crianças
menores, com o monitoramento das personagens
fada e princesa; tenda dos
jogos de pintar, recortar e
colar, pescaria, além das
brincadeiras com o pessoal
do Esporte, de pular corda, chinelão, bambolê e,
ainda, pintura do rosto de
nas mãos. Teve criança que
quis receber pintura até no
gesso do bracinho.
Outra grande atração
da manhã, que chamou
a atenção de crianças e
adultos, foi o show com o
Palhaço Alegrito e o mágico

Jack, levada pelo Departamento de Cultura. A apresentação teve a participação da plateia e foi muito
aplaudida.
De acordo com a equipe
da Brinquedoteca, nas brincadeiras a criança reproduz
as atitudes dos pais e pode
mostrar traços de sua personalidade que são muito
importantes para o desenvolvimento do trabalho
pedagógico e educacional.
Para Susamara Aparecida
de Souza Moreira, moradora do Crispim, mãe do Alan
Johnny, de 7 anos, e do Jean
Carlos, de 1 ano, o evento
foi muito importante, uma
oportunidade para ela ficar
com os dois filhos ao mesmo
tempo. Ela estava muito feliz
por acompanhar a brincadeira dos filhos e vê-los se
divertindo tanto.
Ewelin Loubet, moradora
do Santana e mãe do Miguel, de 1 ano e 10 meses,
conta que a participação
no evento aconteceu por
acaso. Ela estava passando
pela praça e viu a movimentação, que logo chamou a atenção de seu filho.
“O Miguel gosta de interagir
com outras crianças, nem
eram meus planos estar
aqui, mas agora, com ele
se divertindo tanto, resolvi ficar e mudar os planos
para hoje”, contou.
O evento foi realizado
pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Educação e
Cultura - Brinquedoteca,
com apoio da Secretaria de
Esportes, Departamento
de Cultura, Departamento
de Turismo, Departamento
de Comunicação, Departamento Pedagógico, Casa
Verde e Programa Escola
Integrada.
Maria Fernanda Munhoz

Participantes aprendem diversos passos ao início de cada dança

por conta disso, o Departamento de Cultura abraçou o
projeto dos focalizadores Bebel e João, e realiza o evento

todo último domingo do mês,
das 9 horas ao meio-dia, no
Bosque da Princesa.
A atividade foi realizada no

último domingo (26), e acontecerá novamente no mês de junho, para quem perdeu a oportunidade. Vale a pena participar.

O pequeno Jean Carlos brinca com novos amiguinhos
Maria Fernanda Munhoz

Apresentação cultural no Caps promove interação social
Marcos Cuba

Momento do show circense realizado pela Prefeitura

Marcos Cuba
Com o objetivo de promover a interação social, foi
realizada na manhã de sexta-feira (24), uma apresentação
cultural no Caps - Centro de
Atenção Psicossocial . As histórias do mágico Jack e as trapalhadas do palhaço Alegrito
proporcionaram um momento
de lazer aos pacientes da unidade, aos familiares e também
aos funcionários do local.
O mágico Jack e o palhaço Alegrito convidaram a
plateia para serem seus ajudantes em diversos momentos, fato que lhes deu muita
felicidade, como constata a
psicóloga e gerente da unidade. “Eles interagiram

bastante e acredito que foi
bastante proveitoso”, afirmou. Este trabalho é uma
parceria entre o Departamento de Cultura da Prefeitura e o Caps.
Irani de Jesus Oliveira
conferiu a apresentação no
Caps e diz que teatro é a coisa mais linda do mundo. “Eu
sou apaixonada por circo, faz
três anos que eu vi uma peça
circense e agora fiquei emocionada. Gostei bastante da
história do mágico e a lição é
importante: nunca desistir de
seus sonhos”.
O mágico Jack diz que
apresentar-se no Caps foi
maravilhoso, porque a receptividade foi muito boa.

Show com Alegrito e mágico Jack lotou a praça
Maria Fernanda Munhoz

Miguel brinca com sua mãe no evento da Prefeitura

Segundo Caderno
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Pinda sedia reunião do Codivap
Cintia Camargo
Pindamonhangaba
sediou a 5ª reunião ordinária
do Conselho de Prefeitos do
Codivap - Consórcio de Desenvolvimento Integrado do
Vale do Paraíba, Litoral Norte e Mantiqueira.
O prefeito da cidade foi
o anfitrião do encontro que
abordou inúmeros assuntos,
entre os quais os problemas
do uso de drogas e a violência na região do Vale do Paraíba, com uma palestra de
Dunga, apresentador da Canção Nova; a gestão de resíduos da construção civil, com
a empresa AB Ambiental; a
regularização e destinação
dos imóveis não operacionais
da extinta RFFSA e também
contou com uma palestra de
Paulo Skaf, presidente da
Fiesp/Ciesp abordando vá-

rios desafios vividos pelas
cidades participantes do consórcio.
Para a administração municipal de Pindamonhangaba, a reunião foi uma oportunidade para os prefeitos e
convidados discutirem novas decisões em relação aos
temas abordados, além de
terem contato com órgãos
e empresas que podem ser
parceiros das prefeituras na
resolução desses problemas.
O prefeito ainda salientou a
necessidade de que as atuais
administrações devem buscar
saídas criativas para seus enfrentamentos econômicos.
Vale lembrar que também
foi realizada a eleição da nova
diretoria do Codivap Mulher,
quando a primeira-dama de
Taubaté, Mariah Ortiz, foi
eleita a nova presidente.

André Nascimento

Prefeito abriu o evento abordando assuntos, entre os quais os problemas de drogas e violência na região
André Nascimento

Mantiqueira define
obras de melhorias
Cintia Camargo

Em uma reunião realizada na escola municipal
professor Joaquim Pereira
da Silva na última quinta-feira (23), os moradores
do bairro Mantiqueira votaram pela construção de um

centro comunitário, além da
construção das galerias e
das obras de asfaltamento
no bairro.
Vale salientar que as obras
da creche continuam sendo
realizadas, bem como a limpeza dos terrenos no bairro.
André Nascimento

O Codivap Mulher também realizou sua reunião no evento de Pindamonhangaba

Inspeção na linha férrea da MRS
vai trazer melhorias para a cidade
Centro Comunitário, galeria e asfalto são prioridades

Prefeitura realiza Semana
do Meio Ambiente
Maria Fernanda
Munhoz
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Governo
/ Departamento de Meio
Ambiente e parceiros, realiza, a partir da segunda-feira (3), a Semana do
Meio Ambiente 2013. A
programação tem início
às 20 horas, com a abertura do I Fórum do Simpósio do Meio Ambiente, na
Câmara Municipal.
As atividades serão
realizadas até o dia 7 de
junho, com uma programação intensa. No dia 4,
serão realizadas ações de
revitalização e paisagismo nas praças do Feital e
Maricá, durante a manhã
e, à noite, a partir das 19
horas, haverá palestra sobre “Uso e Ocupação do
Solo e Política Estadual
de Mudanças Climáticas”,
no auditório da Prefeitura.
No Dia do Meio Ambiente, 5 de junho, haverá
revitalização e paisagismo
na praça do Araretama,
além de atividades educacionais, doação de mudas,
exposição de viveiro de
mudas e horta orgânica,
na praça Monsenhor Mar-

condes. No mesmo dia, às
19 horas, haverá a palestra
“O mundo em uma hora”,
no auditório da Prefeitura.
Já no dia 6, haverá palestra sobre os Sistemas
Agroflorestais no Vale
do Paraíba, às 9 horas,
no auditório da Prefeitura, ao mesmo tempo em
que será realizada a revitalização e paisagismo na
praça do Cidade Nova. Na
parte da tarde, a partir das
14 horas, haverá visita ao
local de implantação dos
sistemas agroflorestais,
com saída da Prefeitura
e, à noite, a partir das 19
horas, será realizado um
sarau ecológico no Bosque da Princesa.
No dia 7 de junho haverá, às 9 horas, palestra
sobre Avifauna no Museu, seguido de identificação das aves no Bosque
da Princesa. Às 20 horas
será realizado o encerramento oficial da Semana
do Meio Ambiente 2013,
no auditório da Prefeitura. Ainda como parte da
programação, no dia 8, a
partir das 9 horas, haverá
distribuição de mudas de
árvores na praça Monsenhor Marcondes.

Cintia Camargo
Com uma inspeção na
linha férrea administrada
pela empresa MRS - Malha
Região Sudeste em toda a
extensão que corta a cidade
de Pindamonhangaba, a Prefeitura pôde levantar todas
as necessidades da extensão
para a melhoria destes locais.
O prefeito esteve realizando uma visita técnica nos
33 km da linha, acompanhado por funcionários da área
institucional e também da via
permanente da MRS.
Vários pontos foram inspecionados, entre os quais o
km 332 da linha, trecho que
passa pelo bairro Araretama.
Nesse local será realizado
um estudo para viabilizar ainda mais a acessibilidade dos
munícipes ao transpor a linha
férrea, com a possibilidade de
construção de uma passarela.
Outro ponto vistoriado foi
o km 329, onde também será

André Nascimento

Durante a inspeção foram levantadas as necessidades de melhoria na cidade

realizado um estudo para a
construção de um túnel ligando o bairro Jardim Resende às
instalações do novo shopping.
Em toda a área da estação ferroviária, a Prefeitura

estuda a implantação de uma
praça e de um camelódromo,
buscando preservar o prédio
existente no local devido ao
grande valor histórico.
Já no Distrito de Morei-

ra César outros pontos também foram inspecionados,
e estuda-se a construção de
um novo viaduto para desafogar o tráfego de automóveis no local.

Cidade será beneficiada pelos
investimentos do Sistema Fiesp/Sesi
Daniela Gonçalves
Nos últimos anos o Sistema Fiesp Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo e o Ciesp - Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, tem anunciado investimentos na região do Vale
do Paraíba. Uma das cidades que recebeu estes benefícios é Pindamonhangaba.
O município terá a construção do
Centro Integrado do Sesi, Serviço So-

cial da Indústria, que abrangerá um centro esportivo e escolar e que terá a capacidade de atender cerca de mil alunos,
seguindo 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.
Para a implantação do projeto, a Prefeitura de Pindamonhangaba disponibilizará um terreno onde será executada

a obra. Além deste centro, também será
construído um teatro.
Na manhã da última sexta-feira (24),
representantes da Prefeitura de Pindamonhangaba estiveram na solenidade
que entregou a reforma e novas estruturas da escola do Sesi, na cidade de Jacareí.
A inauguração contou com a presença de Paulo Skaf, presidente da Fiespe
autoridades da região.
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Historiadora toma posse na Academia Pindamonhangabense de Letras
Ana Camila Campos

Ana Camila Campos

Suzana Lopes Salgado
Ribeiro assumiu a cadeira
Nº 11H da APL

Coube à acadêmica Juraci
de Faria receber e apresentar a colega historiadora aos acadêmicos e público presente
Ana Camila Campos

Sob a regência do maestro Romão, coral do CCTI
animou a noite literária e cultural no Palacete
Visconde da Palmeira

Altair Fernandes
Em sessão plenária solene
realizada na noite de sextafeira (24), no Museu Histórico e Pedagógico D. Pedro
I e Dona Leopoldina, a APL
– Academia Pindamonhangabense de Letras recebeu
em seu quadro de membros
honorários, a historiadora

Suzana Lopes Salgado Ribeiro. A nova acadêmica assumiu a cadeira nº 11H, que
tem como patrono o Professor Vicente de Paula Salgado
(1917/1999).
Composta a mesa dos trabalhos, realizado o canto do
Hino Nacional e feita a leitura das justificativas de aca-

“Papo Calcinha”
Talvez a Rosinha de que vou lhes falar seja apenas

um “faz-de-conta”; uma imagem que o poeta projetou
num rasgo (ou seria rasgão?) de inspiração. Mas a possibilidade de que ela exista também é muito forte. Eu
diria até, projetando essa imagem mais além, que temos milhares de Rosinhas por aí, aventurando-se por
caminhos e quintais obscuros, em busca de emoções
que só mesmo uma “escapada” extraconjugal poderia
lhe proporcionar.
Foi muito feliz o poeta quando, na simplicidade “humorótica” dos seus versos, captou a “escorregada” de
nossa heroína, ao tentar sair, incólume, do palco dos
acontecimentos.
Tão feliz foi sua “captação”, que a trova obteve 1º lugar no tema proposto, na categoria “Humor”. Obviamente, trovadores de plantão (como eu, por exemplo), não
costumam perder a chance de brincar, também, com a
ocorrência. São as chamadas “trovas de ocasião”.
Juntamente com meus cumprimentos ao Luiz Henrique, pelo honroso feito, peço-lhe que acolha humildemente a minha réplica, bem como esse texto que a sua
trova acabou me sugerindo. Publico, na sequência, a
trova vencedora:
TEMA: “CERCA”
1º LUGAR EM RIBEIRÃO PRETO – 2013
Na cerca ficou provado
o adultério de Rosinha:
ficou no arame farpado
um pedaço da calcinha.
AUTOR: Luiz Henrique dos Santos
e a minha despretensiosa réplica:
Porém, recurso lhe cabe
e está tranquila a Rosinha,
pois qualquer vizinho sabe
que ela nunca usou calcinha!
Desejo a você, querido/a leitor/a, um excelente feriado. E... nada de sair por aí pulando cerca, ou as consequências virão!
(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa
a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhangabense de Letras) www.falandodetrova.com.br - (o mais completo portal de trovas na Internet)
________________________________________

