TRIBUNA DO NORTE
Fundado em 11 de junho de 1882

Fundação Dr. João Romeiro - Criada em 6 de maio de 1980

Pindamonhangaba, 30 de maio a 3 de junho de 2013

População
repercute
chegada do
Poupatempo

Após anúncio da vinda do Poupatempo para Pindamonhangaba
e das conversas entre o prefeito
com o governador do estado, os
moradores de Pindamonhangaba
comemoraram a chegada do benefício. De acordo com as pessoas
entrevistadas, a vinda do programa dará agilidade à emissão de
documentos e facilitará uma série de atividades. Para o prefeito,
a parceria entre a Prefeitura e o
Governo do Estado foi fundamental para o município receber uma
unidade do Poupatempo.
Arquivo pessoal

Ângela Coelho aprova chegada
do Poupatempo
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Lateral do Vila
São José sonha
com revanche
contra Mombaça
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Pinda ganha Centro de
Conciliação de Justiça
Programa começa a funcionar na segunda-feira (3), no antigo Fórum,
e os serviços são gratuitos, sem a necessidade de advogado
Pindamonhangaba inaugurou
na quarta-feira (29) o Cejusc - Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania, popularmente
conhecido como Centro de Conciliação e Mediação. No local se concentram vários serviços judiciários
gratuitos e sem a necessidade de
contratação de advogados.
O Cejusc é uma unidade do Poder Judiciário que realiza sessões
e audiências de conciliação e mediação, a cargo de conciliadores,
além de atendimento e orientação
às pessoas com dúvidas e problemas jurídicos.
Os atendimentos são bem mais
amplos que os contemplados pelos
Juizados Especiais Cíveis, especialmente na área de conflitos familiares. Além disso, não somente
pessoas físicas poderão levar
suas reclamações ao Centro, mas
também as empresas.
O desembargador Luiz Antonio

Diretoria de Comunicação/CVP

Desembargador Luiz Antonio Rodrigues da Silva comenta sobre funcionamento do Centro de Conciliação

Rodrigues da Silva, a juíza Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim,
e outras autoridades participaram

do evento. Na ocasião, a juíza, que
é coordenadora do Cejusc, enalteceu a participação da Prefeitura,

Cidade participa do Dia do Desaﬁo
Célia Lima

O lateral direito do Vila São
José, José Carlos Rosa, vai torcer
para o Comercial Mombaça passar
pelo Estrela e se classificar para a
final do Quarentão, pois em 2012
seu time foi derrotado pela equipe
do Mombaça. Pensando em uma
possível final, que daria a chance
de revanche, José Carlos mantém
os pés no chão e afirma que, antes, seu grupo precisa manter a
vantagem sobre o Independente.
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A população de Pindamonhangaba contribuiu na competição sadia contra a cidade de Castanhal-PA no Dia do Desafio, realizado na quarta-feira (29). Em todos os pontos do município, escolas, empresas e grupos de amigos se reuniram para praticar, no mínimo, 15 minutos de atividade física. A intenção do Dia do Desafio é fazer com que até 2016,
ano de realização das Olimpíadas do Rio de Janeiro, o Brasil amplie o número de praticantes de atividades físicas. O
foco é impulsionar o cidadão a sair do sedentarismo, pois a inatividade corporal pode causar uma série de doenças.

Campanha
do agasalho
vai até junho

Esportes 8

A Campanha do Agasalho tem
como meta arrecadar 150 mil peças para serem distribuídas às
instituições assistenciais e famílias em estado de vulnerabilidade
social. A população também poderá contribuir com cobertores e calçados. Os produtos devem ser colocados em postos de arrecadação,
que estão devidamente identificados com o logotipo da campanha. A
lista completa dos locais está disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
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Fiéis decoram ruas para
procissões de Corpus Christi
Arquivo pessoal

Divulgação

Sacristão Paulo Ricardo Soares e ministro da eucaristia Renato Nomoto

Hoje é celebrado o Dia de Corpus Christi - o Corpo de Cristo - e
tradicionalmente as ruas da cidade

são enfeitadas. Renato Nomoto,
de 42 anos, é uma das dezenas de
pessoas que participam desta ma-

nifestação de fé. Há 22 anos decorando as ruas para a procissão, o
ministro da eucaristia da paróquia
Nossa Senhora do Bom Sucesso
disse que faz as decorações para
celebrar o Corpus Christi e para
permanecer viva a ‘chama da fé’.
Para fazer a decoração, Renato Nomoto conta que são utilizadas plantas, borra de café,
tampinhas de garrafa, cal, sacos
com palhas de arroz, dentre outros. Segundo ele, os temas têm
embasamento bíblico e este ano
terá imagens relacionadas à Jornada Mundial da Juventude.
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da Câmara e de uma empresa de
tecnologia para a vinda do Centro
Página 3
Judiciário.

Inscrições
para Fatec
terminam
dia 11
O prazo para inscrições do vestibular do segundo semestre da
Fatec de Pindamonhangaba é o
dia 11 de junho. Na cidade são oferecidas 200 vagas para os cursos
superiores gratuitos de Tecnólogo
em Soldagem (40 vagas no período
matutino), Processos Metalúrgicos
(80 vagas nos períodos vespertino
e noturno), Manutenção Industrial
(40 vagas no período noturno) e
Projetos Mecânicos (40 vagas no
período matutino). Os cursos de
tecnologia da Fatec têm duração
de três anos.
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previsão
do tempo
QUINTA-FEIRA - 30/5
Chuva,
muitas nuvens
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

15ºC
23ºC

SEXTA-FEIRA - 31/5
Nublado, com
pancadas de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

17ºC
24ºC

SÁBADO - 1º/6
Variação de
nebulosidade
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

16ºC
25ºC

DOMINGO 2/6
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

17ºC
25ºC

SEGUNDA-FEIRA 3/6
Pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

14ºC
24ºC
CPTEC INPE
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Editorial
Desenhos que colorem
o espírito das pessoas
O enfeite das ruas na celebração de Corpus Christi, que ocorre hoje, quinta-feira (30), é uma tradição
que veio ao Brasil com os colonizadores de Portugal.
Na maioria das vezes os desenhos são variados e
sempre referentes aos temas eucarísticos.
Em Pindamonhangaba o enfeite nas ruas
também é tradição. Saiba leitor, que os voluntários começaram a confeccionar os caminhos das
procissões das paróquias envolvidas na festa na
madrugada de Corpus Christi. Normalmente feito
com serragens coloridas, palhas de arroz, borra
de café, areia, folhas de árvores, farinha e outros
componentes, os tapetes das procissões de Corpus Crhisti são verdadeiras obras de arte.
Diversiﬁcado, ousado e magníﬁco, a criação do
caminho por onde passa o Santíssimo Sacramento, torna-se um espetáculo à parte. Os não católicos, e até mesmo os ateus, admiram a beleza dos
desenhos e a combinação de tons que colorem as
ruas e o espiríto das pessoas.
Os que estiverem pensando que os elementos
utilizados sujam as ruas ou atrapalham o trânsito
estão enganados. Todo o processo é feito com extremo cuidado e, após o andar da procissão, um
caminhão da Prefeitura é responsável pela limpeza.
A respeito do trânsito, as ruas são devidamente
sinalizadas e impedidas. Assim nada dá errado.
Como curiosidade, celebrar Corpus Christi,
festa religiosa, instituída pelo Papa Urbano IV em
1264, é mais que uma obrigação para os católicos,
trata-se da pura e simples manifestação de fé e
adoração.
Em Pindamonhangaba, as paróquias de Nossa
Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Bom Sucesso, Nossa Senhora da Assunção e São Miguel
Arcanjo são as responsáveis por organizar as celebrações e a decoração das ruas. Elas estimam
que mais de cinco mil pessoas participem do Corpus Christi este ano.
Cada paróquia é responsável por sua procissão. Elas começam simultaneamente, às 9
horas, e se encontram nas proximidades do
ginásio da Ferroviária, onde acontece uma
missa às 10 horas. Antes da procissão e da
missa principal, existe missa às 7 horas na
igreja São Benedito, e adoração ao Santíssimo,
na igreja Matriz, às 8 horas.
Fica aqui o convite para quem quiser acompanhar as procissões ou simplesmente entender o
que acontecerá em dezenas de ruas nesta manhã.

