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TRIBUNA DO NORTE

Com a aprovação do projeto 
de lei 89/2013, durante sessão 
da Câmara de Vereadores, na 
segunda-feira (1º/7), as entida-
des assistenciais da cidade podem 
participar das comemorações do 
aniversário de Pinda. Elas estarão 
presentes na praça de alimenta-
ção do Parque da Cidade, entre os 
dias 10 e 14 de julho.

Inscrições 
abertas para 
Nosso Bairro 
no CDHU

Os moradores de Moreira Cé-
sar podem se inscrever para a 
nova edição do projeto Nosso Bair-
ro, que será realizado no CDHU Cí-
cero Prado. As inscrições para as 
oficinas seguem até sexta-feira 
(5), na rua Raul Rabelo, nº 41, das  
9 às 17 horas. A abertura do even-
to acontece no domingo (7), às 13 
horas.

Odirley Pereira

ESPORTES 12

CULTURA & LAZER 9

previsão 
do tempo

TEMP. MÍNIMA     14ºC 
TEMP. MÁXIMA    20ºC

TEMP. MÍNIMA     13ºC 
TEMP. MÁXIMA    24ºC

TEMP. MÍNIMA     13ºC 
TEMP. MÁXIMA    25ºC

TERÇA-FEIRA - 2/7

QUARTA-FEIRA - 3/7

QUINTA-FEIRA - 4/7

Chuvas isoladas, 
muitas nuvens

Possibilidade de 
pancadas de chuva

Parcialmente 
nublado

CPTEC INPE

PÁGINA 3

Tiago foi um dos responsáveis 
pela conquista invicta do Campeo-
nato da Segunda Divisão de Pinda-
monhangaba pelo Castolira.

O goleiro, que foi fundamental 
em toda a competição, não sentiu 
o peso da final e fez a diferença 
nos pênaltis, defendendo a primei-
ra cobrança do Rosário, feita pelo 
atacante Conan.

Durante o jogo, que terminou 
em 1 a 1, Tiago foi vencido por Bru-
no Maizena, que, de cabeça, abriu 
o placar para o Rosário. O empa-
te só veio aos 41 minutos, com o 
atacante Feijão, que avançou pela 
direita e fez um belo gol.

Castolira campeão invicto

Pindamonhangaba está vaci-
nando as pessoas que irão à JMJ 
- Jornada Mundial da Juventude 
e também os pindenses que irão 
receber angolanos e italianos, a 

partir de 15 de julho. A imuniza-
ção é contra SCR (sarampo, ca-
xumba e rubéola) e além destas 
vacinas, quem for à capital flumi-
nense receberá a H1N1.

Jornada Mundial da Juventude: 

Fiéis são vacinados 
contra sarampo, 
caxumba e rubéola

Vinte palmeiras da ‘Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso’ estão sen-
do replantadas na mesma avenida, 
porém mais longe da área da pis-
ta, que está sendo duplicada.

A Prefeitura está realizando 
a ação porque é o único modo de 
salvar as palmeiras. Todo trabalho 
é acompanhado por uma equipe 
técnica do Departamento de Meio 
Ambiente e conta com a parceria 
do Exército.

Prefeitura transplanta palmeiras na 
avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso

Comércio 
e indústria 
fi carão mais 
seguros

PÁGINA 11

PÁGINA 5

PÁGINA 3

PÁGINA 2

Pianista e trapezistas 
abrem comemoração 
dos 308 anos de Pinda

Igreja Matriz recebeu espetáculo cultural Caminhão Trapézio levou acrobacias ao Araretama

Com aprovação da 
Câmara, entidades 
participam dos 
308 anos de Pinda

Com torcida ao fundo, jogadores e comissão técnica do Unidos do Castolira comemoraram a conquista da Segunda Divisão no domingo

Plantas da avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso estão sendo preservadas com iniciativa da Prefeitura

Cantora Clarissa Lemes recebe dose da vacina SCR

Célia Lima

Marcos Vinicio Cuba

Maria Fernanda MunhozCélia Lima
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Veja as datas que se comemoram hoje (2 de julho) 
e nos próximos dias
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2/7 – Dia das Santas Casas de Misericórdia, Dia da Independência da 
Bahia, Dia do Hospital, Dia do Bombeiro Brasileiro. 
3/7 - Dia do Algodão, Dia do Juiz de Paz, Dia dos Incrédulos, Dia do 
Tratado de Cooperação Amazônica.
4/7 -  Dia do Operador de Telemarketing, Dia da Independência dos 
Estados Unidos, Dia do Atendente, Dia da Morte de Monteiro Lobato, 
Dia Internacional do Cooperativismo.