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

COMUNICADO
O Coordenador da APTA e Diretor do Departamento de Descentralização do Desenvolvimento, faz saber que
se encontra disponível para venda no período de 04 a 07/06/2013 a partir das 9:00 horas, no Curral Gado de
Corte. na sede do Polo Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios do Vale do Paraíba –
APTA, 52 (cinquenta e dois) bovinos machos e fêmeas da Raça Nelore. Endereço Avenida Prof. Manoel César
Ribeiro, 1920, Bairro Santa Cecília – Pindamonhangaba-SP, telefone (12) 3642-1812 – 3642-1164. Havendo
mais de um interessado, o critério de desempate será o de melhor oferta. Processo S.A.A. 7.695/2013

Ana Camila Campos

Ana Camila Campos

O trovador e acadêmico
José Ouverney conduziu
a apresentação de trovas
sob o tema “Saudade”

dêmicos e autoridades que
não puderam estar presentes,
aconteceu a estreia de dois
novos espaços em plenárias
da APL. Um referindo-se à
informação de atuações dos
acadêmicos em eventos, certames culturais etc., tendo a
acadêmica Rhosana Dhale
divulgado suas últimas conquistas na poesia. A outra
novidade foi o momento da
trova. Coube ao acadêmico
José Ouverney preparar uma
crônica sobre trovas com o
tema “Saudade”. Para auxiliá
-lo na apresentação das trovas,
de diversos autores, inclusive
pindamonhangabenses, foram
convidados os acadêmicos
declamadores Paulo Tarcizio
e Anamaria Jório.
A atração seguinte foi
a apresentação do coral do
CCTI – Centro e Convivência da Terceira Idade, regido

“QUANDO UM AMOR se
Acaba, só resta um vazio sem
medida e sem tamanho... Eu
ando tão perdido e quer saber
a verdade? Sem você não tem
jeito, eu sou apenas metade!...” – Thaeme & Thiago
ATENÇÃO – Publique sua
agenda gratuitamente, enviando para joao.ouverney@
terra.com.br
ADPM Taubaté – 29/6
(sábado) - Show de Fernandinho. Convites: Pinda - Livraria
Betel, Livraria Shalon e Lojas
Escolásticos. Tel (12) 91254627 ou 9128-1836
ALOHA MUSIC HALL Tremembé - 28/6 (sexta) – Grupo
Bom Gosto, Nossa Amizade e
Na Pegada
ARENA 101 Pinda – 01/05
(sábado) – 08/06 (sábado)
– Vai Tomá no Fusca. Banda
Arena. 22/06 (sábado) – Caio
César & Diego. Mr. Catra.
Estrada Municipal Marçon,
4.900. www.arena101.com.br.
Tel (12) 3424-7676. Lista vip
com Luzera – 9171-8990 e
7811-9776
ARRAIÁ DO ARARETAMA Pinda – 5/6 (21h) – Grupo
Põe na Mesa (pagode). 6 –
Aline Quintão (gospel). 7 (sexta) – Grupo Bom Talento (pagode). 8 (sábado) - Mc Preto
do Poder e Mc Lucas (funk). 9
(domingo) – Grupo Bom Talento. Ao lado do Centro Esportivo
ASSOCIAÇÃO
DOS
APOSENTADOS
Guará:
QUINTA- 30/5 – Alphavalle.
06/06 – Banda Gold. SÁBADO
- 1/6 – Banda Nova Dimensão.
08/06 – Cheiro de Terra (Baile
Namorados). Ingressos: R$
15,00 (único). Tel (12) 31223812
BAILE TÚNEL DO TEMPO – Colonial Plaza Hotel
Pinda – 21/6 (sexta) – Banda
Ópus, de Taubaté. Em benefício da Casa da Amizade,
Lar São Judas Tadeu e Casa
Transitória Fabiano de Cristo.
Convites R$ 30,00 com Sandra Baruki Samahá e Kátia
Cozzi
BAR DO SANTISTA Pinda –Som ao vivo todo domingo e véspera de feriados,
18h.
Rua Benedito Ribeiro
da Cunha, 35 (antigo Mistura
Brasil). Funciona de terça e
domingo a partir das 17h
CASARÃO ROSEIRA –
Quinta Sertaneja. Banda ao
vivo e funk (eletrônica) nos
intervalos. Elas free até 23h.
Dois ambientes. Estrada Roseira-Aparecida
CENÁRIO Lorena – 29/05
(quarta) – Banda Turne. 31/5
(sexta) – Grupo Preto Cor Preta. Rua Elizar de Carvalho,
estrada velha Lorena-Guará
CERVEJARIA DO GOR-

pelo músico Romão (ao violão). O grupo executou composições populares inesquecíveis como Trem das Onze
e Estrela Dalva, encerrando
o evento com a valsa Adeus
Pindamonhangaba. Letra e
música de autoria da saudosa dupla pindamonhangabese
Tar & Quar, composta pelos irmãos Vicente e José de
Paulo Salgado no final dos
anos quarentas.
Para receber a historiadora Susana Lopes ao quadro
de acadêmicos houve uma
apresentação detalhada com
exibição de slides, da também historiadora, acadêmica

DO Lorena - 1/6 (sábado) – Ultracosmos Celebration. The Best
Atractions: Goebe, Van Storck,
Raul Boesel, Tom Hopkins, André
Plati e outros. www.cervejariadogordo.com.br
CHICK NA ROÇA Taubaté
– 01/06 (sábado) – Festa junina.
Banda Brete e Grupo Pralana.
Tops Djs. Estrada do Barreiro
CHICKEN BEER Tremembé
– 29/5 (quarta, véspera de feriado) - Banda Rodeio. 30/5 (quinta,
feriado) – Os Traiados. Tel (12)
9181-5704, 9235-8078. Av. Luiz
Gonzaga das Neves, 2.500 (Posto Alsan)
CLUBE DA VILA São Benedito Pinda – Realiza mais três bailes
no Recinto São Vito de Moreira
César em junho: 09/06 (domingo)
- Pedro Romano e Banda. 16/06
(domingo) – Banda Gold. 23/06
(domingo) - Banda 3 Gerações
de Silveiras. Clara Romão informa que já está sendo reformado
o telhado do Sindicato da Vila São
Benedito, e dentro de pouco tempo o baile estará de volta à Vila.
Tel (12) 3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté
- QUARTA – 29/5 – Pedro Romano.
05/6 – Alphavalle. 12/06 – Jaqueline. DOMINGO – 02/06 – Voo
Livre. 09/06 – América Sound Machine. Traje esporte fino (proibido
tênis, sapatênis e camisete). Tel.
3633-5389/3011-0400. E-mail:
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé - 01/06 (sábado) – Bruno & Thiago. 08/06 – Não haverá
baile. A direção do clube realiza
também o Baile no Mangueirão
(Pinda) toda sexta-feira, 22h, com
canja gratuita à 1h. Tel (12) 36742413
CROZARIOL Tremembé –
31/05 (sexta 23h) – Noite do Adesivo. Banda Rodeio e Rafinha. Tel.
(12) 3672.2576. www.crozariol.
com.br
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA Caçapava – 30/5 (quinta
feriado) – Circus Party. 8 horas de
festa. 31/05 (sábado) – Rodrigo &
SantaFé, e Rodolfo & Magalhães.
Rod. Pres. Dutra, km 133. www.
estancianativasertaneja.com.br
FERROVIÁRIA Pinda – 31/5
(sexta 20h) – Bruno & Hyago (forró). Sócio em dia não paga e pode
retirar convite para não sócio. Tel
(12) 2126-4444. Site www.aaferroviaria.com.br
FESTA JUNINA DO SOS
Pinda – 30/5 (quinta) – Ademar
e banda. 31/5 (sexta) – Leonel &
Ismael, e Banda Bom Talento. 1/6
(sábado) – Bellator. 2/6 (domingo) – André, Andreza e banda.

Juraci Conceição de Faria.
Fatos sobre a vida da acadêmica que tomava posse,
suas conquistas, a forte relação dela com sua avó paterna, que também foi acadêmica, escritora Eloyna Salgado
Ribeiro (1917/1919) , foram
apresentadas sob a narração
precisa de Juraci. Destaque
para a exibição de fotos da
família de Suzana e de sua
vida profissional e a declamação de um poema caipira
pela dupla de acadêmicos
Paulo Tarcizio e Anamaria.
A posse
Feita a apresentação, Suzana assumiu a cadeira nº

6/6 (quinta) – Banda Nova Dimensão. 7/6 (sexta) – Trio Multi Band
Show. 8/6 (sábado) – Band Gold.
9/6 (domingo) – Almoço e
show do Grupo Charles Anjo 45.
Encerramento com o Grupo Frente de Varanda. Terá também apresentações de danças
LOKKAL Pinda – 01/06 (sábado 18h) – Livre Trio. Rua José
Humberto Gomes Filho, Jardim
Imperial, em frente à Vinil
MANGUEIRÃO Pinda – Toda
sexta-feira, 22h,o melhor forró da
região com a Banda Gold. Tel (12)
9174-0026
MUTLEY Taubaté –
29/5
(quarta) – Holiday. Banda Áries.
31/05 (sexta) – Special By Day.
Banda Bela Cruela. 01/06 (sábado) – Space Cowboy. Skolbeat.
Tel (12) 3632-5540, 9184-4785 e
8134-9694
ÓBVIO CHOPERIA Pinda –
29/5 (quarta) – Banda Rock in the
Box. 30/5 (quinta) – Banda 1.000
Volts. 31/5 (sexta) – Banda Coronel kebek.
01/6 (sábado) – Banda Vortex.
Tel (12) 3648-4913. www.cervejariaobvio.com.br
PINDABAR Pindamonhangaba – 29/5 (quarta) – BandaTurne
(ingressos à venda em neto Jeans). 1/6 (sábado) – Pagode dos
Amigos. Grupo Reunião de Amigos. 2/6 (domingo) – Grupo Felicidade do Samba. 8/6 (sábado)
- Grupo Ki Paquera (Pagodão).
15/6 (sábado) - Os De Paula (Pagodão).
R$ 15,00 homem e R$ 10,00
mulher. Tel (12) 3527-0510 / (12)
7814-4029 e (12) 9749-8126
RANCHO SANTA FÉ Aparecida - 29/05 (quarta) – Noite
do Arrocha. 31/5 (sexta) – Pixote. Banda 8 Segundos. 1ª Festa
Pagonejo. Tel. (12) 3105-1663 e
8100-9062
RECANTO CAIPIRA Pinda,
no Sindicato Rural – 29/5 (quarta
feriado) - Wilson e Washington.
1/6 (sábado) – Marron (São José).
Tel. (12) 3648-4036 e 9775-0389
RESTAURANTE COLMÉIA
Pinda – 29/05 (quarta) – 1º Arraiá
das Tribos. A Tropa e Trio
Eskema (reggae), Hellyhead
(rock), Banda DK e União Rude
Crew (rap) e Tops Djs. Sorteio de
um vale compra de R$ 100,00
feminino da Bali Brazil. Convite: Villa Skate Shop, Auto Escola
Lord, Neto Jeans (Pinda), La Farma Valle (Roseira) e Lojas Duck’s
(Caçapava). Tel. 3642-2120. www.
restaurantecolmeia.com.br
TAUBATÉ COUNTRY CLUB
– 29/5 (quarta) – Only White. The
best party of the white. Show de

Componentes da mesa
(esq. para a dir.): diretor
do Museu Dom Pedro I e
Dona Leopoldina e representante da administração
municipal – Alan Ricardo
Souza; filha do patrono
da cadeira nº 11H da APL
- Rosemeire Salgado; acadêmica que tomaria posse
– Suzana Lopez Salgado
Ribeiro; presidente da
APL – Alberto Marcondes
Santiago; representante
da Fasc – Faculdade de
Música Santa Cecília –
Andréa Paula Santos, e
representante da OAB –
Pindamonhangaba, Paulo
de Andrade

11H, falou sobre a satisfação
de retornar a viver em Pindamonhangaba e ingressar na
Academia Pindamonhangabense de Letras. Ela discorreu sobre a vida e obra do
patrono de sua cadeira e tio,
Vicente de Paula Salgado.
As passagens mais significativas da dupla Tar & Quar,
formada pelos tios Vicente e
Alexandre, foram lembradas
com fotos, músicas e declamação de poema. Concluindo a posse, fez o ‘juramento
do acadêmico’ e recebeu seu
diploma de membro da APL
das mãos de seu pai, jornalista Luiz Ribeiro. O encerramento do evento, como é de
costume, foi realizado com o
canto do Hino Pindamonhangabense.