Datas Comemorativas
Veja o que se comemora hoje, dia 30
de maio, e nos dias seguintes:
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.
2/6 - Dia Internacional do Pólen.
3/6 - Dia do Administrador de Pessoal.
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Corpus Christi: confecção dos
tapetes é manifestação de fé
Todos os anos, desde as primeiras horas do dia, os agentes de
pastorais e colaboradores se dedicam na confecção dos tradicionais
tapetes, por onde passa a procissão
de Corpus Christi, que literalmente
signiﬁca Corpo de Cristo.
Em meio aos vários devotos
anônimos, está Renato Nomoto
Leme, de 42 anos e que participa do
ritual há 22. Atualmente ele é ministro da eucaristia da paróquia Nossa
Senhora do Bom Sucesso e coordenador diocesano da Campanha da
Fraternidade. Renato conta que iniciou sua participação na confecção
dos tapetes a partir dos 18 anos,
quando se engajou nas atividades
da igreja, participando de grupo de
jovens e atividades das pastorais.
“O Corpus Christi é uma celebração de devoção popular da Igreja
Católica, na qual vamos às ruas no
início da manhã para enfeitá-las, pois
quem passa por elas com a procissão é o próprio Cristo”, explica.
O ministro enfatiza que essa é
uma manifestação que faz permanecer viva a chama da fé e ressalta
que o que salva as pessoas é a prática daquilo que a pessoa professa.
“Traduzindo as idéias, existe uma
frase de Santiago que diz ‘A fé sem
obras é morta’. Dessa forma, cele-
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Renato (destaque) participa da confecção dos tapetes há 22 anos

brar a eucaristia é cuidar do próximo e que também é um ato de
devoção”, salienta.
Para desenvolver o trabalho,
Renato conta que a Prefeitura
fornece às paróquias sacos com
palhas de arroz, mas que também são utilizados materiais como
plantas, borra de café, tampinhas
de garrafa, cal, dentre outros.
“Utilizamos vários tipos de
material, isso vai da criatividade

de cada um. Os temas dos desenhos têm embasamento bíblico e
mensagens alusivas à fé católica
e à vida atual da Igreja, como por
exemplo, neste ano, a Jornada
Mundial da Juventude”, comenta.
Para agilizar o trabalho, existem alguns moldes que são utilizados e pré-feitos para facilitar o
serviço de quem enfeita, pois por
volta de 9 horas da manhã os tapetes precisam estar prontos para a

passagem da procissão, quando as
paróquias centrais da cidade vão
se encontrando e se reúnem no
ginásio da Associação Atlética Ferroviária para a celebração de uma
missa, que acontece às 10 horas.
O evento é aberto ao público.
As paróquias que tradicionalmente participam do evento são a Nossa
Senhora de Fátima, Nossa Senhora
do Bom Sucesso, Nossa Senhora da
Assunção e São Miguel Arcanjo.

Dupla de Pinda vence concurso de violeiros

Conﬁra o
que abre
no feriado
Durante o feriado desta
quinta-feira (30), a Prefeitura
de Pindamonhangaba e a Subprefeitura estão fechadas. Na
sexta-feira (31), é considerado
ponto facultativo. Desta forma,
o atendimento ao público retorna no dia 3 de junho.
A farmácia do CEM - Centro de Especialidades Médicas
está aberta das 8 às 12 horas,
para distribuir apenas medicamentos de atenção básica
e realização de curativos. O
Cisas de Moreira César está
aberto entre quinta-feira (30)
e domingo (2), das 7h30 às 13
horas, para a realização dos
mesmos serviços.
A Pioneira não fará o recolhimento de lixo nesta quinta-feira (30) e a coleta seletiva funciona somente sexta-feira (31).
As redes Municipal e Estadual de Ensino vão retornar as
aulas na segunda-feira (3).
Os bancos não têm expediente no dia 30. Na sexta-feira, haverá expediente normal.
As contas de consumo (água,
energia, telefone e etc.) e
carnês vencidos no dia 30 podem ser pagos no dia 31, sem
acréscimo.

“Arraiá
da Alegria”
As entidades de Pindamonhangaba poderão participar do “Arraiá
da Alegria”, do Spani Atacadista. O
evento ocorrerá entre os dias 10 e
16 de junho a partir das 14 horas.
De acordo com as informações do
estabelecimento, será cedido um
espaço para venda de produtos
produzidos pelas entidades, com
a ﬁnalidade de arrecadar recursos
para as mesmas. Os interessados
deverão procurar o balcão de cadastro.

Célia Lima

Os violeiros Leonel e Ismael,
que moram em Pindamonhangaba, foram os vencedores do concurso de viola promovido pela 5ª
Festa do Tropeiro de Taubaté, no
último ﬁnal de semana.
Os músicos competiram com
diversas duplas e cantores solos,
de várias cidades da região.
Pinda também se destacou no
concurso que elegeu a rainha da
festa. Flávia Pereira, moradora de
Moreira César, foi eleita a Rainha
dos Tropeiros.

Continua o período de inscrições para
cursos superiores gratuitos da Fatec
Segue até o dia 11 de junho
o período das inscrições para o
vestibular dos cursos da Fatec Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba para o segundo
semestre de 2013.
No município são oferecidas
200 vagas para os cursos superiores gratuitos de Tecnólogo em
Soldagem (40 vagas no período
matutino), Processos Metalúrgicos

(80 vagas nos períodos vespertino e
noturno), Manutenção Industrial (40
vagas no período noturno) e Projetos Mecânicos (40 vagas no período
matutino). Os cursos de tecnologia
da Fatec têm duração de três anos.
Para concorrer a uma das
vagas do Vestibular, o candidato
dever ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícu-

la comprove a conclusão do curso.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.
vestibularfatec.com.br . Para se
inscrever é necessário preencher a
Ficha de Inscrição e o questionário
socioeconômico, imprimir o boleto
e pagar a taxa no valor de R$ 70
(em dinheiro), em qualquer agência bancária. O exame será no dia
30 de junho.

Agasalhos podem ser doados até junho
A população de Pindamonhangaba pode fazer doações
de agasalhos em vários postos
de coleta. Os materiais arrecadados irão aquecer as pessoas mais carentes e evitar que
muitos adoeçam por causa das
baixas temperaturas. Desde
o dia 6 de maio os munícipes
têm a oportunidade de ajudar o
próximo.
A Prefeitura de Pindamonhangaba está promovendo
a campanha em parceria
com a Sabesp, Exército,
Delegacia da Mulher, Polí-

cia Militar, Diretoria de Ensino, Bombeiros e Unimed.
A população também poderá
contribuir com cobertores e
calçados.
A meta deste ano é arrecadar 150 mil peças. Elas serão
distribuídas às entidades e famílias em estado vulnerabilidade
social, por meio do Cras -Centro
de Referência em Assistência
Social e PSFs - Programa Saúde
da Família. De acordo com a Secretaria de Saúde e Assistência
Social, a campanha será realizada até meados de junho.