 Divulgação

Estaremos aqui
Fazia muito tempo que um atleta de Pindamonhan-

gaba não era destaque internacional. O primeiro e único 
até então foi João Carlos de Oliveira – o João do Pulo 
– que teve seu auge no salto triplo na década de 1970.

Claramente prejudicado pela arbitragem, detentor 
de muitos títulos internacionais, “João do Pulo” já tinha 
uma medalha olímpica de bronze, quando também ob-
teve o bronze nas Olímpiadas de Moscou (1980). Na 
ocasião teria feito um salto superior a 18m, mas foi des-
cartado para ‘favorecer’ os atletas da casa, conforme 
relatos e jornais da época.

Antes disso, é verdade, José Ely Miranda, o volante 
Zito, fez muito sucesso no Santos e na Seleção Brasi-
leira, na década de 1960, entretanto, mesmo com forte 
vinculo com Pindamonhangaba, ele é de nossa cidade 
vizinha –  Roseira.

Agora não. Luiz Gustavo é de Pinda. Especifi camen-
te, de Moreira César.

Com uma função tática muito bem defi nida. O poliva-
lente, mas essencialmente volante, caiu nas graças do 
técnico Luiz Felipe Scolari.

Talvez por ser doutrinado de origem, ou por estar a 
cinco anos no futebol alemão, o volante pindamonhan-
gabense tem disciplina tática – elemento fundamental 
no jogo moderno e uma das qualidades mais aprecia-
das por treinadores.

Se pede para fi car como volante, cobrindo os meias, 
ele fi ca; se tem que dar cobertura nas laterais, ele dá; se 
os zagueiros avançam, ele cobre.

Assim tem sido sua atuação na seleção. Discreta 
para os que assistem apenas com olhos de torcida; e 
fundamental em um sistema de jogo coletivo.

A continuar como está, há grande tendência de Feli-
pão manter o time base para a Copa do Mundo. Talvez 
alguma mudança possa haver no elenco total.

Kaká, Ronaldinho, Oswaldo, Ramires, dentre outros 
ainda sonham com um lugar no grupo, mas se existem 
vagas abertas elas são as de Bernard, Jadson, Jô, Jean 
e Felipe Luiz.

Nada de anormal deve acontecer nos próximos me-
ses. Não surgirá no Brasil mais um Neymar, ou volantes 
de criação como Paulinho ou Hernanes.

A Copa do Mundo é daqui a 11 meses e a convoca-
ção será daqui a nove meses. Pouco ou quase nenhu-
ma possibilidade de aparecer um craque; sem tempo 
para fazer alterações na forma de jogar.

Mesmo que Pepe Guardiola, novo treinador do 
Bayern de Munique, não aproveite muito Luiz Gus-
tavo, o que deve ser bem difícil, considerando a 
atuação do meia nos últimos jogos, ele terá suas 
chances com Felipão, porque já mostrou nesta 
Copa das Confederações o que pode fazer pelo 
time. Aliás, Jupp Heynckes, técnico aposentado 
no Bayern, nem sempre escalava Luiz Gustavo. 
O jogador era uma espécie de reserva de luxo no 
multiestelar elenco alemão e ainda assim foi convo-
cado por Scolari.

Ao que tudo indica, para a Copa, o time brasileiro 
deve ser o mesmo, ou seja, Pindamonhangaba terá o 
seu representante no principal evento esportivo do mun-
do. Estaremos lá, quer dizer, estaremos aqui.

Os alunos do curso “Ecolo-
gistas do Futuro”, ministrado pela 
equipe da Casa Verde, recepcio-
naram as crianças do Espaço da 
Criança Anália Franco, na quinta-
-feira (27). Os alunos vivenciaram 
a experiência de monitorar a visita, 
que contou com muitos jogos, di-
nâmicas e vídeo com lições sobre 
a preservação do meio ambiente, 
especialmente desenvolvidos para 
o público infantil. O Projeto de Edu-
cação Ambiental “Casa Verde” é 
realizado pela Secretaria de Edu-
cação da Prefeitura. 