Thiaguinho.
www.taubatecountryclub.com.br
VIA VALLE SHOW Pinda
– 01/06 (sábado) – Night Fever. Mc Lon, Popozudas do
Funk, Dj Eduardo Coutinho e
duas Tequileiras. Inauguração
do camarote e área vip. Pista
R$ 20,00, camarote R$ 30,00,
vip R$ 50,00. As primeiras
300 pessoas que chegarem às
20h participarão do coquetel
especial com bebidas na faixa
até 22h. A casa foi reformada
e tem capacidade para 1.300
pessoas. Av. N. Srª. Bom Sucesso, em frente à Anhanguera. Tel (12) 9206-4666
VILLA DI PHOENIX Taubaté – 30/5 - La Locomotive
e Galmours, e 31/5 – Naldo.
1/6 - (sábado) – Night Fever.
Banda Favorita. Lista vip com
Luzera (9171-8990 e 78119776). 2/6 (domingo (18h) –
Grupos Divã e Nossa Amizade. Dj Marcelo Boto. contato@
villadiphoenix.com.br
VINIL Pinda 29/05
(quarta, véspera de feriado) Circuladô di Fulô. Convites e
informações com Pedro Vitorazo: Tel (12) 9160-5434.
Tel (12) 3643-2300. Site
www.vinilclube.com.br
VILLA SERTANEJA São
José – 31/5 (sexta) – Alexandre & Adriano. 30/05 (sexta)
– Polo. Vagalumes. 1/6 (sábado) – Pagodão do Villa.
O melhor do funk e pagode.
Elas free até 1h. Fazenda Brumado.

DESTAQUE
DA SEMANA
Chico de Paula, jornalista
e radialista, é o profissional
que mais conhece o futebol
de Pindamonhangaba, e tem
arquivos de todos os times
que já fazem parte da história da cidade. Ele também
foi jogador e dos bons. Chico
apresenta o programa Jornal
dos Esportes pela Rádio Difusora (Pinda) de segunda a
sexta-feira, às 18h, além de
transmitir os principais jogos
dos campeonatos locais. Esse
garotinho é dez!

Chico de Paula
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Prefeitura retoma expediente na segunda-feira
Marcos Cuba
Durante o feriado desta quinta-feira
(30), a Prefeitura de Pindamonhangaba
e a Subprefeitura estarão fechadas. Na
sexta-feira (31), é ponto facultativo e os
funcionários do órgão pagaram as horas
desta data. O atendimento ao público retornará no dia 3 de junho.
A farmácia do CEM - Centro de Especialidades Médicas vai funcionar até
as 19 horas de quarta-feira (29), para a
entrega de medicamentos de atenção
básica, controlados e componentes especializados. Durante o feriado e no final
de semana, o local estará aberto das 8 às

12 horas, para distribuir apenas medicamentos de atenção básica.
Os profissionais do CEM realizarão
os curativos das 8 às 12 horas. O Cisas de Moreira César estará aberto entre quinta-feira (30) e domingo (2), das
7h30 às 13 horas, para curativos e entrega de medicamentos de atenção básica.
A Coletora Pioneira não fará o recolhimento de lixo e a coleta seletiva será apenas
no feriado desta quinta-feira (30), os serviços retornam a partir de sexta-feira (31).
Os alunos das redes Municipal e Estadual terão aulas até esta quarta-feira e
deverão retornar segunda-feira (3).

O banco que funciona no Paço Municipal encerra o seu expediente nesta
quarta-feira, às 15 horas, e a população
poderá procurá-lo para os pagamentos
de tributos municipais a partir de segunda-feira (3).
De acordo com as informações do
Sincomércio, os estabelecimentos de
Pindamonhangaba estarão fechados no
feriado, mas, alguns poderão estar de
portas abertas, caso façam o requerimento e o protocolem na sede do órgão, na
rua Bicudo Leme, 565, centro. Para obter mais informações basta ligar para os
telefones 3645-6289 e 3642-4820.

Bancos não abrem no
feriado de Corpus Christi
Divulgação

Pinda participa de seminário da Cetesb
Maria Fernanda Munhoz
A equipe do Departamento de Licenciamento Ambiental e Urbanismo da Prefeitura de Pindamonhangaba
participou, na última semana,
do seminário de Licenciamento Ambiental no Estado
de São Paulo, na sede da Cetesb – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.
O evento teve como meta
apresentar, discutir e sanar as
dúvidas de forma a contribuir
para a compreensão acerca
das diversas formas de licenciamento ambiental aos profissionais que atuam na área.
O evento foi realizado
pela Cetesb e Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária, seção São Paulo, e

Divulgação

Equipe do Departamento de Licenciamento durante
evento realizado na capital de São Paulo

a Câmara Técnica de Meio
Ambiente e Mudanças Climáticas.
A abertura do seminário,
realizada no dia 22 de maio,

reuniu cerca de 290 participantes de todo o estado, e
contou com as presenças do
vice-presidente da Cetesb,
Nelson Roberto Bugalho, e

do diretor de Controle e Licenciamento Ambiental, Geraldo do Amaral Filho.
Para a Prefeitura de Pindamonhangaba foi muito
importante a participação
neste evento, como atualização de conhecimento para
a realização de mais melhorias para a cidade. Entre os
temas discutidos, estiveram:
“Licenciamento de Fontes
de Poluição”, “Licenciamento com Avaliação de Impactos”, “Autorizações para
a Supressão de Vegetação e
Intervenções em Áreas Protegidas”,
“Licenciamento
de Parcelamento do Solo”,
“Outorga de Recursos Hídricos no Estado de São Paulo”, entre outros.

Cidade vai ganhar nova comissão ligada
ao Direito da Criança e do Adolescente
Ana Camila Campos

Na manhã da última sexta-feira
(24), o anexo da Infância e Juventude da vara Criminal de Pinda reuniu
diversas instituições como: Prefeitura,
Polícia Militar, Conselho Tutelar, Judiciário e representantes do Legislativo,
para discutir a criação da Comissão
Intersetorial de Convivência Familiar
e Comunitária da Criança e do Adolescente. Inicialmente, a comissão e
seus objetivos foram apresentados
para as entidades.
O juiz de direito da Vara Criminal
e Anexo da Infância e Juventude, dr
Alexandre Perrucci, está na cidade
desde julho de 2012 e detectou a
necessidade de criar esse órgão, que
já está previsto na resolução.
“O município em que eu trabalhava
anteriormente já possuía a comissão
e houve bons resultados, permitindo
que todos os setores que desenvolvem trabalhos relacionados à infância
se conhecessem e agissem de forma
conjunta”, comenta.
Ele explica que em Pindamonhangaba já havia alguns projetos em

Bancos têm funcionamento
normal na sexta-feira

A Febraban - Federação Brasileira dos Bancos
informou que não haverá
atendimento nas agências
bancárias na quinta-feira
(30), em função do feriado
nacional de Corpus Christi.
A população pode utilizar os
canais alternativos de atendimento bancário, como os
caixas eletrônicos, internet
banking, mobile banking e
banco por telefone.
Na sexta-feira, haverá expediente normal. As
contas de consumo (água,
energia, telefone e etc.) e
carnês vencidos no dia 30
poderão ser pagos no dia
31, sem acréscimo. Normalmente, os tributos já estão
com as datas ajustadas ao
calendário de feriados (federais, estaduais e municipais).

Praças da cidade recebem
limpeza, capina e roçada
Maria Fernanda Munhoz
Diversos locais da cidade estão recebendo serviços
de limpeza, capina e roçada,
realizados pela equipe da
Secretaria de Obras – Departamento de Serviços Municipais – da Prefeitura. Nesta
semana, a equipe realizou
capina e limpeza no Campos
Maia e Aurora, rua José Luiz
Marcondes, no Mombaça,
nas ruas do Parque São Domingos, no loteamento Santa
Tereza e no entorno da escola

Alzira Franco. Foi efetuada
roçada na passarela da Mombaça, praça Getúlio Vargas
(Jardim Santa Luzia), Canteiro do Lessa, praça Ariene, praça Castelo Branco e
praça Melwin Jones, ambas
na Quadra Coberta, praça da
Capitão Vitorio Basso e trevo
próximo à Usina de Asfalto.
Além desses serviços, a
equipe realizou, a manutenção nas estradas rurais das
Bicas, estrada das Pedrinhas
e Malacacheta.
Divulgação

andamento, mas nada que culminasse na instalação dessa comissão. “A
cidade chegou a fazer várias reuniões, mas acredito que não conheciam
essa possibilidade de estabelecer
uma comissão que envolvesse esses
trabalhos”.
Divulgação

Alexandre Perrucci explicou aos
presentes a importância da Comissão

Além do conhecimento entre os
setores, o objetivo da comissão é bem
amplo e tem a ver com a infância e
juventude, buscando as soluções para
cada um dos problemas enfrentados
no cotidiano da convivência familiar
e comunitária de crianças e adolescentes. Por esse motivo são reunidos
os diversos setores que desenvolvem
trabalhos nesse sentido como órgãos
públicos, ONGs, Polícia Militar, dentre
outros, que discutem diversos pontos
de vista para encontrar recursos.
Uma parte da escolha dos membros
que devem integrar o órgão está prevista na resolução. Além disso, poderão participar membros de entidades
que tenham ligação com a infância e
juventude. No próximo encontro, os
cargos já serão definidos. “A previsão
é que toda a estrutura seja efetivamente montada na próxima reunião,
que deve acontecer no dia 21 de junho”, diz Perrucci.
Inicialmente, esses encontros são
realizados mensalmente, mas a periodicidade pode ser alterada de acordo
com a necessidade detectada.

Limpeza beneficiou locais em oito bairros da cidade

Professores da Rede participam de Oficina de Educação no Trânsito
Ana Camila Campos

Palestrante ministrou oficina para os professores da Rede Municipal no dia 23

Maria Fernanda Munhoz
Os professores do 4º ano da
Rede Municipal de Ensino participaram, no dia 23, da 2ª Oficina Pedagógica de Educação
no Trânsito, integrante do programa Estrada para a Cidadania,
da CCR Nova Dutra. O treinamento foi realizado na sede da
Secretaria de Educação.
O Programa Estrada para a
Cidadania é uma ação sócioeducacional que integra as práticas de sustentabilidade de
todo o Grupo CCR, do qual
a Nova Dutra faz parte. Para
este ano, estão previstos: material didático, oficinas pedagógicas, blitz educativa com
alunos selecionados, mensagens de cidadania na estrada,
desenhos do Arte na Estrada e
teatro itinerante. A programação de atividades segue até o
final de outubro de 2013.

O projeto de Cidadania
na Estrada terá produção,
triagem e distribuição de
mensagens redigidas pelos
alunos do 4º ano. Já o projeto de Arte na Estrada terá
como tema o foco da valorização das expressões artísticas e culturais dos alunos,
estimulando uma reflexão
transformadora, nos temas:
Preservação Ambiental e Cidadania. Haverá premiação
por escola (kit de desenho),
município (câmera digital) e
concessionária (notebook).
A blitz educativa será
realizada em Pinda no mês
de outubro, reunindo alunos também de Aparecida,
Guaratinguetá, Roseira e
Taubaté. Essa é uma ação
que acontece em ambiente
real, monitorado e preparado para garantir condições

seguras de interação com
as vias, os motoristas e as
regras de trânsito. Durante esta ação, os agentes da
Polícia Rodoviária Federal
convidam os motoristas a
pararem seus veículos. Em
seguida, os alunos transmitem verbalmente informações sobre segurança e
respeito às leis de trânsito,
exercitando o papel de intervenção, solidariedade e
cidadania. A blitz é realizada por alunos selecionados,
entre 4º e ou 5º ano.
O trabalho realizado pela
CCR em parceria com a Prefeitura de Pindamonhangaba
é de grande importância para
a o trabalho de formação de
cidadãos responsáveis, realizado pela Secretaria de
Educação junto às escolas
municipais.
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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 05/06/2013 às 15:00 horas
46º LUANA FERNANDES MENDES
RUA CONEGO JOSÉ LUIZ PEREIRA RIBEIRO, 483 – SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-230
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - 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 05/06/2013 às 14:00 horas
MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL
3º RICARDO RODRIGUES GONÇALVES
RUA DOS GAVIÕES, 262 – MONTE BELO
VALENÇA – RJ
CEP 27600-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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 curso superior e 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 05/06/2013 às 14:30 horas
MÉDICO AMBULATORIAL C.B.E. CLÍNICO GERAL
9º WANDERLEY MOREIRA PEREIRA
RUA JORGE VEIGA, 71 – JARDIM BELA VISTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-430
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle SEOB-05/2013

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr JOSÉ MÁRIO FONSECA, responsável pelo imóvel localizado na Rua Bom Sucesso, Loteamento Cidade Nova para
que tome ciência da Notificação Preliminar nº 52001/2013, lavrado em função de instalação de calha no telhado que faz divisa com o nº 212, infringindo assim o Código de
Edificações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 05 (cinco) dias úteis
a contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 209º da
Lei Complementar nº 9 de 16/12/2008.
SANDRA NOGUEIRA MATHIAS
Diretora do Departamento de Licenciamento