Alunos de pedagogia da Fapi
desenvolvem atividades práticas
Os alunos do curso de pedagogia da Fapi – Faculdade de Pindamonhangaba saíram das salas
de aula e foram passar por uma
experiência prática. A atividade foi
com os estudantes da Educação
de Jovens e Adultos (EJA) ocorreu
no dia 20 de maio na escola municipal Maria Madalena Caltabiano,
no bairro Araretama.
O professor Carlos Lemes sa-

lienta que com essa iniciativa para
os futuros mestres da educação a
vivência é o que faz a diferença.
A aluna de pedagogia Ana Carolina Aboud Iwamoto conta que a
experiência de dar aula para os
alunos do EJA foi emocionante.
“Ver aquelas pessoas que ainda sonham em buscar algo que
acrescente algum valor às suas
vidas é motivador. Cada um tem

sua história, suas dificuldades
e limitações. Mas eles estão lá,
depois de um longo dia de trabalho, seja em casa ou fora dela,
para aprender, para poder participar de forma mais ativa da vida
da sociedade”.
Os estudantes do EJA participaram de atividades voltadas às
artes, trabalharam temas como
superação e escreveram bilhetes.
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Pinda inaugura Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania
Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba recebeu, na tarde de quarta-feira
(29), a instalação do Cejusc
– Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania,
que funcionará no prédio do
antigo Fórum, no centro da
cidade.
O evento de inauguração
teve a presença de diversas autoridades, como o desembargador Luiz Antonio
Rodrigues da Silva, que é
integrante do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Resolução de Conflitos
do TJSP - Tribuna de Justiça
do Estado de São Paulo, além
da juíza de direito coordenadora do Cejusc de Pinda, Laís
Helena de Carvalho Scamilla
Jardim, representantes do Judiciário, Executivo e Legislativo da cidade, entre outros.
De acordo com informações da coordenadoria do
Cejesc de Pinda, a instalação
da instituição foi possível
graças ao convênio firmado
entre Prefeitura, Câmara e
empresa Embrás. “As autoridades municipais de Pindamonhangaba estão unidas
na busca da satisfação dos
interesses dos cidadãos”,

Diretoria de Comunicação/CVP

Desembargador em solenidade de inauguração; autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário compuseram a mesa

afirmou a juíza Laís Helena.
Ela completou, destacando que Prefeitura, Câmara e

empresa colaboraram para a
instalação do Cejusc, providenciando desde a pintura do
Diretoria de Comunicação/CVP

A coordenadora do Cejusc Pinda, juíza Laís Helena

prédio, reparo em instalações
hidráulicas e elétricas, a móveis e todo o aparato necessário à solenidade. O Tribunal
de Justiça do Estado de São
Paulo, além de aprovar os
termos de convênios firmados, cedeu computadores e a
estrutura física.
Cejusc
A proposta dos Centros
Judiciários de Solução de
Conflitos e Cidadania é concentrar vários serviços judiciários prestados num só
local, com ênfase na conciliação e mediação. Os serviços são gratuitos e sem a
necessidade de contratação
de advogados.
O Cejusc é uma unidade
do Poder Judiciário que rea-

liza sessões e audiências de
conciliação e mediação, a
cargo de conciliadores, além
de atendimento e orientação
às pessoas com dúvidas e
problemas jurídicos. Os serviços são bem mais amplos
que os contemplados pelos
Juizados Especiais Cíveis,
especialmente na área de
conflitos familiares. Além
disso, não somente pessoas
físicas poderão levar suas
reclamações ao Cejusc, mas
também as empresas.
A coordenadora destaca,
ainda, a atuação dos conciliadores e mediadores, que na
comarca de Pindamonhangaba vêm se dedicando há
tempos, e que passaram por
treinamentos especificamen-

te para atuarem no Cejusc. A
coordenadora destaca, ainda,
que os advogados serão bem-vindos às sessões de conciliação, para acompanhar e
orientar os envolvidos.
“Conciliar é, acima de
tudo, acreditar que é possível
trabalhar as diferenças e os
anseios individuais. É perceber que a paz, o acordo e a
harmonia são possíveis desde
que renunciemos mesmo a
parcela mínima que seja de
nossas pretensões”, conclui
Laís Helena.
O desembargador Luiz
Antonio Rodrigues da Silva
afirmou ser de total apoio a
essa diferente forma de fazer justiça. Para ele, a conciliação é uma solução muito
melhor do que a decisão judicial, pois leva em consideração aspectos pessoais de cada
situação.
A intenção da coordenadoria do Cejusc é, futuramente, a realização de mutirões
de conciliação com grande litigantes, a exemplo do INSS,
Cerasa, entre outras, gerando
oportunidade aos munícipes
de resolverem suas pendências jurídicas sem custos e
despesas processuais.

Moradores comemoram chegada do Poupatempo
André Nascimento

Prefeito e governador no encontro que definiu a instalação do Poupatempo

O que é?

O Poupatempo foi criado em 1996 com o
objetivo de facilitar o acesso do cidadão às
informações e serviços públicos. O programa reúne, em um único local, diversos órgãos e empresas prestadoras de serviços de
natureza pública, realizando atendimento
sem discriminação ou privilégios.

Agendamento

É possível pré-agendar o atendimento pela
internet, o que garante economia no quesito
tempo. O munícipe pode utilizar o “e-agenda-

mento” e garantir dia e hora marcada.
Essa é uma facilidade que a população
encontra, principalmente, porque já comparece ao local com os documentos necessários
e ciente do valor das taxas de pagamento,
que estão disponíveis no site.

Informações
Através do guia de informação sobre os
serviços públicos, o cidadão consegue obter
as informações sobre todos serviços oferecidos no Poupatempo.
0800 7723633 ou pelo site www.poupatempo.sp.gov.br

Serviços oferecidos

São diversos os serviços prestados à população. Os campeões de procura são emissão de
carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, licenciamento de veículos, atestado
de antecedentes criminais e carteira de trabalho.

•
•
•
•

Atestado de Antecedentes Criminais (AAC)
Carteira de Identidade (RG)
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Renovação
• modelo novo (com foto)
• modelo antigo (sem foto)

Segunda Via
• modelo novo (com foto)
• modelo antigo (sem foto)

Alteração de Dados
• modelo novo (com foto)
• modelo antigo (sem foto)

Adição de Categoria
• modelo novo (com foto)
• modelo antigo (sem foto)
Alteração de Categoria
• modelo novo (com foto)
• modelo antigo (sem foto)
Reabilitação
• modelo novo (com foto)
• modelo antigo (sem foto)
•
•
•
•
•
•

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
Correios
Receita Federal
Licenciamento de Veículos
Permissão para Dirigir
Seguro - Desemprego

Ana Camila Campos
A população de Pindamonhangaba está satisfeita com
a chegada do Poupatempo.
A instalação da unidade vai
trazer muitos benefícios aos
munícipes, seja no acesso e
praticidade na emissão de
documentos, seja na rapidez
e variedade de serviços que o
programa oferece.
Para o motorista de transporte escolar Giovani Triunfo, haverá uma economia de
tempo no acesso aos serviços que o programa oferece.
“Achei bem legal porque
não vou precisar ir mais pra
Taubaté quando precisar
utilizar algum serviço. Vai
adiantar para muita gente
na cidade”, destaca. A mesma vantagem também foi o
foco dos comentários da assistente financeiro Giuliane
Bispo. “Vai ser ótimo, principalmente pelas facilidades
que ele oferece, assim não
precisamos ir para outro município pra resolver algumas
coisas”.
O morador Gustavo Hands ficou feliz com a agilidade da qual poderá desfrutar.
“Vai ser ótimo não termos
que ir pra outra cidade pra
resolvermos problemas, às
vezes, tão simples. Fico feliz
com qualquer mudança que
facilite o nosso cotidiano”.
Além disso, será mais
uma oportunidade de geração de empregos no município, pois o funcionamento
do programa exige a atuação
de diversos funcionários em
setores administrativos e de
atendimento ao público.
A corretora imobiliária
Ângela Coelho destaca que
a vinda do benefício está
acompanhando o desenvolvimento do município.
“Achei ótimo. A cidade está
em crescimento acelerado,
e nos próximos dois ou três
anos entraremos em um tur-

André Nascimento

Gustavo Hands

André Nascimento

Ângela Coelho
André Nascimento

André Nascimento

Giuliane Bispo

Giovani Triunfo

bilhão e quanto mais rápido e
eficiente os serviços estejam
à disposição, todos ganham”.
Na nova unidade, já foi
confirmada a instalação de
uma unidade do Ciretran Circunscrição Regional de
Trânsito, órgão vinculado ao
Detran - Departamento Estadual de Trânsito responsável
por fiscalizar o trânsito de veículos no território brasileiro,
que determina as normas
para formação e fiscalização
de condutores.