NAP realiza Semana de jogos com pais e pacientes 

Dia do 
Bombeiro

Dia 2 de julho é comemorado 
o Dia do Bombeiro Brasileiro. Ofi -
cialmente, a data foi decretada no 
Brasil em 1954, quando foi criado o 
Corpo Provisório de Bombeiros da 
Corte. Os primeiros registros dos 
serviços do Corpo de Bombeiros 
no Brasil surgiram no ano de 1856, 
quando o imperador D. Pedro II 
assinou um decreto que caracteri-
zava a diminuição dos incêndios. 
Os bombeiros integram uma corpo-
ração da Defesa Civil, diretamente 
ligada à Polícia Militar.

Além de apagar fogo, eles res-
gatam pessoas em situações de 
asfi xia, tentativa de suicídio, afo-
gamentos e traumas em acidentes, 
desaparecimentos em fl orestas e 
matas, etc., além de socorrerem 
animais em situações difíceis, den-
tre outras funções. 

Prevenção a 
furto e roubo

Na quinta-feira (4), a Acip - As-
sociação Industrial e Comercial de 
Pindamonhangaba vai promover 
uma palestra que abordará o tema 
“Prevenção de Perdas por Furtos e  
Roubos no Varejo e na Indústria”.

O objetivo é o enfoque nas so-
luções a favor da segurança e da 
prevenção.

Serão debatidos diversos as-
suntos, como o histórico de perdas 
no Brasil e no mundo, as causas e 
os crimes mais comuns no varejo, 
o motivo pelo qual funcionários 
roubam ou furtam, sinais de alerta, 
dicas de prevenção entre outros.

O evento terá início às 9 horas 
e será no auditório da Acip. Mais 
informações pelo telefone 3644-
7105.

Evento 
benefi cente de 
Equoterapia

No próximo domingo (7), a 
Associação Pindamonhangabense 
de Equoterapia “Cavalgar” vai 
promover sua III Festa Benefi cente, 
no Sindicato Rural. O evento 
terá início às 10 horas, com uma 
apresentação de equoterapia, 
seguida de um almoço às 12 horas 
e um show ao vivo, que contará 
com uma apresentação de volteio 
às 14 horas.

A entrada é gratuita.

Uma Reunião Festiva do Rotary Club Pindamonhangaba aconteceu na noite 
de terça-feira (25). Na ocasião, foi realizada a posse do Conselho Diretor do Clube 
para o ano rotário de 2013/2014. O novo presidente, Nitai Garcia Fernandes, foi 
empossado pelo presidente do mandato 2012/2013, Nei Santos Moreira.

Serviços 
têm horário 
diferenciado 
em julho

A partir do dia dois de julho, o 
atendimento para retirada do Certi-
fi cado Digital será modifi cado. Nes-
se período, o serviço, que é realiza-
do pela Acip, atenderá os clientes 
somente às terças e quintas-feiras, 
das 8 às 17 horas. 

A medida vai até o fi nal do mês 
e o horário será normalizado a par-
tir de 1º de agosto.

O certifi cado digital é um do-
cumento eletrônico que identifi ca 
seguramente pessoas, empresas, 
sistemas e informações no mundo 
digital, garantindo as transações 
eletrônicas.

Faça seu agendamento pelo 
telefone (12) 3644-7100.

Igreja “Bola de Neve” inaugura sede no domingo
A comunidade Bola de Neve 

Pindamonhangaba convida a todos 
para seu culto de inauguração, que 
acontecerá no domingo (7), às 19 
horas.

Bola de Neve é uma linhagem 
protestante pentecostal fundada no 
ano 2000 por Rinaldo Luís de Sei-
xas Pereira (Apóstolo Rina). O nome 

“Bola de Neve” vem da proposta dos 
fundadores que tinham por objetivo 
propagar o trabalho como uma bola 
de neve, aumentando de tamanho e 
alcance ao longo do tempo.

O objetivo era envolver todas 
as pessoas que quisessem crer 
na Palavra de Deus, mas sem 
distinção de classe social, que 

abarca pessoas de estilo alternati-
vo, universitários e praticantes de 
esportes radicais. Algumas das ca-
racterísticas dos cultos são liturgia 
informal, estilo inusitado de prega-
ção e “louvores” em ritmo de pop, 
rock e reggae. 