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 - 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 05/06/2013 às 10:00 horas
RECEPCIONISTA
2º DÉBORA CRISTINA NUNES DA SILVA
ESTRADA MUNIC. JESUS ANTONIO DE MIRANDA, 11280 – CRUZ GRANDE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-140
3º NATALIA CRISTINA EUZEBIO DA SILVA
AVENIDA OSWALDO ARANHA, 412 – TERRA NOVA
TAUBATÉ – SP
CEP 12081-800

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - 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).
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Dia 05/06/2013 às 9:30 horas
ÁREA 2
4º ANDREA PAULA BRANDÃO DA SILVEIRA
RUA JOSSEI TODA, 629 – MANTIQUEIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12446-430
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - 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).
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

4º CRISTIANE FILETO BARBOSA
RUA DAS PETUNIAS, 81 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-380
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Dia 05/06/2013 às 9:30 horas
ÁREA 3
7º RENATA MONTEIRO DA SILVA OUVERNEY
RUA DONA FRANCISCA BICUDO DE MELLO, 325 – CHÁCARA GALEGA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-130
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
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).
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Dia 05/06/2013 às 9:30 horas
ÁREA 1
4º JANAINA LUZINETE MONTEIRO
R.BENEDITO GALVÃO DE CASTRO,
590 – BLOCO F–APTO 31 – MARIETA
AZEREDO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-470
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LEI Nº 5.536, DE 22 DE MAIO DE 2013.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e especial
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei
4320/64, um crédito adicional suplementar e especial no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil
reais), na Secretária de Juventude, Esporte e Lazer/Desporto e Lazer, referente ao contrato de
repasse nº 0371494-08/2011 Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal. A
classificação orçamentária será:
13.00
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.20
Departamento de Esportes
1 006		
Prédios Esportivos e Áreas de Lazer
27 812 0024.5
4.4.90.51 – Obras e Instalações
R$ 100.000,00
Art. 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pelo
Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 22 de maio de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 22 de maio de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
LEI Nº 5.538, DE 23 DE MAIO DE 2013.
Denomina de PRAÇA DO SAMBA a praça localizada em frente à escola REMEFI Profª Maria Zara
Miné Renoldi dos Santos.
(Projeto de Lei nº 54/2013, de autoria do Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi)
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
aprova, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominada de PRAÇA DO SAMBA a praça localizada em frente à escola REMEFI
Profª Maria Zara Miné Renoldi dos Santos, situada na Rua Vereador José Francisco Alves dos
Santos, no Bairro Ouro Verde.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de maio de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá - Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 23 de maio de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app
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Mais de 5 mil pessoas
são esperadas para
celebrações do

Corpus Christi
O que é Corpus Christi
A celebração de Corpus Christi (que literalmente signiﬁca Corpo de Cristo) teve início na
Idade Média e compreende a realização de missa, procissão e adoração ao Santíssimo
Sacramento. Quarenta dias após o Domingo de Páscoa é a quinta-feira da Ascensão
do Senhor. Dez dias depois, o Domingo de Pentecostes. O domingo seguinte é o da
Santíssima Trindade, e na quinta-feira celebra-se do Corpus Christi. Essa é uma das mais
tradicionais festas brasileiras, comemorada no país desde a chegada dos portugueses.

Empresa de transporte
urbano escuta voz da
comunidade
André Nascimento

Nossa Senhora do Bom Sucesso, Nossa Senhora da Assunção
e São Miguel Arcanjo.
De acordo com a tradição,
desde as primeiras horas deste dia, os agentes de pastorais
e colaboradores trabalham
enfeitando as ruas por onde
deverá passar a procissão que
leva o Santíssimo Sacramento Eucarístico.
Com diferentes tipos de
materiais, como serragens
coloridas, palhas de arroz,
borra de café, farinha, areia e
alguns pequenos acessórios,

como tampinhas de garrafas,
ﬂores e folhas, as pessoas
montam, com muita arte, um
tapete pelas ruas, com dizeres
e ﬁguras relativas ao assunto.
Neste ano, ainda haverá
uma novidade. A comunidade
Nossa Senhora do Bom Sucesso também vai realizar a adoração ao Santíssimo Sacramento,
que é um tempo dedicado a
oração diante do Santíssimo e
vai acontecer na Igreja Matriz
das 8 às 9 horas.
Em todo o evento, são esperadas mais de 5 mil pessoas.

Garota de Pinda é eleita
Rainha dos Tropeiros
Célia Lima

Mantiqueira foi um dos bairros em que o gerente
da Viva Pinda esteve presente

ANA CAMILA CAMPOS
Em 2013, a população
de Pindamonhangaba tem a
oportunidade de participar
de reuniões que reúnem setores da administração pública
para expor diversos problemas de cada região, com o
objetivo de auxiliar na busca
de soluções que melhorem os
serviços oferecidos.
Aproveitando a oportunidade que vem sido oferecida
pela Prefeitura na promoção
de reuniões semanais com
as comunidades, a empresa
Viva Pinda, responsável pelo
transporte urbano da cidade,
também tem participado desses encontros, estreitando os

ANA CAMILA CAMPOS
Na quinta-feira (30), dia
em que a comunidade católica comemora o Corpus
Christi, será realizada a tradicional procissão, que vai culminar na celebração de uma
missa solene organizada por
paróquias da região central
da cidade, que acontecerá as
10 horas no ginásio da Associação Atlética Ferroviária.
O evento é aberto ao público.
As paróquias que tradicionalmente participam do evento
são: Nossa Senhora de Fátima,

laços com o executivo e com
o povo, que expõe as maiores
diﬁculdades enfrentadas em
cada região. Os bairros em
que a empresa já participou de
reuniões são: Liberdade, Pasin, Goiabal, Morumbi, Karina/Ramos e Jardim Eloyna.
Outro canal de comunicação que vem sendo utilizado
é o rádio. A Viva também
tem procurado participar de
programas para alimentar
o diagnóstico de seus serviços, analisando críticas,
sugestões e até mesmo, ﬁltrando o que está dando certo para cada vez mais oferecer um serviço de qualidade
a seus usuários.

AIANDRA ALVES MARIANO
A moradora de Pindamonhangaba Flávia Pereira foi
eleita, no último ﬁnal de semana, a Rainha da 5ª Festa
do Tropeiro de Taubaté.
O concurso foi realizado
na sexta-feira (24) e contou
com a participação de 10
candidatas, que desﬁlaram
com roupas cedidas pela
Loja Cowboy e Cia de Pindamonhangaba.
Flávia venceu após ser
analisada pelos jurados nos
quesitos beleza, simpatia e
desenvoltura na passarela. O
presidente da Fundação Dr.
João Romeiro, Antonio Aziz
Boulos, fez parte do júri.
Para a organizadora do
concurso, Célia Lima, o
evento vem crescendo a cada
ano. “A cada edição mais
meninas se inscrevem e desta vez, a seletiva contou com
22 meninas. Como um todo,
a Festa do Tropeiro está atraindo um grande público e tem
surpreendido os organizadores,
com visitantes de várias cidades da região”, destacou ela.

Belas mulheres
participaram do
concurso realizado
para eleger a Rainha
dos Tropeiros
Pinda também se destacou
no concurso de viola. Os violeiros Leonel e Ismael, que
moram na cidade, foram os
vencedores da competição.

Escola João Martins de Almeida antecipa Semana do Meio Ambiente
Ana Camila Campos

Alunos do Ensino Médio elaboraram apresentações sobre diversos temas

ANA CAMILA CAMPOS
A EE Professor João Martins de Almeida promoveu
diversas atividades em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, que culminaram numa
iniciativa denominada Projeto
Gaia 2013. O nome, que vem
da mitologia grega e signiﬁca
“mãe terra”, foi escolhido por
votação entre os alunos.
O evento foi realizado entre os dias 20 e 25 de maio,
antecipando a Semana do
Meio Ambiente, cujo dia é
comemorado em 5 de junho.
A escola aproveitou o calendário oﬁcial da Diretoria de
Ensino, que estabeleceu o
dia 25 como dia letivo (projeto um dia na escola do meu
ﬁlho) e preparou um evento
aberto à comunidade, com
diversas atrações.
Os organizadores planejaram atividades que
aconteceram durante to-

dos os dias da semana.
Foram diversas apresentações artísticas, como dança, teatro, palestras, além da
montagem de salas temáticas, que abordaram os temas
reciclagem, preservação da
água, animais de estimação
e uma sala de vídeo, que
contou diversos aspectos do
meio ambiente do Vale do
Paraíba, destacando as leis
ambientais e músicas relacionadas ao tema.
Também foi feita uma
parceria com a Prefeitura,
por meio do Viveiro – Departamento de Meio Ambiente,
que disponibilizou 800 mudas de 12 espécies, frutíferas
e ornamentais, para serem
doadas na ocasião.
A avaliação dos organizadores foi bem positiva, principalmente sobre a participação
e o envolvimento dos alunos.
“Eles estão empolgados e par-

ticipando muito, pois é algo
diferente do que eles estão
acostumados”, destacou o diretor Júlio Viena Filho. A última vez que a escola realizou
um evento com esse formato
foi no ano de 2008
A programação diversiﬁcada acabou despertando
talentos, pois algumas atividades permitiram que os
estudantes desenvolvessem
um outro lado. “Alguns alunos, muitas vezes se sentem
desmotivados por não terem
boas notas. Às vezes ele não
é bom aluno mas é bom em
outras coisas e isso permite que ele possa acumulem
essas outras habilidades. A
partir do momento em que
eles têm a autoestima elevada eles se sentem motivados até a melhorar o desempenho em outras áreas”,
explica a professora de Rosa
Ramalho.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.535, DE 17 DE MAIO DE 2013
Altera as Leis nº 5.511 de 05.03.2013 e Lei n.º 5520 04.04.2013, que concedem subvenção às
entidades.
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 5.511, de 05 de março de 2013, que autoriza o Executivo Municipal a
conceder subvenção a entidades sociais, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.1º - O Poder Executivo Municipal poderá conceder subvenção à entidades sociais, sem fins
lucrativos, constantes do Anexo único deste Lei, oriundas de verbas municipais, estaduais e federais”
Art. 2º. O art. 1º da Lei nº 5.520, de 02.04.2013, que dispõe sobre a concessão de subvenção a
entidades sócias sem fins lucrativos, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - O Poder Executivo Municipal poderá conceder subvenção e auxilio à entidades sociais, sem
fins lucrativos, constantes do anexo único desta Lei, oriundas de verbas do Fundo municipal dos
Direitos da Crianças e do Adolescente - FUMCAD”.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba 17 de maio de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 17 de maio de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nova composição da Diretoria
Membros da Diretoria:
Presidente: José Fernandes Ribeiro – representante dos usuários
Vice-presidente: Viviane Michele Alves de Souza – representante dos profissionais de saúde
1º Secretário: Fábio Lemes – representante do gestor
2º Secretário: Ronaldo Rogério de Castilho - representante dos usuários
Coordenadores das Comissões:
Comissão de Finanças: Viviane Michele Alves de Souza – representante dos profissionais de saúde
Comissão de Controle Social: Irene Ribeiro - representante dos usuários
Comissão de Comunicação: Edvânia Maria de Moraes - representante dos profissionais de saúde
José Fernandes Ribeiro
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
1 – Fica convocada a 6ª Conferência Municipal de Saúde de Pindamonhangaba com o tema:
SUS: A SAÚDE É RESPONSABILIDADE DE TODOS – GOVERNO, PRESTADORES DE
SERVIÇOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE E USUÁRIOS – “PARTICIPAR PARA AVANÇAR”.
Será realizada nas datas de 19 e 20 de Julho, como segue:
Dia: 19 de julho de 2013 – Abertura oficial da 6ª Conferência Municipal de Saúde de
Pindamonhangaba
Local: ETEC – João Gomes de Araújo
Endereço: Rua Prof. José Benedito Cursino, 75 – Boa Vista
Horário: inicio as 19:00 horas e termino as 21:00 horas
Dia: 20 de julho de 2013 – 6ª Conferência Municipal de Saúde de Pindamonhangaba
Local: ETEC – João Gomes de Araújo
Endereço: Rua Prof. José Benedito Cursino, 75 – Boa Vista
Horário: inicio as 08:00 e termino as 17:00 horas
2 – Fica constituída a Comissão Organizadora deste evento que será composta pelos membros
abaixo relacionados e terá como incumbência elaborar o regimento interno, a programação e todas
as outras providências necessárias à realização do evento, submetidas ao Conselho Municipal de
Saúde.
Presidente do Conselho Municipal de Saúde: José Fernandes Ribeiro
Coordenador Geral da 6ª Conferência Municipal de Saúde de Pindamonhangaba: José
Fernandes Ribeiro
Vice-Presidente da Coordenação Geral da 6ª Conferência Municipal de Saúde de
Pindamonhangaba: Vitor Coque
Secretaria Geral e Adjunta: Viviane Michele Alves de Souza e Cinthia Marcondes Moreira Muniz
Comissão Organizadora:
Fábio Lemes
Veraniza do Prado
Antonio Leandro dos Santos
Fulviane Keyla Marque Muniz Cimadon
Ronaldo Rogério de Castilho
Irene Ribeiro
Joel dos Reis Batista
Mirian Pérsia Macedo de Andrade
Serão realizadas 4 pré-conferências, como segue:
Data: 07 de Junho de 2013
Bairro: Cidade Nova
Local: Centro Comunitário
Horário: inicio do evento 18:00 horas
Data: 14 de Junho de 2013
Bairro: Moreira César
Local: Recinto São Vito
Horário: inicio do evento 18:00 horas
Data: 21 de Junho de 2013
Bairro: Araretama
Local: Centro Comunitário
Horário: inicio do evento 18:00 horas
Data: 28 de Junho de 2013
Bairro: Centro
Local: Colégio Bom Jesus – Antigo Externato São José
Horário: inicio do evento 18:00 horas
O período de inscrição para Delegados, Participantes e Convidados será de 27 de Maio de 2013 a 12
de Julho de 2013 na Sala do Conselho Municipal de Saúde de Pindamonhangaba, situada Rua Major
José dos Santos Moreira, nº 570 – Secretaria de Saúde, através de formulário próprio, divulgados e
fornecidos pela Comissão Organizadora.
Todos os assuntos pertinentes a 6ª Conferência Municipal de Saúde de Pindamonhangaba deverão
ser tratados e encaminhados a Sala do Conselho Municipal de Saúde de Pindamonhangaba, situada
Rua Major José dos Santos Moreira, nº 570 – Secretaria de Saúde – Sala 1 – telefone 3644-5990 e
3644-5977, aos cuidados da Comissão Organizadora.
José Fernandes Ribeiro
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle SEOB-04/2013
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª MARÍLIA MARCONDES DE MOURA,
responsável pelo imóvel localizado na Rua Capitão Vitório Basso, nº 56, para que tome ciência da
Notificação Preliminar nº 52300/2013, lavrado em função de construção e/ou reforma sem prévia
licença da Prefeitura Municipal, infringindo assim o Código de Edificações de Pindamonhangaba,
tendo como prazo para recurso 05 (cinco) dias úteis a contar da data desta publicação, em
atendimento e conformidade com o artigo 209º da Lei Complementar nº 9 de 16/12/2008.
Sandra Nogueira Mathias
Diretora do Departamento de Licenciamentos