O benefício foi anunciado pelo governador durante
evento de lançamento de programas para o Estado. O prefeito de Pindamonhangaba
destacou que será um grande ganho para a população,
pois, além de ser um grande
investimento, que vai agilizar serviços e contribuir com
a geração de empregos.
Uma equipe técnica da
Prefeitura e Governo do Estado está estudando o melhor
local e data para instalação.

4

Tribuna do Norte

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br

Pindamonhangaba,
30 de maio a 3 de junho de 2013
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos
Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde
e Promoção
Social3648-1912
CEP: 12410-050
– Tel.:
(0XX12)
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br
- visa_saude_pinda@yahoo.com.br
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro
Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013

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

03/12/2012
Nº CEVS:
353800601-477-000023-1-3 DATA DE VALIDADE:
08/01/2014
RAZÃO SOCIAL:
DROGARIA SÃO PAULO S/A
CNAE:
4771-7/01
Comércio
varejista
de
produtos
farmacêuticos,
sem
manipulação
de
fórmulas
CNPJ/CPF: 061.412.110/0155-00
ENDEREÇO: Av. Coronel Fernando Prestes

N°:

254

RAZÃO SOCIAL:COMPLEMENTO:
DROGARIA SÃO PAULO S/A
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12400-240
UF: SP
CNPJ/CPF: 061.412.110/0155-00
RESP. LEGAL:
José Henrique Verri
CPF: 074.462.168-87
ENDEREÇO: Av.
Coronel
Prestes
N°: 254
RESP.
TÉCNICO:Fernando
Maria Fernanda
Santos de Lima
CPF: 297.262.278-28
CBO:
Farmacêutico,
em
geral
CONS.
PROF.:
CRF
N
º
INSCR.:
50353
UF: SPCentro
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12400-240
UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo
pelo
de Henrique
Proteção aos Verri
Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
08/01/2013,
O ACIMA
RESP. LEGAL: Depto.
José
CPF:
074.462.168-87
DISCRIMINADO.
RESP. TÉCNICO:O (s)Maria
Fernanda
dea Lima
CPF:
297.262.278-28
responsável
(s) assumeSantos
(m) cumprir
legislação vigente e observar as boas práticas
referentes
às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
CBO: Farmacêutico,
em geral
CONS. PROF.: CRF
N º INSCR.: 50353
UF: SP
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Prefeitura
Pindamonhangaba
O Sr. HELDER PEREIRA DE
PAULAMunicipal
PRADO, de
Assessor
de Gestão Estratégica Respondendo pelo
Depto. de Proteção aos Riscos
e Agravos
à Saúde,
DEFERE
em
08/01/2013, O ACIMA
Secretaria
de Saúde
e Promoção
Social
DISCRIMINADO.
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
O (s) responsável
assume
(m) Santos
cumprirMoreira,
a legislação
e observar
as boas práticas
Rua(s)
Maj.
José dos
570 vigente
– Centro
Pindamonhangaba
– SP referentes às
atividades prestadas, respondendo
civil
e criminalmente
pelo não 3648-1912
cumprimento de tais exigências, ficando,
CEP:
12410-050
– Tel.: (0XX12)
inclusive, sujeito
(s)
ao
cancelamento
deste
documento.
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br
Pindamonhangaba, __08 de maio de 2013

Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0617/13
DATA PROTOCOLO:
18/04/2013
Nº CEVS:
353800601-464-000012-1-0 DATA DE VALIDADE:
10/05/2014
CNAE:
4649-4/08 Comércio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação Domiciliar

Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0197/12
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-561-000487-1-2 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
5611-2/01 Restaurantes e similares

RAZÃO SOCIAL:
DOW BRASIL S/A
CNPJ/CPF: 060.435.351/0005-80
ENDEREÇO: Av. Tobias Salgado
COMPLEMENTO:

RAZÃO SOCIAL:
VERA CRUZ IND. COM. EMP. TURISTICO ME
CNPJ/CPF: 548.530.640/001-64
ENDEREÇO: Est. Irineu Alves Vieira
N°: 3000
COMPLEMENTO: KM 27
BAIRRO:
Ribeirão Grande
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12401-470
UF: SP
RESP. LEGAL:
Niuceia Fernandes Nogueira Vieira
CPF: 081.057.938-30
RESP. TÉCNICO:
CPF:
CBO:
CONS. PROF.:
N º INSCR.:
UF: SP

MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
RESP. LEGAL:
Valéria Giancomini
RESP. TÉCNICO: Valéria Giancomini
CBO: Engenheiro Químico
CONS. PROF.:

BAIRRO:

CRQ

CEP:
CPF:
CPF:
N º INSCR.:

N°: 345
Distrito Industrial
Dutra
12412-770
UF: SP
148.352.418-35
148.352.418-35
04338625
UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
10/05/2013, O ACIMA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
DISCRIMINADO.
Secretaria
de
Saúde
e
Promoção
Social
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
Depto civil
de Proteção
aos Riscos
Agravos
à Saúdede tais exigências, ficando,
atividades prestadas, respondendo
e criminalmente
peloe não
cumprimento
Rua
José dos Santos
570 – Centro Pindamonhangaba – SP
inclusive, sujeito
(s)Maj.
ao cancelamento
desteMoreira,
documento.
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br
Pindamonhangaba, __10- devisa_saude_pinda@yahoo.com.br
maio de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013

Pindamonhangaba, __08 de maio de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013

Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0433/13
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-464-000013-1-7 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
4646-0/01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
RAZÃO SOCIAL:
LATIKA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME
CNPJ/CPF: 011.159.756/0001-02
ENDEREÇO: Rua Orlando Silva
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
RESP. LEGAL:
Antônio Yong Nam
CPF:
RESP. TÉCNICO: Renata Fávero Galon
CPF:
CBO: Farmacêutico, em geral
CONS. PROF.: CRF
N º INSCR.:

20/03/2013
06/05/2014

N°: 189
Bela Vista
12412-450
UF: SP
325.080.358-82
315.556.388-56
40081
UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE
PAULAMunicipal
PRADO, Assessor
de Gestão Estratégica Respondendo pelo
Prefeitura
de Pindamonhangaba
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
06/05/2013, O ACIMA
Secretaria de Saúde e Promoção Social
DISCRIMINADO.
Depto
de
Proteção
aos
Riscos
e
Agravos
à
Saúde
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
Rua Maj.
José dos civil
Santos
Moreira, 570pelo
– Centro
Pindamonhangaba
– SP
atividades prestadas,
respondendo
e criminalmente
não cumprimento
de tais exigências,
ficando,
CEP: 12410-050
– Tel.: (0XX12) 3648-1912
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento
deste documento.
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br
Pindamonhangaba, __08 de maio de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013

Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0673/13
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-863-000261-1-5 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/04 Atividade Odontológica
RAZÃO SOCIAL:
GILVANE DA SILVA
CNPJ/CPF: 887.057.737/68
ENDEREÇO: Av. José Augusto Mesquita
COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
RESP. LEGAL:
Gilvane da Silva
RESP. TÉCNICO: Gilvane da Silva
CBO: Cirurgião Dentista
CONS. PROF.:

CRO

06/05/2013
06/05/2014

N°: 50
BAIRRO:
Moreira César
CEP: 12440-010
UF: SP
CPF: 887.057.737-68
CPF: 887.057.737-68
N º INSCR.: 51992
UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
06/05/2013, O ACIMA
Secretaria de Saúde e Promoção Social
DISCRIMINADO.
Depto
de
Proteção
aos
Riscos
e
Agravos
à
Saúde
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
Rua Maj.
José dos civil
Santos
Moreira, 570pelo
– Centro
Pindamonhangaba
– SP
atividades prestadas,
respondendo
e criminalmente
não cumprimento
de tais exigências,
ficando,
CEP: 12410-050
– Tel.: (0XX12) 3648-1912
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento
deste documento.
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br
Pindamonhangaba, __08 de maio de 2013

Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0867/12
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-865-000134-1-2 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8650-0/04 Atividades de Fisioterapia

RAZÃO SOCIAL:
CONFAB INDUSTRIAL S/A
CNPJ/CPF: 060.882.628/0042-68
ENDEREÇO: Av. Gastão Vidigal Neto
COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
RESP. LEGAL:
Nicolas Palhares Serra
RESP. TÉCNICO: Marcos Lindenberg Neto
CBO: Médico
CONS. PROF.:

CRM

26/10/2012
08/05/2014

N°: 475
BAIRRO:
Cidade Nova
CEP: 12414-020
UF: SP
CPF: 048.504.268-16
CPF: 977.701.598-49
N º INSCR.: 32008
UF: SP

Prefeitura
Pindamonhangaba
O Sr. HELDER PEREIRA DE
PAULAMunicipal
PRADO, de
Assessor
de Gestão Estratégica Respondendo pelo
Secretaria
de Saúde
e Promoção
Social
Depto. de Proteção aos Riscos
e Agravos
à Saúde,
DEFERE
em
08/05/2013, O ACIMA
DISCRIMINADO.
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
O (s) responsável
(s)
assume
(m)
cumprir
a
legislação
vigente
e
observar
as
boas
práticas
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba
– SP referentes às
atividades prestadas, respondendo
civil
e criminalmente
pelo não 3648-1912
cumprimento de tais exigências, ficando,
CEP:
12410-050
– Tel.: (0XX12)
inclusive, sujeito
(s) visasaudepinda@yahoo.com.br
ao cancelamento deste documento. - visa_saude_pinda@yahoo.com.br
E-mail:
Pindamonhangaba, __08 de maio de 2013

26/07/2012
10/05/2014

RAZÃO SOCIAL:
UNIMED DE PINDAMONHANGABA
CNPJ/CPF: 047.565.155/0005-62(001)
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira
N°: 832
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12410-050
UF: SP
RESP. LEGAL:
José Renato Couppê Schmidt
CPF: 831.051.408-59
RESP. TÉCNICO: Verônica Graziela da Silva
CPF: 361.446.218-81
CBO: Fisioterapeuta
CONS. PROF.: CREFITO N º INSCR.: 150010-F
UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo
Depto. de Proteção aos Riscos
e Agravos
à de
Saúde,
DEFERE em
10/05/2013, O ACIMA
Prefeitura
Municipal
Pindamonhangaba
DISCRIMINADO.
Secretaria de Saúde e Promoção Social
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br
Pindamonhangaba, __10- devisa_saude_pinda@yahoo.com.br
maio de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013

Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0471/13
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-960-000130-2-1 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
9602-5/02 Outras atividades de tratamento de beleza

26/05/2013
N/A

RAZÃO SOCIAL:
BEATRIZ SILVA GOMES DE OLIVEIRA BATISTA
CNPJ/CPF: 016.570.845/0001-52
ENDEREÇO: Rua Nestor Homem de Mello
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
RESP. LEGAL:
Beatriz Silva Gomes de Oliveira Batista
RESP. TÉCNICO:
CBO:
CONS. PROF.:

N°: 98
Res. Com. Vila
Verde
CEP: 12412-650
UF: SP
CPF: 039.953.186-65
CPF:
N º INSCR.:
UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo
Depto. de Proteção aos Riscos
e Agravos
à de
Saúde,
DEFERE em
13/05/2013, O ACIMA
Prefeitura
Municipal
Pindamonhangaba
DISCRIMINADO.
Secretaria de Saúde e Promoção Social
e observar
as boas práticas referentes às
O (s) responsável (s) assume
(m) de
cumprir
a legislação
vigente
Depto
Proteção
aos Riscos
e Agravos
à Saúde
atividades prestadas,
respondendo
civil e criminalmente
não cumprimento
de tais exigências,
ficando,
Rua Maj.
José dos Santos
Moreira, 570 pelo
– Centro
Pindamonhangaba
– SP
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento
deste documento.
CEP: 12410-050
– Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br
Pindamonhangaba, __13 de maio de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013

Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
1305/12
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-863-000367-1-4 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/03 Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consulta

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013

Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0720/13
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-865-000145-1-6 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise

09/05/2013
15/05/2014

RAZÃO SOCIAL:
TALITHA VIEIRA GONÇALVES BATISTA
CNPJ/CPF: 306.351.948/05
ENDEREÇO: Rua Oswaldo Cruz
N°: 93
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Vila Bourghese
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12410-210
UF: SP
RESP. LEGAL:
Talitha Vieira Gonçalves Batista
CPF: 306.351.948-05
RESP. TÉCNICO: Talitha Vieira Gonçalves Batista
CPF: 306.351.948-05
CBO:
CONS. PROF.: CRP
N º INSCR.: 0683406
UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo
Depto. de Proteção aos Riscos
e Agravos
à de
Saúde,
DEFERE em
15/05/2013, O ACIMA
Prefeitura
Municipal
Pindamonhangaba
DISCRIMINADO.
Secretaria de Saúde e Promoção Social
a
legislação
vigente
e
observar
as
boas
práticas referentes às
O (s) responsável (s) assume
(m)
cumprir
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br
Pindamonhangaba, __15- devisa_saude_pinda@yahoo.com.br
maio de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013

Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0685/13
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-863-000018-1-3 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/04 Atividade Odontológica
RAZÃO SOCIAL:
GISELY PROLUNGATTI CESAR
CNPJ/CPF: 280.927.768/06
ENDEREÇO: Rua Dr. Gustavo d Godoy
COMPLEMENTO: Sala 1
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
RESP. LEGAL:
Gisely Prolungatti Cesar
RESP. TÉCNICO: Gisely Prolungatti Cesar
CBO: Cirurgião Dentista
CONS. PROF.: CRO

07/05/2013
08/05/2013

N°: 141
BAIRRO:
Centro
CEP: 12422-050
UF: SP
CPF: 280.927.768-06
CPF: 280.927.768-06
N º INSCR.: 76379
UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE
PAULAMunicipal
PRADO, de
Assessor
de Gestão Estratégica Respondendo pelo
Prefeitura
Pindamonhangaba
Depto. de Proteção aos Riscos
e Agravos
à Saúde,
DEFERE
em
08/05/2013, O ACIMA
Secretaria
de Saúde
e Promoção
Social
DISCRIMINADO.
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br
Pindamonhangaba, __08 de maio de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013

Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
038/12
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-812-000002-1-3 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8122-2/00 Controle de pragas urbanas

Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0480/13
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-865-000063-1-9 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8650-0/04 Atividades de Fisioterapia

26/03/2013
15/05/2014

RAZÃO SOCIAL:
VAGNER BICUDO PEREIRA – ME
CNPJ/CPF: 104.827.470/001-87
ENDEREÇO: Rua Professor Paulo César Pestana
N°: 11
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12420-660
UF: SP
RESP. LEGAL:
Vagner Bicudo Pereira
CPF: 337.924.148-21
RESP. TÉCNICO: Vagner Bicudo Pereira
CPF: 337.924.148-21
CBO: Fisioterapeuta
CONS. PROF.: CREFITO N º INSCR.: 29925 - LTF UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
15/05/2013, O ACIMA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
DISCRIMINADO.
Secretaria
Saúde e Promoção
Social as boas práticas referentes às
cumprir adelegislação
vigente e observar
O (s) responsável (s) assume (m)
Depto de
aos Riscos
Agravos
à Saúdede tais exigências, ficando,
atividades prestadas, respondendo
civilProteção
e criminalmente
peloenão
cumprimento
Rua
José dos Santos
570 – Centro Pindamonhangaba – SP
inclusive, sujeito
(s)Maj.
ao cancelamento
desteMoreira,
documento.
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
Pindamonhangaba, __15- devisa_saude_pinda@yahoo.com.br
maio de 2013
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013

20/02/2013
08/05/2014

RAZÃO SOCIAL:
PJO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS HIG LIMPA FOSSA LTDA
CNPJ/CPF: 033.042.470/0001-90
ENDEREÇO: Rua Professor Demétrio Boueri
N°: 431
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Chácara Galega
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12422-140
UF: SP
RESP. LEGAL:
Paulo Henrique Bondioli de Oliveira
CPF: 138.495.328-01
RESP. TÉCNICO: Paulo Henrique Bondioli de Oliveira
CPF: 138.495.328-01
CBO: Outros Técnicos de Química CONS. PROF.: CRQ
N º INSCR.: 000068430
UF: SP
e Trabalhadores
Assemelhados