A sede a ser inaugurada fi ca na 
rua Dr Fontes Júnior, 309.

O NAP - Núcleo de Apoio Psi-
copedagógico realizou uma sema-
na de jogos com pais e pacientes, 
visando desenvolver habilidades 
cognitivas, interação entre pais e 
fi lhos, aprendizagem de conceitos 
de regras e estimulação de ha-
bilidades motoras. Cerca de 220 
pessoas participaram do projeto 
realizado pela equipe pedagógica 
do NAP. Foram utilizados jogos de 
regras que estimulam a percepção, 
a estratégia, a memória e o raciocí-
nio, e jogos virtuais, além de orien-
tações aos pais quanto à utilização 
destes jogos pelas crianças. 

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio do Departamento 
de Meio Ambiente (Secretaria de 
Governo), realizará, nesta quinta-
-feira (4), o Mutirão Ambiental, com 
parceria da Secretaria de Obras 
(DOV) e Departamento de Licen-

ciamento Ambiental. A iniciativa 
surgiu a partir da Semana de Meio 
Ambiente, por meio da Patrulha 
Ambiental, realizada na ocasião, e 
que fez um diagnóstico de diversos 
locais. Neste Mutirão Ambiental, 
serão realizadas: coleta de lixo, 

varrição, capina, roçada e pintura 
de guias na área verde do Solo 
Rico, área verde do Shangri-lá, 
da quadra e em algumas ruas do 
bairro das Campinas. A intenção da 
Prefeitura é levar esse mutirão para 
diversas regiões da cidade. 

Mutirão leva qualidade de vida para bairros

Crianças ensinam ecologia na Casa Verde

Nitai Fernandes foi eleito o novo presidente 
do Rotary Club de Pindamonhangaba
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O Comus - Conselho Muni-
cipal de Saúde realizou na noite 
de sexta-feira (28), mais uma pré-
-conferência. Desta vez, o evento 
aconteceu na região central e toda 
a população foi convidada. Estes 
momentos com a comunidade ser-
viram para pautar a 6ª Conferên-
cia Municipal de Saúde, marcada 
para o dia 20 de julho. No dia 19 
de julho, acontece a abertura, às 
19 horas, na Etec João Gomes de 
Araújo.

Os interessados em prestigiar 
a 6ª Conferência podem retirar as 
fi chas para inscrição na sala do 
Comus, na Secretaria de Saúde, 
de segunda a sexta-feira, das 8 às 
11h30 e das 13h30 às 17 horas.

José Fernandes Ribeiro, pre-
sidente do Comus, conta que as 
pré-conferências nos bairros, in-
felizmente, tiveram um público re-
duzido, mas o importante é que no 
próximo dia 20 a população partici-

Comus realiza mais uma pré-conferência  de saúde

pe da Conferência para discutir as 
propostas para a saúde.  Ele des-
taca que durante os eventos nos 
bairros as principais reclamações 
foram sobre a demora nas consul-
tas, falta de vagas nas referências, 
entre outras. 

Ribeiro afi rma que qualquer 
pessoa pode participar da Con-

ferência, e que existem os dele-
gados, que são pessoas que se 
inscrevem e representam alguma 
comunidade ou entidade, ressalta 
que quem não se inscrever tam-
bém pode prestigiar, para saber o 
que está sendo discutido em ter-
mos de saúde no município.

O presidente do Comus cita 

que nos próximos anos haverá 
conferências regionais, estaduais 
e a nacional. Dessa maneira, as 
propostas defi nidas na etapa mu-
nicipal serão apresentadas nas de-
mais. “Nessa Conferência as pes-
soas irão aprender o que é saúde, 
conhecer seus direitos e entender 
o que é o Comus”, fi naliza Ribeiro.

A participação dos cidadãos é importante

Célia Lima
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Prefeitura transplanta palmeiras na 
avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso

MARIA FERNANDA MUNHOZ
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba, por meio da 
Secretaria de Governo/
Departamento de Meio 
Ambiente, está realizando, 
desde a última semana, o 
transplante de mais 20 pal-
meiras da avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso. 