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 05/06/2013 às 9:00 horas
AJUDANTE
7º MARCO ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR
AVENIDA INTEGRAÇÃO, 236 – VILA SÃO BENTO
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12522-030
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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 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 05/06/2013 às 9:00 horas
ATENDENTE
7º SIMONE DE AMORIM PINHEIRO
RUA UBATUBA, 108 – CIDADE NOVA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12414-070
EDSON MACEDO DE GOUVEA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ANTONIO DA CUNHA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO
NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 5914/2010 QUE LHE MOVE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da
lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), ANTONIO DA CUNHA, com endereço incerto e não sabido, que
por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação
de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 5914/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 30/11/2010, conforme petição inicial,
referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$ 660,47 em 18/11/2010.
Pelo presente edital fica o executado (s), ANTONIO DA CUNHA, devidamente CITADO para todos
os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida
de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da
publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo
é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o
sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos
articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento
do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e
afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, aos 23 de maio de 2013.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOAQUIM
EUGENIO COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº5081/10 QUE
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO,
MMa. Juíza de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JOAQUIM
EUGENIO, com endereço incerto e não sabido,
que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos
de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo
nº 5081/10, que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
PINDAMONHANGABA,
distribuído em 25/11/2010 conforme petição
inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
Deu-se á causa o valor de R$2.266,10 em
NOV.10. Pelo presente edital fica o executado
(s),
JOAQUIM
EUGENIO,
devidamente
CITADO para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial
supra transcrito e advertida de que o prazo
para pagamento do valor executado é o de 5
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação
deste, ficando ainda advertido de que o prazo
para oferecimento de eventual embargo é o
de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da
penhora a se realizar nos autos, e que não o
sendo, prosseguir-se-á os termos em seus
ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros
os fatos articulados pela exeqüente, nos termos
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao
conhecimento do executado, que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital
que será publicado e afixado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade e
comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, aos 27 de maio de 2013.
CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE MARTINS
DA SILVA COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 2191/10 QUE
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO,
MMa. Juíza de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JOSE MARTINS
DA SILVA, com endereço incerto e não sabido,
que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos
de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo
nº 2191/10, que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
PINDAMONHANGABA,
distribuído em 04/11/2010 conforme petição
inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$1.245,78
em Out.10. Pelo presente edital fica o executado
(s), JOSE MARTINS DA SILVA, devidamente
CITADO para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial
supra transcrito e advertida de que o prazo
para pagamento do valor executado é o de 5
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação
deste, ficando ainda advertido de que o prazo
para oferecimento de eventual embargo é o
de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da
penhora a se realizar nos autos, e que não o
sendo, prosseguir-se-á os termos em seus
ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros
os fatos articulados pela exeqüente, nos termos
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao
conhecimento do executado, que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital
que será publicado e afixado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade e
comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, aos 27 de maio de 2013.
CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE ARAUTO DE M
PEREIRA HERD COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1610/2009
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO,
MMa. Juíza de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), ARAUTO DE M
PEREIRA HERD, com endereço incerto e não
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF
–SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os
autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo
nº 1610/2009, que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
PINDAMONHANGABA,
distribuído em 03/12/2009 conforme petição
inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
Deu-se á causa o valor de R$849,98 em NOV2009. Pelo presente edital fica o executado (s),
ARAUTO DE M PEREIRA HERD devidamente
CITADO para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial
supra transcrito e advertida de que o prazo
para pagamento do valor executado é o de 5
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação
deste, ficando ainda advertido de que o prazo
para oferecimento de eventual embargo é o
de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da
penhora a se realizar nos autos, e que não o
sendo, prosseguir-se-á os termos em seus
ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros
os fatos articulados pela exeqüente, nos termos
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao
conhecimento do executado, que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital
que será publicado e afixado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade e
comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, aos 27 de maio de 2013.
CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE PAULO NICOLINO
COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO
NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 8100/07 QUE LHE
MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO,
MMa. Juíza de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), PAULO
NICOLINO, com endereço incerto e não sabido,
que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos
de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo
nº 8100/07, que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
PINDAMONHANGABA,
distribuído em 07/11/2006 conforme petição
inicial, e redistribuído em 18/07/2007, referente
a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á
causa o valor de R$1.611,95, em Out/2006..
Pelo presente edital fica o executado (s), PAULO
NICOLINO devidamente CITADO para todos
os atos e termos da ação proposta, conforme
resumo da petição inicial supra transcrito e
advertida de que o prazo para pagamento do
valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar
do 31º dia da publicação deste, ficando ainda
advertido de que o prazo para oferecimento de
eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar
da intimação da penhora a se realizar nos autos,
e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente,
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que
chegue ao conhecimento do executado, que
não poderá alegar ignorância, expediu-se o
presente edital que será publicado e afixado
na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, aos 27 de maio de 2013.
CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE MANOEL
APARECIDO MOREIRA COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 3132/2010
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO,
MMa. Juíza de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), MANOEL
APARECIDO
MOREIRA,
com
endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e
Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO
FISCAL, tramitam os autos de Ação de
EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 3132/2010,
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuído em
17/11/2010 conforme petição inicial, referente
a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á
causa o valor de R$686,90 em out-10. Pelo
presente edital fica o executado (s), MANOEL
APARECIDO
MOREIRA,
devidamente
CITADO para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial
supra transcrito e advertida de que o prazo
para pagamento do valor executado é o de 5
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação
deste, ficando ainda advertido de que o prazo
para oferecimento de eventual embargo é o
de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da
penhora a se realizar nos autos, e que não o
sendo, prosseguir-se-á os termos em seus
ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros
os fatos articulados pela exeqüente, nos termos

do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao
conhecimento do executado, que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital
que será publicado e afixado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade e
comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, aos 27 de maio de 2013.
CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE PAULINO
PEDROSO DOS SANTOS COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1391/10 QUE
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO,
MMa. Juíza de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), PAULINO
PEDROSO DOS SANTOS, com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e
Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO
FISCAL, tramitam os autos de Ação de
EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1391/10,
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuído em
04/11/2010 conforme petição inicial, referente
a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á
causa o valor de R$629,85 em DEZ-11. Pelo
presente edital fica o executado (s), PAULINO
PEDROSO DOS SANTOS, devidamente
CITADO para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial
supra transcrito e advertida de que o prazo
para pagamento do valor executado é o de 5
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação
deste, ficando ainda advertido de que o prazo
para oferecimento de eventual embargo é o
de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da
penhora a se realizar nos autos, e que não o
sendo, prosseguir-se-á os termos em seus
ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros
os fatos articulados pela exeqüente, nos termos
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao
conhecimento do executado, que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital
que será publicado e afixado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade e
comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, aos 27 de maio de 2013.
CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOÃO FRANCISCO
DA SILVA COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1382/11 QUE
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO,
MMa. Juíza de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ
SABER
ao
executado(s),
JOÃO
FRANCISCO DA SILVA, com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e
Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO
FISCAL, tramitam os autos de Ação de
EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1382/11,
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuído em
12/12/2011 conforme petição inicial, referente a
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa
o valor de R$680,01 em DEZ-11. Pelo presente
edital fica o executado (s), JOÃO FRANCISCO
DA SILVA, devidamente CITADO para todos
os atos e termos da ação proposta, conforme
resumo da petição inicial supra transcrito e
advertida de que o prazo para pagamento do
valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar
do 31º dia da publicação deste, ficando ainda
advertido de que o prazo para oferecimento de
eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar
da intimação da penhora a se realizar nos autos,
e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente,
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que
chegue ao conhecimento do executado, que
não poderá alegar ignorância, expediu-se o
presente edital que será publicado e afixado
na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, aos 27 de maio de 2013.
CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE ANTONIO
DE OLIVEIRA COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1542/11 QUE
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO,
MMa. Juíza de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JOSE ANTONIO
DE OLIVEIRA, com endereço incerto e não
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF
–SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os
autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo
nº 1542/11, que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
PINDAMONHANGABA,
distribuído em 13/12/11 conforme petição inicial,
referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deuse á causa o valor de R$3.831,41 em DEZ11. Pelo presente edital fica o executado (s),
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, devidamente
CITADO para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial
supra transcrito e advertida de que o prazo
para pagamento do valor executado é o de 5
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação
deste, ficando ainda advertido de que o prazo
para oferecimento de eventual embargo é o
de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da
penhora a se realizar nos autos, e que não o
sendo, prosseguir-se-á os termos em seus
ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros
os fatos articulados pela exeqüente, nos termos
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao
conhecimento do executado, que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital
que será publicado e afixado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade e
comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, aos 27 de maio de 2013.
CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE OSMAR
RODRIGUES BARBOSA COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº1401/11 QUE
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO,
MMa. Juíza de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), OSMAR
RODRIGUES BARBOSA, com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e
Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO
FISCAL, tramitam os autos de Ação de
EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1401/11,
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuído em 12/12/11
conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO
DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de
R$797,26 em DEZ-11. Pelo presente edital
fica o executado (s), OSMAR RODRIGUES
BARBOSA, devidamente CITADO para todos
os atos e termos da ação proposta, conforme
resumo da petição inicial supra transcrito e
advertida de que o prazo para pagamento do
valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar
do 31º dia da publicação deste, ficando ainda
advertido de que o prazo para oferecimento de
eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar
da intimação da penhora a se realizar nos autos,
e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente,
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que
chegue ao conhecimento do executado, que
não poderá alegar ignorância, expediu-se o
presente edital que será publicado e afixado
na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, aos 27 de maio de 2013.
CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE ANTONIO P
COELHO NARDUCCI COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº1902/11 QUE
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO,
MMa. Juíza de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), ANTONIO
P COELHO NARDUCCI, com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e
Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO
FISCAL, tramitam os autos de Ação de
EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1902/11,
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuído em 14/12/11
conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO
DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de
R$1.305,70 em DEZ-11. Pelo presente edital
fica o executado (s) ANTONIO P COELHO