Prefeitura
Pindamonhangaba
O Sr. HELDER PEREIRA DE
PAULAMunicipal
PRADO, de
Assessor
de Gestão Estratégica Respondendo pelo
Secretaria
de Saúde
e Promoção
Social
Depto. de Proteção aos Riscos
e Agravos
à Saúde,
DEFERE
em
08/05/2013, O ACIMA
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
DISCRIMINADO.
Rua(s)
Maj.
José dos
570 vigente
– Centro
Pindamonhangaba
– SP referentes às
O (s) responsável
assume
(m) Santos
cumprirMoreira,
a legislação
e observar
as boas práticas
atividades prestadas, respondendo
civil
e criminalmente
pelo não 3648-1912
cumprimento de tais exigências, ficando,
CEP:
12410-050
– Tel.: (0XX12)
inclusive, sujeito
(s) visasaudepinda@yahoo.com.br
ao cancelamento deste documento. - visa_saude_pinda@yahoo.com.br
E-mail:
Pindamonhangaba, __09 de maio de 2013

Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0070/13
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-862-000001-1-6 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8621-6/01 UTI Móvel

16/01/2013
21/05/2014

RAZÃO SOCIAL:
UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ/CPF: 475.651.550/003-09
ENDEREÇO: Rua João Gama
N°: 115
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12410-260
UF: SP
RESP. LEGAL:
José Renato Couppê Schmidt
CPF: 831.051.408-59
RESP. TÉCNICO: José Paulo Roveda Guimarães
CPF: 005.345.898-20
CBO: Médico Urologista
CONS. PROF.: CRM
N º INSCR.: 46.757
UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
21/05/2013, O ACIMA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
DISCRIMINADO.
Secretaria
de
Saúde
e
Promoção
Social
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
Depto civil
de Proteção
aos Riscos
Agravos
à Saúde
atividades prestadas, respondendo
e criminalmente
peloenão
cumprimento
de tais exigências, ficando,
Rua
José dos Santos
570 – Centro Pindamonhangaba – SP
inclusive, sujeito
(s)Maj.
ao cancelamento
desteMoreira,
documento.
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
Pindamonhangaba, __21-devisa_saude_pinda@yahoo.com.br
maio de 2013
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013

Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0616/13
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-931-000030-2-6 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
9313-1/00 Atividades de Condicionamento Físico
RAZÃO SOCIAL:
E.R.R de Araújo ME
CNPJ/CPF: 009.335.562/0001-60
ENDEREÇO: Av Dr Jose Adhemar C. Ribeiro
COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
RESP. LEGAL:
Ester Rodrigues Rabelo de Araújo
RESP. TÉCNICO: Jonathas Willian Reis dos Santos
CBO:
CONS. PROF.: CREF

BAIRRO:
CEP:
CPF:
CPF:
N º INSCR.:

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013

18/04/2013
N/A

N°: 650
Jardim Carlota
12443-010
UF: SP
062.425.658-89
369.582.928-12
079547GSP
UF: SP

Prefeitura
Pindamonhangaba
O Sr. HELDER PEREIRA DE
PAULAMunicipal
PRADO, de
Assessor
de Gestão Estratégica Respondendo pelo
Secretaria
de Saúde
e Promoção
Social
Depto. de Proteção aos Riscos
e Agravos
à Saúde,
DEFERE
em
23/04/2013, O ACIMA
DISCRIMINADO.
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
O (s) responsável
assume
(m) Santos
cumprirMoreira,
a legislação
e observar
as boas práticas
Rua(s)
Maj.
José dos
570 vigente
– Centro
Pindamonhangaba
– SP referentes às
atividades prestadas, respondendo
civil
e criminalmente
pelo não 3648-1912
cumprimento de tais exigências, ficando,
CEP:
12410-050
– Tel.: (0XX12)
inclusive, sujeito
(s)
ao
cancelamento
deste
documento.
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br

Pindamonhangaba, __10 de maio de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013

Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0359/13
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-960-000129-2-0 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
9602-5/01Cabeleireiros

05/03/2013
N/A

RAZÃO SOCIAL:
LUCAS EDUARDO SOARES PUPPIO MARCONDES 32597005879
CNPJ/CPF: 011.159.756/0001-02
ENDEREÇO: Rua Dr. Gregório Costa
N°: 38
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12400-430
UF: SP
RESP. LEGAL:
Lucas Eduardo Soares Puppio Marcondes
CPF: 325.970.058-79
RESP. TÉCNICO:
CPF:
CBO:
CONS. PROF.:
N º INSCR.:
UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
10/05/2013, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __10 de maio de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013

Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0434/12
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-863-000142-1-4 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/03 Ativida médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:
CLÍNICA MÉDICA PINDAMONHANGABA S/S LTDA
CNPJ/CPF: 533.272.680/001-07
ENDEREÇO: Rua Dr. Frederico Machado
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
RESP. LEGAL:
Marco Aurélio Villardi
CPF:
RESP. TÉCNICO: Marco Aurélio Villardi
CPF:
CBO: Médico Ginecologista
CONS. PROF.: CRM
N º INSCR.:

18/04/2012
21/05/2014

N°: 105
Centro
12410-040
UF: SP
363.946.967-49
363.946.967-49
30.229
UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
21/05/2013, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __21 de maio de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
CONVOCAÇÃO
Em
cumprimento
a
Portaria
MTE nº 3.214/1978, CONVOCAMOS todos
os servidores da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba a participarem das eleições
para compor a COMISSÃO INTERNA DE
PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA –
GESTÃO 2013/2014, que serão realizadas entre
os dias 03 e 07 de junho de 2013, das 07:00h
às 17:00h.
Apresentam-se como candidatos:

* Arildo Antonio Dias (Medonho) – DOV
* Adriana Sales de Arruda (Adriana) – DRH
* Carlos Alberto O.Araújo (Carlão) – DAS

* Edson José Gonçalves (Edinho) – DEC
* Lucilene Ferreira de Paula (Lú) – DRH

Prefeitura
Pindamonhangaba
O Sr. HELDER PEREIRA DE
PAULAMunicipal
PRADO, de
Assessor
de Gestão Estratégica Respondendo pelo
Secretaria
de Saúde
e Promoção
Social
Depto. de Proteção aos Riscos
e Agravos
à Saúde,
DEFERE
em
21/05/2013, O ACIMA
Depto
de
Proteção
aos
Riscos
e
Agravos
à Saúde
DISCRIMINADO.
Rua(s)
Maj.
José dos
570 vigente
– Centro
Pindamonhangaba
– SP referentes às
O (s) responsável
assume
(m) Santos
cumprirMoreira,
a legislação
e observar
as boas práticas
atividades prestadas, respondendo
civil
e criminalmente
pelo não 3648-1912
cumprimento de tais exigências, ficando,
CEP:
12410-050
– Tel.: (0XX12)
inclusive, sujeito
(s) visasaudepinda@yahoo.com.br
ao cancelamento deste documento. - visa_saude_pinda@yahoo.com.br
E-mail:
Pindamonhangaba, __21 de maio de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013

Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO:
0767/13
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-863-000326-1-1 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:
MARLENE ESTEVES DE SOUZA
CNPJ/CPF: 271.829.246/68
ENDEREÇO: Praça Monsenhor Marcondes
COMPLEMENTO: Sala 34
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
RESP. LEGAL:
Marlene Esteves de Souza
RESP. TÉCNICO: Marlene Esteves de Souza
CBO: Cirurgião Dentista
CONS. PROF.: CRO

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013

Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0378/12
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-960-000131-2-9 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
9602-5/01 Cabeleireiros