As árvores estão sendo 
retiradas da área da aveni-
da, que será duplicada, e 
repostas na mesma aveni-
da. O transplante era a úni-
ca alternativa da Prefeitura 
para salvar as palmeiras que 

Professores participam 
de pacto pela alfabetização

MARIA FERNANDA MUNHOZ
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba, por meio da 
Secretaria de Governo e 
Departamento de Meio Am-
biente, além de parceiros, 
realizaram na sexta-feira 
(28), mais uma reunião pre-
paratória para a Conferência 
Municipal de Meio Ambien-
te, que será realizada na ci-

MARIA FERNANDA MUNHOZ
A limpeza em bocas de lobo e a 

retirada de vegetação são algumas 
das preocupações da Prefeitura 
quanto à manutenção da cidade. 
Na última semana, diversos bairros 
e regiões de Pindamonhangaba 
receberam os serviços, realizados 
pela Secretaria de Obras por meio 
do Departamento de Serviços 
Municipais. 

Algumas bocas de lobo foram 
limpas na última semana, na rua 
São Domingos Sávio, fi nal da aveni-
da Antônio Pinheiro Júnior até o pro-
longamento na estrada do Instituto 
Agronômico. A limpeza de boca de 
lobo é um serviço constante realiza-
do pela Prefeitura, importante para 
a higiene e prevenção de enchentes. 
A população deve ser parceira da 
Administração Municipal e não jogar 

lixo nem entulho nas bocas de lobo 
ou proximidades. 

Outro serviço realizado pela 
cidade na última semana, foi a 
retirada de vegetação nos bairros: 
Boa Vista, Beira Rio, Campo Alegre 
e Vila Verde. O Anel Viário, em toda 
a sua extensão, recebeu aplicação 
de formicida e cupinicida, preve-
nindo essas pragas que destroem a 
vegetação. 

Estão abertas 
inscrições para 
o projeto Nosso 
Bairro no CDHU

DANIELA GONÇALVES
Depois do sucesso da 

volta do projeto Nosso 
Bairro no Araretama, os 
moradores de Moreira 
César já podem se ins-
crever para a nova edição 
do projeto Nosso Bairro. 
Além de promover ações 
sociais, esportivas e de 
lazer o projeto capacita 
cidadãos em cursos pro-
fi ssionalizantes.

A base do projeto esta-
rá instalada no loteamento 
Cícero Prado/CDHU, em 
Moreira César, e além de 
atender os moradores da 
localidade, acolhe a comu-
nidade do Liberdade e tam-
bém da Terra dos Ipês II .

As inscrições para as 
ofi cinas estão abertas até 
sexta-feira (5), e os muní-
cipes com idade superior 
a quatro anos podem ser 
inscrever, gratuitamente, 
na rua Raul Rabelo, es-
quina com a avenida Be-
nedito Bernardo, 41, das  
9 às 17 horas.  

Os cursos disponíveis 
são os seguintes: Corte de 
Cabelo, Unha Decorada 
, Dança de Salão, Dan-
ça de Rua, Balé Infantil, 
Modalidades Esportivas, 
Futsal, Voleibol, Ciclis-
mo, Basquetebol, Capo-
eira, Cestaria em Jornal, 
Amarradinho e Costura 
com Lycra, Arranjo Floral  
com meia, Bijuteria, Pin-
tura Tecido, Reciclagem 
com Pet, Trançado com 
Fitas, Mosaico, Crochê 
Decorativo em Tricô, Ma-
cramê, Biscuit, Pintura 
Artística, Massagem Re-
laxante, Atividade Física, 
Alongamento, Postura, 
Caminhada e Corrida de 
Rua.

 Lembrando que todas 
as atividades do ‘Nos-
so Bairro’ são gratuitas. 
A abertura desta edição 
acontecerá no domingo 
(7), a partir das 13 horas, 
com uma tarde de lazer e 
atividades sociais, além 
de shows musicais.

A população está convidada a participar da Conferência do Meio Ambiente

MARIA FERNANDA MUNHOZ
Professores da Rede Mu-

nicipal de Ensino participa-
ram do segundo módulo da 
formação do Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade 
Certa, realizado no sábado 
(29), na EE Dr. Alfredo Pu-
jol. Ao longo deste ano, a ên-
fase será o desenvolvimento 
da língua portuguesa. Para o 
próximo ano, será a vez da 
matemática.