NARDUCCI, devidamente CITADO para todos
os atos e termos da ação proposta, conforme
resumo da petição inicial supra transcrito e
advertida de que o prazo para pagamento do
valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar
do 31º dia da publicação deste, ficando ainda
advertido de que o prazo para oferecimento de
eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar
da intimação da penhora a se realizar nos autos,
e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente,
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que
chegue ao conhecimento do executado, que
não poderá alegar ignorância, expediu-se o
presente edital que será publicado e afixado
na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, aos 27 de maio de 2013.
CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOÃO BOSCO
DE MATTOS COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº1352/11 QUE
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO,
MMa. Juíza de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JOÃO BOSCO DE
MATTOS, com endereço incerto e não sabido,
que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos
de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo
nº 1352/11, que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
PINDAMONHANGABA,
distribuído em 12/12/11 conforme petição inicial,
referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
Deu-se á causa o valor de R$3.781,26 em
DEZ-11. Pelo presente edital fica o executado
(s), JOÃO BOSCO DE MATTOS, devidamente
CITADO para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial
supra transcrito e advertida de que o prazo
para pagamento do valor executado é o de 5
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação
deste, ficando ainda advertido de que o prazo
para oferecimento de eventual embargo é o
de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da
penhora a se realizar nos autos, e que não o
sendo, prosseguir-se-á os termos em seus
ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros
os fatos articulados pela exeqüente, nos termos
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao
conhecimento do executado, que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital
que será publicado e afixado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade e
comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, aos 27 de maio de 2013.
CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE WANDA
MACHADO COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº1392/11 QUE
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO,
MMa. Juíza de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), WANDA
MACHADO, com endereço incerto e não sabido,
que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos
de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo
nº 1392/11, que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
PINDAMONHANGABA,
distribuído em 12/12/11 conforme petição inicial,
referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
Deu-se á causa o valor de R$2.308,48 em
DEZ-11. Pelo presente edital fica o executado
(s),
WANDA
MACHADO,
devidamente
CITADO para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial
supra transcrito e advertida de que o prazo
para pagamento do valor executado é o de 5
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação
deste, ficando ainda advertido de que o prazo
para oferecimento de eventual embargo é o
de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da
penhora a se realizar nos autos, e que não o
sendo, prosseguir-se-á os termos em seus
ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros
os fatos articulados pela exeqüente, nos termos
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao
conhecimento do executado, que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital
que será publicado e afixado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade e
comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, aos 27 de maio de 2013.
CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE ANTONIO LUIZ
RODRIGUES COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº1372/11 QUE
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO,
MMa. Juíza de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), ANTONIO
LUIZ RODRIGUES, com endereço incerto
e não sabido, que por este Juízo e Cartório
da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL,
tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, processo nº 1372/11, que lhe
move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuído em 12/12/11
conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO
DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de
R$631,24 em DEZ-11. Pelo presente edital fica
o executado (s), ANTONIO LUIZ RODRIGUES,
devidamente CITADO para todos os atos e
termos da ação proposta, conforme resumo da
petição inicial supra transcrito e advertida de
que o prazo para pagamento do valor executado
é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da
publicação deste, ficando ainda advertido de
que o prazo para oferecimento de eventual
embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da
intimação da penhora a se realizar nos autos,
e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente,
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que
chegue ao conhecimento do executado, que
não poderá alegar ignorância, expediu-se o
presente edital que será publicado e afixado
na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, aos 27 de maio de 2013.
CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE MANOEL
DOVAL CADAVID COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº1371/11 QUE
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO,
MMa. Juíza de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), MANOEL DOVAL
CADAVID com endereço incerto e não sabido,
que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos
de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo
nº 1371/11, que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
PINDAMONHANGABA,
distribuído em 12/12/11 conforme petição inicial,
referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
Deu-se á causa o valor de R$1.576,64 em
DEZ-11. Pelo presente edital fica o executado
(s), MANOEL DOVAL CADAVID, devidamente
CITADO para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial
supra transcrito e advertida de que o prazo
para pagamento do valor executado é o de 5
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação
deste, ficando ainda advertido de que o prazo
para oferecimento de eventual embargo é o
de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da
penhora a se realizar nos autos, e que não o
sendo, prosseguir-se-á os termos em seus
ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros
os fatos articulados pela exeqüente, nos termos
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao
conhecimento do executado, que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital
que será publicado e afixado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade e
comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, aos 27 de maio de 2013.
CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE LUIZ CARLOS
KURODA COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº1261/11 QUE
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO,
MMa. Juíza de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), LUIZ CARLOS
KURODA, com endereço incerto e não sabido,

que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos
de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo
nº 1261/11, que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
PINDAMONHANGABA,
distribuído em 09/12/11 conforme petição inicial,
referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
Deu-se á causa o valor de R$839,20 em DEZ11. Pelo presente edital fica o executado (s),
ANTONIO LUIZ RODRIGUES, devidamente
CITADO para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial
supra transcrito e advertida de que o prazo
para pagamento do valor executado é o de 5
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação
deste, ficando ainda advertido de que o prazo
para oferecimento de eventual embargo é o
de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da
penhora a se realizar nos autos, e que não o
sendo, prosseguir-se-á os termos em seus
ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros
os fatos articulados pela exeqüente, nos termos
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao
conhecimento do executado, que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital
que será publicado e afixado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade e
comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, aos 27 de maio de 2013.
CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE UNIÃO DO VALE
TRANSPORTE E TURISMO LTDA COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS
DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB
Nº 7924/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO
SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO
BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEFSETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), UNIÃO DO
VALE TRANSPORTE E TURISMO LTDA,
com endereço incerto e não sabido, que por
este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE
EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de
Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº
7924/2007 (880/2005 da 2ª VARA JUDICIAL),
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta
serventia em 28/12/2005, redistribuida em
18/07/2007 conforme petição inicial, referente a
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa
o valor de R$ 6659,61, em 19/12/2005. Pelo
presente edital fica o executado (s), UNIÃO
DO VALE TRANSPORTE E TURISMO LTDA,
devidamente CITADO para todos os atos e
termos da ação proposta, conforme resumo da
petição inicial supra transcrito e advertida de
que o prazo para pagamento do valor executado
é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da
publicação deste, ficando ainda advertido de
que o prazo para oferecimento de eventual
embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da
intimação da penhora a se realizar nos autos,
e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente,
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que
chegue ao conhecimento do executado, que
não poderá alegar ignorância, expediu-se o
presente edital que será publicado e afixado
na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, aos 27 de maio de 2013.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO
BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE ADEMIR
DOS SANTOS COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 6444/2010
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO
BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEFSETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JOSE ADEMIR
DOS SANTOS, com endereço incerto e
não sabido, que por este Juízo e Cartório
da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL,
tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, processo nº 6444/2010, que lhe
move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta
serventia em 30/11/2010, conforme petição
inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$ 1.239,11,
em 18/11/2010. Pelo presente edital fica o
executado (s), JOSE ADEMIR DOS SANTOS,
devidamente CITADO para todos os atos e
termos da ação proposta, conforme resumo
da petição inicial supra transcrito e advertida
de que o prazo para pagamento do valor
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do
31º dia da publicação deste, ficando ainda
advertido de que o prazo para oferecimento
de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a
contar da intimação da penhora a se realizar
nos autos, e que não o sendo, prosseguirse-á os termos em seus ulteriores termos,
presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento
do executado, que não poderá
alegar
ignorância, expediu-se o presente edital que
será publicado e afixado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
aos 27 de maio de 2013.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO
BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE REGINA I
SILVA C GUEDES E OUTROS COM PRAZO
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº
6314/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO
SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO
BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEFSETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), REGINA I SILVA
C GUEDES E OUTROS, com endereço incerto
e não sabido, que por este Juízo e Cartório
da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL,
tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO
FISCAL, processo nº 6314/2010, que lhe
move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta
serventia em 30/11/2010, conforme petição
inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA n° 0421.08.11.016.000. Deu-se á causa
o valor de R$ 1.481,17 em 18/11/2010. Pelo
presente edital fica o executado (s), REGINA
I SILVA C GUEDES E OUTROS, devidamente
CITADO para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial
supra transcrito e advertida de que o prazo
para pagamento do valor executado é o de 5
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação
deste, ficando ainda advertido de que o prazo
para oferecimento de eventual embargo é o
de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da
penhora a se realizar nos autos, e que não
o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus
ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros
os fatos articulados pela exeqüente, nos
termos do art. 319 do CPC. E, para que
chegue ao conhecimento do executado, que
não poderá alegar ignorância, expediu-se o
presente edital que será publicado e afixado
na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, aos 27 de maio de 2013.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO
BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ANTONIO DA
CUNHA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO
NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 5914/2010 QUE
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO
BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEFSETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), ANTONIO DA
CUNHA, com endereço incerto e não sabido,
que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos
de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo
nº 5914/2010, que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
PINDAMONHANGABA,
distribuída a esta serventia em 30/11/2010,
conforme
petição
inicial,
referente
a
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa
o valor de R$ 660,47 em 18/11/2010. Pelo
presente edital fica o executado (s), ANTONIO
DA CUNHA, devidamente CITADO para todos
os atos e termos da ação proposta, conforme
resumo da petição inicial supra transcrito e
advertida de que o prazo para pagamento do
valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar
do 31º dia da publicação deste, ficando ainda
advertido de que o prazo para oferecimento
de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a
contar da intimação da penhora a se realizar
nos autos, e que não o sendo, prosseguirse-á os termos em seus ulteriores termos,
presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento
do executado, que não poderá
alegar
ignorância, expediu-se o presente edital que
será publicado e afixado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
aos 27 de maio de 2013.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO
BALLESTERO
Juíza de Direito
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Altair Fernandes

Crônicas de uma ‘cidade princesa’
(Reminiscências de Balthazar - 25)
chicória, serralha, batata
doce, cará, aipim e mangarito. Comia-se mangarito com
melado.
Chegavam os trens de São
Paulo, o expresso, depois
o rápido. Durante um certo tempo correu também um
trem chamado sul-expresso,
que fazia o percurso Rio/
São Paulo em nove horas.
Uma temeridade. Passava
por Pinda ali pelas 14 horas.
Com tamanha velocidade,
abalou os trilhos e, após repetidos desastres,teve que ser
suprimido. Um dos desastres
foi mesmo em Pinda, perto
do Curtume; uma hecatombe. A passagem de Pinda a
São Paulo custava, 1ª classe,
onze mil réis. Muita cara.
Uma vaga de pessoas votava da estação, pois esperar o trem era o que fazer de

“Uma ou outra pessoa saia a rua, ou um
ou outro trole, fazendeiros que iam
para a roça ou ela retornavam,
um ou outro cavaleiro...”
(rua Deputado Claro Cesar 			
antigamente, bico de pena
de Renato San Martin)

Lembranças de Balthazar de Godoy Moreira
(1898/1969), conforme série
de crônicas publicadas por
ele em 1963 neste jornal.
Nesta edição iremos com
Balthazar a um passeio pelo
comércio da Pinda antiga. O
quadro que nos pinta o cronista traz as poéticas matizes que só escritor dotado
de magnífica sensibilidade e
privilegiada memória poderia produzir. Discorre-nos o
articulista sobre os ambulantes. Ao invés do consumidor
ir ao comércio, a ida do comerciante até o consumidor.
Começa assim suas lembranças a respeito desse tema...
“Durante a semana a cidade espairecia tranquila, silente, deixando a vida fluir. Deixava-se ir, boiando no tempo,
à deriva, sem um esforço para
sair dos remansos. Nas horas
de sol quente modorrava ‘oblivion’, podia chamá-la Monteiro Lobato, que nesse tempo,
de São Paulo, com um bando
de futurosos companheiros,
pontificava no Minarete. Em
recesso, a cidade porém não
faltava ao seu destino de terra
culta, criadora de talentos.”
Aqui a primeira interrupção para esclarecer ao leitor
que, segundo o dicionário
Michaelis, oblivion significa
“cair no esquecimento”. Minarete, segundo o dicionário
Aurélio, é uma “Pequena
torre de mesquita de três ou
quatro andares e balcões salientes, de onde se anuncia
aos muçulmanos a hora das
orações”. No caso deste artigo
era como uma república de estudantes, entre eles Monteiro
Lobato, haviam ‘batizado um
chalé existente na capital paulista, no bairro Belenzinho, na
rua 21 de Abril, em São Paulo. Também foi o nome dado
a um jornal de propriedade
do prefeito de Pindamonhangaba, Benjamim Bueno, no
qual Monteiro Lobato e seus
amigos escreviam. Esse jornal
durou até 1907.

muitos. Logos mais saiam os
dois carteiros distribuindo a
correspondência, sendo um
deles, durante muitos anos,
o Deoclecio. Deoclecio percorrendo três vezes a urbs,
cada vinte e quatro horas,
sabia tudo de todos. Ainda
bem que era discreto e sério.
Um postalista emérito.
Sol a pino, lambendo o
frontão da matriz a cidade modorrenta começava a
alongar sombras para o meio
das ruas. No Largo da Cascata, ainda sem jardim e no
Largo do Mercado, rechinavam as cigarras zangarreios
longos e narcotizantes...”
Este assunto sobre os ambulantes de antigamente terá
prosseguimento em nossa
próxima edição referente às
lembranças de Balthazar de
Godoy Moreira.