Prefeitura
Pindamonhangaba
O Sr. HELDER PEREIRA DE
PAULAMunicipal
PRADO, de
Assessor
de Gestão Estratégica Respondendo pelo
Secretaria
de Saúde
e Promoção
Social
Depto. de Proteção aos Riscos
e Agravos
à Saúde,
DEFERE
em
21/05/2013, O ACIMA
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
DISCRIMINADO.
O (s) responsável
assume
(m) Santos
cumprirMoreira,
a legislação
e Pindamonhangaba
observar as boas práticas
Rua(s)
Maj.
José dos
570 vigente
– Centro
– SP referentes às
atividades prestadas, respondendo
civil
e criminalmente
pelo não 3648-1912
cumprimento de tais exigências, ficando,
CEP:
12410-050
– Tel.: (0XX12)
inclusive, sujeito
(s) visasaudepinda@yahoo.com.br
ao cancelamento deste documento. - visa_saude_pinda@yahoo.com.br
E-mail:
Pindamonhangaba, __21 de maio de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013

Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
1199/12
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-863-000660-1-0 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/04 Atividade odontológica

O Sr. HELDER PEREIRA DE
PAULAMunicipal
PRADO, de
Assessor
de Gestão Estratégica Respondendo pelo
Prefeitura
Pindamonhangaba
Depto. de Proteção aos Riscos
e Agravos
à Saúde,
DEFERE
em
21/05/2013, O ACIMA
Secretaria
de Saúde
e Promoção
Social
DISCRIMINADO.
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br
Pindamonhangaba, __21 de maio de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013

Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0674/13
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-370-000003-2-9 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto – exceto a gestão de redes

06/05/2013
N/A

RAZÃO SOCIAL:
STP – SISTEMA DE TRANSPORTES PRATICOS LTDA – ME
CNPJ/CPF: 128.122.420/001-69
ENDEREÇO: Av. Gastão Vidigal Neto
N°: 876
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Cidade Nova
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12414-020
UF: SP
RESP. LEGAL:
Sergio Toledo Piza
CPF: 656.190.058-87
RESP. TÉCNICO: Leandro Toledo Piza
CPF: 218.560.158-07
CBO: Engenheiro Civil
CONS. PROF.: CREA
N º INSCR.: 5062043801
UF: SP
Prefeitura
Pindamonhangaba
O Sr. HELDER PEREIRA DE
PAULAMunicipal
PRADO, de
Assessor
de Gestão Estratégica Respondendo pelo
Depto. de Proteção aos Riscos
e Agravos
à Saúde,
DEFERE
em
23/05/2013, O ACIMA
Secretaria
de Saúde
e Promoção
Social
DISCRIMINADO.
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
O (s) responsável
assume
(m) Santos
cumprirMoreira,
a legislação
e observar
as boas práticas
Rua(s)
Maj.
José dos
570 vigente
– Centro
Pindamonhangaba
– SP referentes às
atividades prestadas, respondendo
civil
e criminalmente
pelo não 3648-1912
cumprimento de tais exigências, ficando,
CEP:
12410-050
– Tel.: (0XX12)
inclusive, sujeito
(s) visasaudepinda@yahoo.com.br
ao cancelamento deste documento. - visa_saude_pinda@yahoo.com.br
E-mail:

Pindamonhangaba, __23 de maio de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013

Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0675/13
DATA PROTOCOLO:
06/05/2013
Nº CEVS:
353800601-773-000001-2-4 DATA DE VALIDADE:
N/A
CNAE:
7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
RAZÃO SOCIAL:
STP – SISTEMA DE TRANSPORTES PRATICOS LTDA – ME
CNPJ/CPF: 128.122.420/001-69
ENDEREÇO: Av. Gastão Vidigal Neto
N°: 876
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Cidade Nova
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12414-020
UF: SP
RESP. LEGAL:
Sergio Toledo Piza
CPF: 656.190.058-87
RESP. TÉCNICO:
CPF:
CBO:
CONS. PROF.:
N º INSCR.:
UF: SP

Prefeitura
Pindamonhangaba
O Sr. HELDER PEREIRA DE
PAULAMunicipal
PRADO, de
Assessor
de Gestão Estratégica Respondendo pelo
Secretaria
de Saúde
e Promoção
Social
Depto. de Proteção aos Riscos
e Agravos
à Saúde,
DEFERE
em
23/05/2013, O ACIMA
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
DISCRIMINADO.
O (s) responsável
assume
(m) Santos
cumprirMoreira,
a legislação
e observar
as boas práticas
Rua(s)
Maj.
José dos
570 vigente
– Centro
Pindamonhangaba
– SP referentes às
atividades prestadas, respondendo
civil
e criminalmente
pelo não 3648-1912
cumprimento de tais exigências, ficando,
CEP:
12410-050
– Tel.: (0XX12)
inclusive, sujeito
(s)
ao
cancelamento
deste
documento.
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br
Pindamonhangaba, __23 de maio de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 05/2013

Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
0735/13
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-561-000546-1-5 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
5611-2/02 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas
RAZÃO SOCIAL:
ADENILSON LUIS DA SILVA – ME
CNPJ/CPF: 180.293.050/001-91
ENDEREÇO: Rua Jose Gambini de Souza (esquina)
COMPLEMENTO: Lot. Bela Vista
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
RESP. LEGAL:
Adenilson Luis da Silva
RESP. TÉCNICO:
CBO:
CONS. PROF.:

13/05/2013
28/05/2014

N°: 28
BAIRRO:
Campo Alegre
CEP: 12412-490
UF: SP
CPF: 138.404.828-60
CPF:
N º INSCR.:
UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
28/05/2013, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __28 de maio de 2013

Conselho Municipal de Assistência Social de Pindamonhangaba
CONVOCAÇÃO PARA A 5ª REUNIÃO EXTRORDINÁRIA DE 2013
Convocamos todos os Conselheiros e Conselheiras, titulares e suplentes do Conselho Municipal de Assistência Social de Pindamonhangaba – Gestão 2012/2013, para a 5ª Reunião
Extraordinária de 2013, a realizar - se:
Dia: 05/06/2013 - Horário: 17h (DEZESSETE
HORAS) - Local: CRAS CENTRO
Pauta: Deliberação sobre o plano de providências para o CRAS e CREAS, Aprovação do
Plano de ação 2013 – MDS e Aprovação da

abertura do PMAS 2013 para alteração dos dados do Gestor Municipal
Lembramos aos conselheiros titulares e suplentes
que é muito importante a sua participação e aqueles que não puderem comparecer (sociedade civil
e poder público) pedimos que justifiquem sua falta
através dos emails: conselhospinda@gmail.com
ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br
Sonia Rejane de Campos
Presidente em exercício

Representantes do Poder Público
01
02
03
04

LEMBRE-SE: VOTE EM APENAS 01 (UM)
CANDIDATO!

05

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

28/09/2012
21/05/2014

RAZÃO SOCIAL:
CLINICA ODONTOLOGIA FREI GALVÃO
CNPJ/CPF: 113.814.190/003-19(001)
ENDEREÇO: Praça Monsenhor Marcondes
N°: 100
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12400-470
UF: SP
RESP. LEGAL:
Luciana Mahfuz da Cruz
CPF: 301.640.048-07
RESP. TÉCNICO: Diana do Espírito Santo Nogueira Souza
CPF: 303.703.448-74
CBO: Cirurgião Dentista
CONS. PROF.: CRO
N º INSCR.: 101696
UF: SP

As urnas serão volantes e passarão em todas
as unidades da Prefeitura – PARTICIPEM!