Essa formação faz parte 
das metas do Plano Nacional 
de Educação, que objetiva 
a alfabetização de todas as 
crianças até 8 anos de idade.

Para a professora Rosile-
ne de Camargo, o pacto vem 
ao encontro das expectativas 
dos professores para a apren-
dizagem das crianças. Ela 
afi rmou que as mudanças são 

Este tipo de 
trabalho serve para 
contribuir com o 
meio ambiente 
e paisagismo da 
cidade

Cidade recebe serviços de manutenção

estão no trecho da avenida 
que receberá as obras de du-
plicação.

De acordo com infor-
mações do Departamento 
de Meio Ambiente, devido 
ao tamanho e peso dessas 
árvores, seria muito com-
plexo transplantá-las para 
outro local que não fosse a 
mesma avenida, arriscando 
a morte de algumas unida-
des. 

Até o momento, 15 pal-
meiras foram transplantadas 
com sucesso. Outras cinco 
estão aguardando para se-
rem replantadas em novos 
locais, também ao longo da 
avenida. 

A ação, realizada pelo 
Departamento de Meio Am-
biente, tem apoio do Exér-
cito.   

Reunião prepara Conferência de Meio Ambiente
dade no dia 1º de agosto. 

Durante a reunião, foi 
eleita uma comissão orga-
nizadora da conferência, 
formada por nove pessoas, 
representantes do governo, 
sociedade civil e empre-
sarial. A próxima reunião, 
ainda a ser marcada, vai for-
matar a conferência e sua 
programação. 

Para a realização da con-
ferência municipal, o gover-
no federal estabeleceu qua-
tro eixos, dos quais sairão 
as propostas da cidade. São 
eles: produção e consumo 
sustentáveis; redução dos 
impactos ambientais; gera-
ção de emprego e renda; e 
educação ambiental. 

De acordo com informa-
ções do Departamento de 
Meio Ambiente, a realização 
da conferência municipal é 
muito importante, pois dá a 
oportunidade ao município de 
levar seus projetos e propostas 
nos quatro eixos para a votação 
nas etapas estadual e nacional. 
E, com isso, a possibilidade de 
fi rmar convênios com os go-
vernos estadual e federal.

Célia Lima

Ana Camila Campos

bem-vindas e que espera que 
100% de seus alunos saiam 
alfabetizados e letrados.

De acordo com a profes-
sora Márcia Duque dos San-

tos, o pacto é importante para 
uma refl exão sobre a prática 
pedagógica em sala de aula. 
Ela afi rmou que espera colher 
muitos frutos e que a intenção 

é que os alunos sejam alfabe-
tizados nos anos iniciais, antes 
mesmo de chegarem ao tercei-
ro ano, quando terão a idade 
meta do Pacto Nacional.