Lembranças Literárias:

					

O
Retornando a Balthazar
e ao passeio pela cidade de
Pindamonhangaba de outrora
o articulista nos conta que:
“Uma ou outra pessoa saia
a rua, ou um ou outro trole,
fazendeiros que iam para a
roça ou dela retornavam, um
ou outro cavaleiro. Lojas e
armazéns quase desertos. Assim mesmo estavam fazendo
negócios. O costume é que
era outro: as mulheres não
iam geralmente às lojas fazer
compras. Mandavam buscar
amostras ou os próprios artigos. Os caixeiros andavam
para lá e para cá, cadernos
de amostras nos braços às vezes com as próprias peças de
fazenda ou pilhas de caixas de
sapatos, as botinas de canos
alto, em voga, ou chinelos...
chinelos de cara de gato eram
os mais comuns. Certas fazendas que então encantavam
as mulheres desapareceram
do mercado: chitas diversas,
nanzuques, mirinós, pongês,
tafetás, palhas de seda da cor
que mais tarde chamariam
areia, cetins, fustão, flanelas
e baetas. Quando alguém estava com sarampo devia ser
envolvido em baeta vermelha,
tomando ou não, ‘horresco
referens’, jasmim de cachorro. O linho também não custava tanto e era muito usado.
E fitas e rendas.”
Segundo dicionário de
latim, a expressão horresco
referens significa “Tremo ao
referir. Palavras de Enéias
ao narrar o episódio da morte de Laocoonte.”
E segue Balthazar: “Amostras iam para lá e para cá
e as senhoras faziam suas
compras. Tinham carradas
de paciência, os negociantes.
Conforme a hora apareciam
os ambulantes. De manhazinha quando a cerração empoava de branco a paisagem,
eram os vendedores e bolos,
os gostosos bolos fritos de
Pinda que chegavam quentinhos, à hora do café. Um café
de pilão forte e quente, com

bolo frito! Pobres pindenses
de hoje, não sei que pecado
cometestes que fostes privado dessa delícia. Devem ser
grandes e cabeludos pecados
mortais... pois, por pouco,
Deus vos não privaria dos
bolos fritos daquelas manhãs
preguiçosas de Pinda. Vós
todos que fritastes e vendeste
bolos fritos aos pindenses de
outrora, estais nos céus, com
certeza, com cadeiras cativas
no paraíso. O paraíso é para
estas cousas ou não existiria.
Vinham logo mais os leiteiros. O leite chegava da
roça ou das chácaras suburbanas, em litros comuns,
fechados com buchas de palha de milho ou sabugo, nos

picuás, à costa dos animais,
seis ou oito de cada lado.
Custava um tostão o litro.
Em tempo de escassez, mais
pataca. Não me lembro se
os padeiros usavam já as
carrocinhas. Parece-me que
traziam os pães em grandes
cestos de vime.
Os verdureiros eram
poucos. A gente então, não
prezava muito as verduras.
Ninguém descobrira ainda
vitaminas nem a necessidade de comer frutas com cascas. Verdura não, lombo de
porco, sim; lombo de porco,
entrecostos, suã e carne assada, muita carne. Mas sempre apareciam um precário
ambulante oferecendo couve,

Um Anúncio do Passado
Publicava-se em 1902 no jornal
local Folha do Norte (extinto).
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Eu quero explicar a vocês
O que é ser um palhaço
O que é ser o que eu sou
E fazer isso que eu faço
Ser palhaço é distribuir
Alegria e bom humor
E com esforço contentar
O público espectador
Muita gente diz: palhaço
Quando quer xingar alguém
E esse nome pronunciam
Com escárnio e desdém
E ao ouvir essa palavra
Outro sente até pavor
Como se o palhaço fosse
Criatura inferior
De uma coisa fiquem certos
Que para ser bom palhaço
É preciso ter alma forte
E também nervos de aço
É preciso além de tudo
Ter um grande coração
Para sentir isto que eu sinto
Grande amor à profissão
O palhaço também tem
Suas noites de vigília
Pois na barraca modesta
Ele tem sua família
O palhaço meus amigos
Não é nenhum repelente
Palhaço não é bicho
Palhaço também é gente
Digo isto em meu nome
E em nome de outros palhaços
Que muitas vezes trabalham
Com a alma em pedaços
E curtindo suas dores
Procuram dar alegria
Pra aquele povo que traz
O seu pão de cada dia.
Ser palhaço é saber
Disfarçar a própria dor
E saber sempre esconder
Que também é sofredor
Se o palhaço está sofrendo
Ninguém deve perceber
Pois o palhaço nem tem:
O direito de sofrer!

Palito (Arlindo Pinto), jornal 7 Dias,
5 de abril de 1970
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Maria Fernanda Munhoz

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Aniversário

Tudo de bom para
Célia Nagaoka,
aniversariante do dia
1º de junho. Recebe o
abraço dos familiares e
amigos.

Tudo de bom

Parabéns para a amiga jornalista Jucy Batista, que
comemora mais um ano de vida no dia 3 de junho.
Familiares e amigos lhe desejam muita felicidade.

Campanha contra a Pedofilia - Terminou no sábado (25), a V

Campanha de Enfrentamento à Pedofilia e Exploração Sexual contra Crianças
e Adolescentes, com o grupo do Departamento de Assistência Social fazendo
conscientização da comunidade, na praça Monsenhor Marcondes.

Arquivo pessoal

Maria Fernanda Munhoz

Parabéns

Para o garotinho Julio
César, que completa 8
anos no dia 1º de junho.
Recebe os parabéns de
seus pais e familiares.

Treinamento de brigadistas - A Prefeitura está realizando o treinamento dos brigadistas

municipais, formados por funcionários e comissionados. Na última semana, foi feito treinamento
contra incêndio no Parque da Cidade.
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Parabéns
Para Fabiano
de Freitas
Santos “Dinho”,
aniversariante do
dia 29 de maio.
Ele recebe os
parabéns de toda
a família.
Arquivo pessoal

Felicidade

Feliz aniversário

Para Maria José, que assopra velinhas no dia 1º
de junho. Recebe abraços especiais do esposo
Paulinho (com ela na foto), do netinho Luiz Gustavo,
dos familiares e amigos que pedem a Deus que a
abençõe sempre.

Parabéns para o jornalista João Carlos Ribeiro
Salgado, aniversariante do dia 1º de junho. Recebe
os cumprimentos dos familiares e amigos, em
especial da esposa Nancy Felipe, com ele na foto.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Muita
felicidade

Para a amiga
jornalista Gisele
Rodrigues, que
comemora
aniversário no dia 4
de junho, recebendo
o abraço dos
familiares e amigos.

Parabéns

Muita felicidade
para a nossa
amiga jornalista
Fernanda Maria,
que comemora
aniversário no dia 3
de junho, recebendo
o carinho dos
familiares e amigos.

Bodas de Algodão

Parabéns ao casal Rodrigo e Camila, que
comemora 2 anos de casados e de muita
felicidade, no dia 4 de junho. Recebe os
cumprimentos dos familiares, amigos e padrinhos.
Maria Fernanda Munhoz

Arquivo pessoal

Felicidade

Encontro de Protetores de Animais - O Abrigo Municipal de animais realizou, no domingo

(26), o 1º Encontro dos Protetores de Animais, com a presença de representantes de instituições e protetores
particulares. O objetivo do evento foi encontrar soluções práticas e acessíveis para melhorar a vida dos animais.

Tudo de
bom para
Andréa, que
comemorou
aniversário no
dia 18 de maio,
recebendo
todo o carinho
dos familiares
e amigos. Que
tenha sempre
muita felicidade
em sua vida!
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Encontro de Protetores de Animais - O Abrigo Municipal de animais realizou, no domingo

(26), o 1º Encontro dos Protetores de Animais, com a presença de representantes de instituições e protetores
particulares. O objetivo do evento foi encontrar soluções práticas e acessíveis para melhorar a vida dos animais.

Tudo de
bom para
Andréa, que
comemorou
aniversário no
dia 18 de maio,
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todo o carinho
dos familiares
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 4.973, DE 22 DE MAIO
DE 2013.
Dispõe sobre a abertura de crédito
adicional suplementar e especial
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal
de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais e nos termos da Lei nº
5.536, de 22 de maio de 2013,
D E C R E T A:
Art. 1º.
Fica aberto, nos termos do
artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito
adicional suplementar e especial no
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),

na Secretaria de Juventude, Esporte e
Lazer/Desporto e Lazer, referente ao
contrato de repasse nº 0371494-08/2011
Ministério do Esporte, representado pela
Caixa Econômica Federal. A classificação
orçamentária será:
13.00
SECRETARIA
DE
JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.20
Departamento de Esportes
1 006		
Prédios Esportivos
e Áreas de Lazer
27 812 0024.5 4.4.90.51 – Obras e
Instalações
R$ 100.000,00
Art. 2º. O crédito adicional aberto pelo
artigo 1º terá como cobertura o repasse
efetuado pelo Ministério do Esporte,

representado pela Caixa Econômica
Federal.
Art. 3º.
Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 22 de maio de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de
Assuntos Jurídicos
em 22 de maio de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 4.976, DE 27 DE MAIO DE 2013.
“Convoca a Conferência Municipal do Meio
Ambiente de 2013 e dá outras providências”.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de
Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais, e considerando os termos do Decreto Federal Federal de 5 de junho de 2003 e da Portaria no 185, de 4 de junho de 2012, do Ministério
do Meio Ambiente define a convocação da Conferência Municipal do Meio Ambiente.
DECRETA:
Art. 1º– Fica convocada a “Conferência Municipal do Meio Ambiente de 2013” a ser realizada
no dia 1º de agosto de 2013, às 9h, no Auditório
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba,
localizado na Avenida Nossa Senhora do Bom
Sucesso nº 1400, Bairro Alto do Cardoso.

Art. 2º O tema central da Conferência Municipal do Meio Ambiente de 2013 será a “Política
Nacional de Resíduos Sólidos”, com foco nos
seguintes temas: produção e consumo sustentável, redução dos impactos ambientais, geração de emprego e renda, educação ambiental e
financiamento do sistema de implementação da
política de resíduos em nível local.
Art. 3º A Conferência Municipal do Meio Ambiente será presidida pelo Secretário de Governo e Integração e/ou pelo Diretor do Departamento de Meio Ambiente e/ou Diretor do
Departamento de Licenciamento Ambiental e
Urbanismo, sendo a coordenação da Comissão
Organizadora do Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente.
Art. 4º As normas de organização e funcionamento da Conferência Municipal do Meio
Ambiente serão deliberadas pelo Conselho Mu-

nicipal de Meio Ambiente e, no início da Conferência, apresentadas, debatidas e aprovadas.
Art. 5º As despesas decorrentes da organização e da realização da “Conferência Municipal
do Meio Ambiente” correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente da Secretaria de Governo e Integração.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de maio de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes
Secretário de Governo e Integração
Registrada e publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos em 27 de maio de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

Esportes 19
Pindamonhangaba, quarta-feira, 29 de maio de 2013

Ramos marca nove gols contra o
Cidade Nova pelo campeonato Sub 17
Marcos Cuba
Na primeira rodada das
quartas de final pelo Sub
17, o Ramos goleou a equipe do Cidade Nova por 9 x
1. A partida ocorreu no estádio ‘Orlandão’. Outro time
que se deu bem foi o Jardim

Eloyna, que marcou 3 x 1 na
Ferroviária.
A partida no campo Morumbi Pindense não foi positiva para o São Paulo, que
perdeu para o Etna por 1 x 0.
Na Vila São Benedito o placar ficou tudo igual, 1 x 1 en-

Malha de Pinda
derrota o Flamengo
Divulgação

Os atletas estão participando de vários amistosos

Marcos Cuba
O time de malha da Ferroviária venceu no último sábado (25), jogando em casa,
o time do Flamengo (Rio de
Janeiro), num jogo amistoso.
Esse foi o segundo amistoso
que a equipe de Pinda realizou na sua preparação para a
disputa da série especial do
Campeonato Paulista 2013,
que se inicia no mês de junho.
No começo do mês, o
time alviverde da “Princesa
do Norte” tinha ido ao Rio de
Janeiro e derrotado a equipe
do Volta Redonda, vencendo
nos lances finais e por apenas
dois pontos de diferença.
No jogo contra o Flamengo, a Ferroviária venceu as
duas partidas com uma larga diferença de pontos. O

jogo serviu para avaliar bem
os atletas e praticamente
definir as duas equipes titulares, que brigarão pelo
cobiçado título Paulista da
série especial. As equipes
de Pindamonhangaba contam com: Lucas Ouverney,
Emerson, Alex, Sérgio, Rodrigo, Dú, Eduardo, Fusca,
Marquinho Alegria, Adriano, Gilmar, Gú, João Soares, Walquíria, Charlene,
Renata, Ribamar (auxiliar
técnico) e técnico Ico.
A disputa do Campeonato
Paulista começa no próximo
mês e Pindamonhangaba enfrenta na primeira fase, São
Sebastião, Jacareí e São José
dos Campos. Os dois primeiros colocados do grupo avançam para a segunda fase da
competição.