Pindamonhangaba, 23 de maio de 2013

03/04/2012
N/A

RAZÃO SOCIAL:
CELIA SANTOS DE SOUZA 04491115800
CNPJ/CPF: 150.420.580/001-75
ENDEREÇO: Rua Francisco Piorino
N°: 15
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12400-420
UF: SP
RESP. LEGAL:
Célia Santos Cardoso de Souza
CPF: 044.911.158-00
RESP. TÉCNICO:
CPF:
CBO:
CONS. PROF.:
N º INSCR.:
UF: SP

* Ronaldo Ricardo (Ronaldinho) – DOV
* Wladimir do Nascimento (Michilin) - DSEG

N°: 34
BAIRRO:
Centro
CEP: 12400-000
UF: SP
CPF: 271.829.246-68
CPF: 271.829.246-68
N º INSCR.: 15.677
UF: SP

Pindamonhangaba, __21 de maio de 2013

* José Luiz Alves Gonçalves (Zé) – DAS
* Odair Alencar Balbino (Benito) – SPMC

20/05/2013
21/05/2014

O Sr. HELDER PEREIRA DE
PAULAMunicipal
PRADO, de
Assessor
de Gestão Estratégica Respondendo pelo
Prefeitura
Pindamonhangaba
Depto. de Proteção aos Riscos
e Agravos
à Saúde,
DEFERE
em
21/05/2013, O ACIMA
Secretaria
de Saúde
e Promoção
Social
DISCRIMINADO.
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
O (s) responsável
assume
(m) Santos
cumprirMoreira,
a legislação
e observar
as boas práticas
Rua(s)
Maj.
José dos
570 vigente
– Centro
Pindamonhangaba
– SP referentes às
atividades prestadas, respondendo
civil
e criminalmente
pelo não 3648-1912
cumprimento de tais exigências, ficando,
CEP:
12410-050
– Tel.: (0XX12)
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br

* João Vaine dos Santos Pereira (João) - DOV
* Juarez Teodoro (Juju) – DOV

24/02/2012
N/A

06
07

Secretaria de Saúde – Titular
Secretaria de Saúde – Suplente
Secretaria de Esportes e Lazer – Titular
Secretaria de Esportes e Lazer – Suplente
Departamento de Assistência Social – Titular
Departamento de Assistência Social – Suplente
Secretaria de Planejamento – Titular
Secretaria de Planejamento – Suplente
Secretaria de Finanças – Titular
Secretaria de Finanças – Suplente
Secretaria de Educação e Cultura – Titular
Secretaria de Educação e Cultura – Suplente
Secretaria de Assuntos Jurídicos – Titular
Secretaria de Assuntos Jurídicos – Suplente

Tania Maria Siqueira
Fernanda Batista Cesar
Sofia Rabelo Marioto
Simone Cristina Barbosa Ferreira
Fernanda Maria Bondioli de Oliveira
Ranta Bertoloto Serra de Carvalho Pimentel
Miriam Lucia Mourão Broca
Gerson Jose Claudino
Matheus de Lima Rezende
Marcia Rodrigues Ortiz
Vilda Marcia de Oliveira Andrade
Luciana Andreia Saquetti
Vitor Duarte Pereira
Ana Beatriz Caltabiano

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 30 de maio a 3 de junho de 2013

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
PORTARIA GERAL Nº 4.045,
DE 28 DE MAIO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, atendendo ao disposto no art. 3º da Lei
nº 1.672, de 06 de maio de 1980,
R E S O L V E:
1 – Retificar a Portaria Geral nº 3.986, de 28
de fevereiro de 2013, quanto ao mandato dos
membros a seguir indicados:
“- Israel Abrão dos Santos Dias - com mandato até 31/03/2014

- João Carlos Muniz – com mandato até
31/07/2017”
2 – Altera o art. 2º da Portaria Geral nº 3.986,
de 28 de fevereiro de 2013, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
“2- Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação, retroagindo seus efeitos a
2 de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria
Geral nº3.632, de 31 de março de 2011 e Portaria Geral nº 3.825, de 23 de março de 2012
e 3.922, de 27 de setembro de 2012.”
3- Esta portaria entra em vigor a

partir desta data, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 27 de maio de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
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
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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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Esportes

Pindamonhangaba, 30 de maio a 3 de junho de 2013
Célia Lima

Pinda sedia seletiva
estadual para
Olimpíadas Escolares
Marcos Cuba
Pindamonhangaba é
palco de uma das etapas
da Seletiva Estadual para
a Olimpíada Escolar. O
evento terá início nesta
quinta-feira (30), e término sexta-feira (31). A
população pode prestigiar as apresentações de
ginastas de todo o Estado
de São Paulo no ginásio
esportivo Juca Moreira,
no centro. As Olimpíadas
Escolares serão realizadas
em outubro.
De acordo com a

professora de ginástica rítmica da Prefeitura
de Pindamonhangaba, a
seletiva foi dividida em
quatro etapas. As ginastas da cidade não participaram da primeira, mas
terão mais duas chances
para conseguir se classificar.
Este será o primeiro
ano das representantes
da “Princesa do Norte”.
Serão escolhidas apenas
as cinco que tiverem os
melhores resultados nos
aparelhos de fita e maças.

As atividades foram oferecidas em diversos locais do município com o objetivo de divulgar a prática física

Marcos Cuba

População pratica atividade
física no Dia do Desafio
Marcos Cuba
Os 150 mil habitantes de Pindamonhangaba foram desafiados na última
quarta-feira (29). Foi realizado o Dia
do Desafio e a Prefeitura, por meio da
Secretaria de Esportes e Lazer, ofereceu atividades como caminhada, aulas
interativas, ginásticas laborais, aulas de
alongamento, brincadeiras, passeios ciclísticos, aulas de dança de salão, entre
outras.
A proposta do Dia do Desafio, pro-

movido pela Move Brasil, é fazer com
que até 2016, ano de realização dos Jogos Olímpicos, o país tenha ampliado o
número de praticantes de atividades físicas. O foco é impulsionar o cidadão a
sair do sedentarismo, pois a inatividade
corporal pode causar uma série de doenças.
Este ano, Pindamonhangaba competiu com Castanhal, que está entre as cinco principais cidades do Estado do Pará.
A cidade figura-se como uma espécie de

metrópole da região Nordeste do Pará.
De acordo com os dados do IBGE de
2008, o município conta com aproximadamente 160 mil habitantes.
O professor de Educação Física,
Elton Monteiro, comenta que esta data
serve também de conscientização das
pessoas para a prática de atividade física e acredita que deveria ser realizado
todos os dias, porque exercícios oferecem diversos benefícios a quem os
pratica.

Vila São José e Comercial Mombaça
entram em campo com vantagem
Marcos Cuba

O Campeonato Quarentão está
chegando ao final e neste domingo (2),
as equipes do Vila São José e Comercial Mombaça entram em campo com a
vantagem. Ambas venceram a primeira,
que ocorreu no último domingo (26).
A bola vai rolar no campo do Maricá
a partir das 8h45, na partida entre

Independente e Vila São José. A Liga
Pindamonhangabense, em acordo com
os times, definiu o novo horário do
jogo, a tolerância será de dez minutos.
Comercial Mombaça enfrenta o Estrela
no campo Ramirão, na Vila Verde, a
partir das 9 horas.
José Carlos Rosa, lateral direito da
Vila São José, conta que o ano pas-

sado o time perdeu para o Comercial
Mombaça na semifinal, e chegar à semifinal novamente representa a união
e o empenho de todos. Ele comenta
que embora o Vila São José esteja com a vantagem, conversou com
todos os jogadores e disse que não
podem entrar com sapato alto, porque
o futebol é uma caixinha de surpresas.

Estrela e Independente terão que se esforçar para bater seus adversários e garantir uma vaga na final

Marcos Cuba

Árbitra demonstra movimento correto com fita

Árbitra internacional
de GR contribui com
ginastas pindenses
Marcos Cuba
As atletas de ginástica rítmica de Pindamonhangaba
tiveram uma oportunidade
na última quarta-feira (29).
Elas fizeram seus treinamentos sob os olhares da árbitra
internacional Maria da Conceição Costa, que já foi técnica da Seleção Brasileira e
atualmente dedica-se exclusivamente à arbitragem.
Conceição observou atentamente os movimentos das
ginastas, realizou correções
e fez diversas sugestões às
representantes da cidade. As
atletas estão se preparando
para os Jogos Abertos da Ju-

ventude e Jogos Regionais.
Bruna Rocha, ginasta
há dez anos, comenta que a
ajuda de Conceição foi excelente, porque houve muitas mudanças no código da
ginástica rítmica e como a
árbitra internacional possui
um excelente currículo toda
a equipe de ginastas teve um
grande aprendizado.
Conceição conta que já
conhece o trabalho desenvolvido na cidade há alguns anos
e ficou muito feliz em poder
contribuir com as ginastas.
Ela enfatiza que o importante
é transmitir o conhecimento
que se aprende.