A expectativa das professoras da Rede Municipal é combater o analfabetismo

Marcos Cuba



4 Pindamonhangaba, terça-feira, 2 de julho de 2013  

Tribuna do Norte

EDITAL PARA CITAÇÃO DE OSWALDO MARCONDES AZEREDO 
COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 10763/2007 QUE LHE MOVE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SE-
GUE:
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), OSWALDO MARCONDES AZEREDO, 
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 10763/2007, que lhe move a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a 
esta serventia em 24/09/2002, redistribuída em 18/07/2007 (antigo n° 
543/2002 da 3ª Vara), conforme petição inicial, referente a CERTI-
DÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$ 764,45, em 
02/09/2002. Pelo presente edital fica o executado (s), OSWALDO 
MARCONDES AZEREDO, 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 exe-
cutado 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 ar-
ticulados 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 1 de julho de 2013.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARIA DE LURDES SACHETTI COM 
PRAZO DE 30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FIS-
CAL, REGISTRADOS SOB Nº 13747/2007 QUE LHE MOVE A PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da 
SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São 
Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), MARIA DE LURDES SACHETTI, com 
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-
-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de  EXECUÇÃO 
FISCAL, processo nº 13747/2007, que lhe move a PREFEITURA MU-
NICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 
09/11/2006, REDISTRIBUIDA EM 18/07/2007, conforme petição ini-
cial, referente a valores de IMPOSTO TERRITORIAL  na conformidade 
da certidão de divida ativa INSCRIÇÃO MUNICIPAL 011110104100. 
Deu-se à causa o valor de R$1.358,68, em 20/10/2006.Pelo presente 
edital fica o executado(s)MARIA DE LURDES SACHETTI,  devida-
mente  CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, con-
forme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que 
o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, 
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de 
que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que 
não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, 
presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos 
termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao 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 1 de julho de 2013.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE DEBORA CESAR CASTILHO ME COM 
PRAZO DE 30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FIS-
CAL, REGISTRADOS SOB Nº 4168/2007 QUE LHE MOVE A PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da 
SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São 
Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), DEBORA CESAR CASTILHO ME, com 
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-
-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de  EXECUÇÃO 
FISCAL, processo nº4168/2007, que lhe move a PREFEITURA MU-
NICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia 
em 07/11/2006,   REDISTRIBUIDA EM 18/07/2007, conforme peti-
ção inicial, referente a valores de ALVARA/TAXAS IPTU, datada de 
19/10/2006, nesta cidade.Deu-se à causa o valor de R$1.491,77 em 
19/10/2006. Pelo presente edital fica o executado, DEBORA CESAR 
CASTILHO ME devidamente CITADA para todos os atos e termos da 
ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e 
advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 
5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda 
advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o 
de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos 
autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulterio-
res termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exe-
qüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhe-
cimento do executada que não poderá  alegar ignorância, expediu-se 
o presente edital que será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, aos 1 de julho de 2013.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARCIA BATISTA GERMANO COM 
PRAZO DE 30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FIS-
CAL, REGISTRADOS SOB Nº 7718/07 QUE LHE MOVE A PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da 
SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São 
Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), MARCIA BATISTA GERMANO, com en-
dereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-
-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de  EXECUÇÃO 
FISCAL, processo nº4168/2007, que lhe move a PREFEITURA MU-
NICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 
23/11/2005,   REDISTRIBUIDA EM 18/07/2007, conforme petição ini-
cial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL na conformidade da 
certidão de divida ativa, inscrição municipal  So22090700700..Deu-se 
à causa o valor de R$562,74 em 22/10/2005. Pelo presente edital 
fica o executado, MARCIA BATISTA GERMANO devidamente CITA-
DA para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo 
da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para 
pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º 
dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para 
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da 
intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, 
prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se 
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 
319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executada que 
não poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  
publicado e afixado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado 
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
aos 1 de julho de 2013.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE AMERICO ALEXANDRE TOTH COM 
PRAZO DE 30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FIS-
CAL, REGISTRADOS SOB Nº 8137/2007 QUE LHE MOVE A PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da 
SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São 
Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), AMERICO ALEXANDRE TOTH, , com 
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-
-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de  EXECUÇÃO 
FISCAL, processo nº8137/2007, que lhe move a PREFEITURA MU-
NICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 
07/11/2006,   REDISTRIBUIDA EM 18/07/2007, conforme petição ini-
cial, referente a valores de ALVARA/TAXAS E LOCALIZAÇÃO E FUN-
CIONAMENTO na conformidade da certidão de dívida ativa INSCRI-
ÇÃO MUNICIPAL Nº 00014659. Deu-se à causa o valor de R$714,16 
em 19/10/2006. Pelo presente edital fica o executado, AMERICO 
ALEXANDRE TOTHY, 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 exe-
cutado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, 
ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual 
penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a 
se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos 
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos ar-
ticulados 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 1 de julho de 2013.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE KLEIN ASSESSORIA E MARKETING 
S/C LTDA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº8026/10 QUE LHE 
MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. 
Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comar-