Pindenses obtêm
bons resultados no
fisiculturismo
Marcos Cuba
Pindenses conquistaram
bons resultados no Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo, realizado no último
sábado (25), no teatro da
Unip Vergueiro, em São Paulo. O casal Mariana Pontes e
Matheus Donaire representaram a cidade e se destacaram
no evento.
Mariana Pontes conquistou o título de campeã da
categoria Toned Figure (categoria onde os músculos não
são tão aparentes) e Matheus
Donaire ficou com o vice na
categoria Class 3 (homens
de 1m63cm até 1m73cmz),
sendo esta, a categoria considerada a mais difícil do campeonato. Ambos foram classificados para o Mundial, que
acontecerá na Itália e também
para o Sul-americano, que irá
ser realizado no Brasil.
A Atleta Mariana Pontes
começou a competir o ano
passado e até o momento já
participou de cinco campeonatos, sagrando-se campeã
em quatro deles. Começou

a competir por influência
do seu namorado, Matheus
Donaire, que já participa de
competições há sete anos e
quando competia na categoria júnior sagrou-se campeão
em todas as competições que
participou.
Os fisiculturistas pindenses destacam que o Brasil
sempre é muito bem classificado em competições
internacionais, então as expectativas tanto para o Sul-americano como para o
Mundial são as melhores
possíveis. Mas eles revelam
que ainda estão em dúvida
em qual deles irão participar, por questões financeiras,
pois ambas classificam para
o Campeonato Universe, que
é o mais importante no fisiculturismo.
Outro pindense que participou do Campeonato Brasileiro foi Rondy Rodrigues,
preparado por Matheus Donaire, ele conquistou o 4º
lugar na categoria Men’s Fitness e está classificado para
o Sul-americano.

tre Colorado e Corinthians.
A segunda rodada das
quartas de final acontece neste sábado (1º/6), a partir das
10 horas. A equipe do Ramos
encara o Cidade Nova, no estádio Laerte Alves da Silva;
o Eloyna pega a Ferroviária,
no estádio Antonio Pinheiro Júnior. O confronto entre
São Paulo e Etna ocorrerá no
Machadão;o Colorado enfrenta o Corinthians na casa
do adversário, no Alto Cardoso.
Na categoria Sub 13 a
goleada ficou por conta do
Colorado, Corinthians e Bela
Vista. O primeiro marcou 4
x 1 no Interpinda; o segundo
fez 3 x 0 no Terra dos Ipês,
enquanto o Bela Vista aplicou 3 x 0 no São Paulo. ADC
Novelis venceu a partida válida pela 8ª rodada ao marcar
2 x 1 no Etna.

Marcos Cuba

Equipe do São Paulo perdeu em casa diante da torcida

- Jogos Abertos da Juventude -

Atletas conquistam vagas na fase estadual
Marcos Cuba
Os atletas de Pindamonhangaba irão representar
a região na fase Estadual
dos Jogos Abertos da Juventude, que será realizada em Itatiba.
No último sábado
(25), os praticantes de
atletismo
confirmaram
suas presenças na etapa.
Entre os dias 25 e 26
de maio, Pindamonhangaba foi palco de algumas
competições da fase regional dos Jogos Abertos
da Juventude. Além do
atletismo, representantes
de natação, judô, futsal

masculino, ginástica rítmica
e ginástica artística estarão
defendendo a camisa de Pindamonhangaba.

A etapa regional de atletismo ocorreu na pista do
Centro Esportivo João Carlos de Oliveira “João do
Marcos Cuba

Pindamonhangaba será a representante da região
em diversas modalidades nos Abertos da Juventude

Pulo” e nesta modalidade
Juliana Larissa dos Santos, Jessiane Monteiro
dos Santos, Roan Pereira dos Santos, Vanessa Oliveira, Giovana Generoso Monteiro,
Letícia Mara de Oliveira, Mariana Tarine
Nakamura, Ana Flávia
Ferreira de Mattos, Júlia Graziela da Palma,
Juliana Larissa dos
Santos, Vinicius Rocha
Veloso, Ana Flávia Ferreira e Vanessa Polyana
serão os representantes de
Pindamonhangaba.

Coreografia da melhor idade
realiza apresentação
Marcos Cuba
As atletas da melhor idade
de Pindamonhangaba estão
se preparando para representar a cidade nos Jori - Jogos
Regionais dos Idosos e tem
participado de alguns eventos. Na noite de quinta-feira
(23), dois grupos foram a
um atacadista da cidade para
abrilhantar o lançamento de
uma das campanhas do estabelecimento.
As equipes da Secretaria
de Esportes e Lazer apresentaram as coreografias “Dança
Flamenca” e “Melhor fazer do
que só dar exemplos”, sendo
a segunda um ‘pot pourri’ de
canções que marcaram épocas.
A preparação das atletas é
feita semanalmente e todos os
passos são milimetricamente
ordenados sob os olhares dos
professores da Secretaria. As
atletas prometem agradar o
público durante mais uma
edição dos Jori.

Marcos Cuba

As coreografias são ensaiadas semanalmente para serem apresentadas ao público

Paulo Simões, supervisor
de loja do Spani Pinda, conta
que o estabelecimento busca
sempre trabalhar juntamen-

te com a cidade e a unidade
recebeu uma indicação deste
grupo e resolveu convidar as
atletas da melhor idade. “A

apresentação foi muito boa,
ficamos surpreendidos e pretendemos chamá-los em outros eventos também”.
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Estrela e Independente precisam reverter
situação para irem à ﬁnal do Quarentão
Marcos Cuba

Vila São José venceu em casa e está com vantagem, mesmo perdendo por um gol de diferença garante a classiﬁcação

Dia do Desaﬁo

Comunidade está convidada a participar
Nesta quarta-feira (29),
Pindamonhangaba vai participar do Dia do Desaﬁo.
Neste ano, a cidade concorre com Castanhal, município do Pará. Basta praticar
alguma atividade física e
pontuar para a cidade. A
Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, vai oferecer diversas
atividades, espalhadas em

diversos locais, basta procurar o lugar mais próximo
e se movimentar.
A proposta da campanha Move Brasil é fazer
com que o maior número
de pessoas pratique alguma
atividade física neste dia,
pois tem a intenção que até
2016, ano de realização dos
Jogos Olímpicos no Rio de
Janeiro, seja ampliado este

número. Cada participação
conta pontos para o resultado
ﬁnal. Também é uma campanha mundial de incentivo à
vida ativa e adoção de hábitos saudáveis.
A partir da zero hora de
quarta-feira (29), até às 21 horas, a população poderá fazer
caminhadas, corridas, gincanas e qualquer atividade que
movimente o corpo. Além de

praticar exercício, é preciso
comunicar a Secretaria de
Esportes e Lazer da cidade,
para que sejam computadas
as atividades realizadas. A informação pode ser fornecida
até as 20 horas pelos telefones 3643-2170, 3648-2248,
3643-1400 e 3637-5425,
ou pelos e-mails cezito@
pindamonhangaba.sp.gov.br e
desaﬁo_pinda@hotmail.com.

MARCOS CUBA
Os jogadores do Estrela
e do Independente vão precisar sair do prejuízo para
garantir a classificação
para a final do Quarentão.
No último domingo (26), a
Vila São José marcou 2 x
0 no Independente e o Comercial Mombaça 2 x 1 no
Estrela. A próxima rodada
está marcada para o domingo (2), a partir das 9 horas,
nos campos do Maricá e Vila
Verde.
Mesmo se perder por 1 x
0 a Vila São José, garante
a classificação, mas o Independente precisa marcar dois gols de diferença
para reverter a situação.
Comercial Mombaça vai
precisar segurar o Estrela, porque se o adversário

marcar dois gols vai carimbar o passaporte para a
final.
A Liga Pindamonhangabense convida a população
para conferir as rodadas e
vibrar pelos jogadores do futebol da cidade. A próxima
competição a ser realizada é
o Cinquentão.
Ilson Donizete Resende,
treinador do Independente,
comenta que a Vila São José
é uma equipe forte, mas que
o seu time fará de tudo para
reverter a situação, mesmo
com um jogador a menos, devido à expulsão que teve na
primeira rodada da semiﬁnal.
“Essa foi a primeira derrota
que tivemos, o campeonato é
muito bom e convido a nossa
torcida para o jogo deste domingo”.

Judocas participam
de seletiva para os
Jogos Regionais
MARCOS CUBA
A manhã de sábado (25),
foi de desaﬁos para os judocas de Pindamonhangaba.
Atletas de diversas classes
participaram de uma seletiva
para representar a cidade nos
Jogos Regionais, que acontecem em julho na cidade
de Caraguatatuba. O evento
ocorreu no ginásio “Raquelzão”, ao lado do Centro de
Treinamento Luiz Caloi.
Irão representar a “Princesa do Norte” os judocas:
Bruno Silva, Lucas Morgado, Adilson Souza, Dennis

Salomão, João Paulo Coelho,
Fabrício Evangelista, Mateus Almeida, Luís Antônio
Nunes, Ana Gabriela Alves,
Lindisay Vitória de Oliveira,
Tamires Brandão e Gabriela
Lopes.
O professor da modalidade conta que mais da metade
dos atletas classiﬁcados são
jovens que participaram dos
Jogos Abertos da Juventude
e eles farão treinos todas as
segundas, quartas e sextas-feiras das 15 às 17 horas
para se preparar para os Regionais.

Pinda encara São Roque
Volante de Pinda é campeão da Champions League pela Liga de Basquete
Divulgação

O volante Luiz Gustavo
se tornou o primeiro pindamonhangabense
campeão
da Champions League com
a vitória de 2 a 1 do Bayern
de Munique sobre o Borussia
Dortmund, no sábado (25),
no estádio de Wembley, em
Londres.
Jogador entrou para
segurar ataque do
Borussia Dortmund

Luiz Gustavo, que também foi convocado por Luiz
Felipe Scolari para a Copa
das Confederações, entrou
no ﬁm do jogo no lugar do
atacante francês Rybéry. A
intenção do técnico Jupp
Heynckes foi fechar o meio
de campo e segurar o resultado. Foi o quinto título europeu do Bayern, que se igualou ao Liverpool, ﬁcando
atrás apenas de Milan (7) e
Real Madrid (9).

O time masculino de basquete de Pindamonhangaba
vai encarar os atletas de São
Roque no ﬁnal de junho. A
partida está marcada para
quinta-feira (30), às 17 horas,
no ginásio do Centro Esportivo João Carlos de Oliveira
“João do Pulo”. A equipe da
casa venceu o último jogo
pela Liga Paulista, contra
Francisco Morato, por 57 x
42. A partida ocorreu na manhã de domingo (26).
Na categoria Sub 15 femi-

nino, Pindamonhangaba foi
derrotada pelo Sesi-Guarulhos por 80 x 07. O próximo
desaﬁo ainda não tem data
marcada. A equipe pindense
iniciou os treinos este ano e
conta com atletas em fase de
aprendizagem. Elas treinam
três vezes por semana no ginásio Pai João, na Vila São
Benedito, das 15 às 17 horas.
As garotas que têm interesse
em praticar basquete podem
procurar este ginásio e fazer
as aulas das 14 às 15 horas.

Mais de 100 atletas homenageiam “João do Pulo”
MARCOS CUBA
O atleta pindense João
Carlos de Oliveira “João do
Pulo” foi homenageado na
5ª Corrida Pedestre. O evento ocorreu na manhã de domingo (26), na praça Cícero
Prado, na Vila São Benedito,
e contou com a presença de
mais de 100 atletas da cidade
e região. Os organizadores
agradecem a todos os atletas
e colaboradores.
Lili Norberto Carrupt,
que foi namorada e noiva de
“João do Pulo”, prestigiou a
prova e disse que no terceiro
e quarto anos não pôde participar, mas teve a oportunidade desta vez e ﬁcou muito

esta corrida porque a memória do João do Pulo se estende, essa homenagem vem de
toda a região e faz com que
a memória dele ﬁque viva,
agradeço a todos por este
ato”.
A idealizadora do evento,
professora Gracil Dubsky,
comenta que sem o apoio
dos comerciantes da Vila São
Benedito, do Ipê I, Competition, Sabesp, Bonança, Senai,
Milton Neves e amigos, Diretoria de Ensino, por meio do
Programa Escola da Família,
da dona Dulce, e Prefeitura de
Pindamonhangaba, ﬁcaria difícil a realização da prova em
homenagem ao grande atleta

tantas conquistas para o país.
O atleta Suedir Marques
Areco aﬁrma que foi um
prazer muito grande prestar
esta homenagem ao famoso
atleta pindamonhangabense,
mesmo sem ter tido a oportunidade de conhecê-lo, mas
que conhece o ﬁlho dele e
foi uma satisfação fazer parte
desta corrida.
Nesta quarta-feira (29),
faz 14 anos que morreu o
campeão olímpico, João Carlos de Oliveira, o João do
Pulo, aos 45 anos.
Ele deixou suas marcas
gravadas na história, batendo recordes que demoraram
quase uma década para serem quebrados.

Marcos Cuba

A prova reuniu atletas da cidade e região para homenagear o atleta pindense