ca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), KLEIN ASSESSORIA E MARKETING 
S/C 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 nº8026/2010, que 
lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, 
distribuída a esta serventia em 07/12/2010, conforme petição inicial, 
referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de 
R$2.048,98 em NOV.2010. Pelo presente edital fica o executado (s), 
KLEIN ASSESSORIA E MARKETING S/C LTDA, devidamente CITA-
DO 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 1 de julho de 2013.
LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM -  JUIZA DE DIREITO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ALBERTO JORGE DE ABREU COM 
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FIS-
CAL, REGISTRADOS SOB Nº9825/10 QUE LHE MOVE A PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. 
Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comar-
ca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), ALBERTO JORGE DE ABREU, 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 nº9825/2010, que lhe move a PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta 
serventia em 13/12/2010, conforme petição inicial, referente a CER-
TIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$1.523,85 em 
NOV.2010. Pelo presente edital fica o executado (s), ALBERTO JOR-
GE DE ABREU, 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 Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo, aos 1 de julho de 2013.
LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM - JUIZA DE DIREITO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE HERCILIO DE CASTRO RIBEIRO COM 
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FIS-
CAL, REGISTRADOS SOB Nº9516/10 QUE LHE MOVE A PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. 
Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comar-
ca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), HERCILIO DE CASTRO RIBEIRO, 
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 nº9516/2010, que lhe move a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a 
esta serventia em 10/12/2010, conforme petição inicial, referente a 
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$701,78 
em NOV.2010. Pelo presente edital fica o executado (s), HERCILIO 
DE CASTRO RIBEIRO, 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 exe-
cutado 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 ar-
ticulados 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 1 de julho de 2013.
LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM - JUIZA DE DIREITO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE GONZALEZ COM PRAZO DE 30 
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGIS-
TRADOS SOB Nº8376/07 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. 
Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comar-
ca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JOSE GONZALEZ, com endereço in-
certo e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR 
DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO 
FISCAL, processo nº8376/2007, que lhe move a PREFEITURA MU-
NICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída EM 27/11/2006 E 
REDISTRIBUIDO a esta serventia em 27/11/2006, conforme petição 
inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o 
valor de R$1.461,19 em OUT.2006. Pelo presente edital fica o execu-
tado (s), JOSE GONZALEZ, 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 exe-
cutado 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 ar-
ticulados 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 1 de julho de 2013.
LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM - JUIZA DE DIREITO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CON-
DUTORES PINDABA S. CRISTÓVÃO ou CENTRO DE FORMAÇÃO 
DE CONDUTORES PINDAMONHANGABA SÃO CRISTÓVÃO COM 
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FIS-
CAL, REGISTRADOS SOB Nº8165/10 QUE LHE MOVE A PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. 
Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comar-
ca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), CENTRO DE FORMAÇÃO DE CON-
DUTORES PINDABA S. CRISTÓVÃO ou CENTRO DE FORMAÇÃO 
DE CONDUTORES PINDAMONHANGABA SÃO CRISTÓVÃO, 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 nº8165/2010, que lhe move a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a 
esta serventia em 07/12/2010, conforme petição inicial, referente a 
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$1.154,11 
em NOV.2010. Pelo presente edital fica o executado (s), CENTRO 
DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES PINDABA S. CRISTÓVÃO ou 
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES PINDAMONHANGA-
BA SÃO CRISTÓVÃO, 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 exe-
cutado 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 ar-
ticulados 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 1 de julho de 2013.
LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM - JUIZA DE DIREITO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE O R DA SILVA MORUMBI ME COM PRA-
ZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, 
REGISTRADOS SOB Nº7546/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. 
Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comar-
ca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), O R DA SILVA MORUMBI ME, 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 nº7546/2010, que lhe move a PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta 
serventia em 07/12/2010, conforme petição inicial, referente a CER-
TIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$2.111,14 em 
NOV.2010. Pelo presente edital fica o executado (s), O R DA SILVA 
MORUMBI ME, 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 Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo, aos 1 de julho de 2013.
LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM - JUIZA DE DIREITO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE GERALDO GOMES DE AMORIM COM 
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FIS-
CAL, REGISTRADOS SOB Nº4196/2010 QUE LHE MOVE A PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. 
Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comar-
ca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), GERALDO GOMES AMORIM, 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 nº4196/2010, que lhe move a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a 
esta serventia em 22/11/2010, conforme petição inicial, referente a 
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$819,90 

em NOV.2010. Pelo presente edital fica o executado (s), GERALDO 
GOMES AMORIM, 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 Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo, aos 1 de julho de 2013.
LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM - JUIZA DE DIREITO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE RUBENS MUTTON COM PRAZO DE 
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGIS-
TRADOS SOB Nº3776/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. 
Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comar-
ca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s),  RUBENS MUTTON, com endereço 
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR 
DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECU-
ÇÃO FISCAL, processo nº3776/2010, que lhe move a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia 
em 22/11/2010, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE 
DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$886,63 em NOV.2010. 
Pelo presente edital fica o executado (s), RUBENS MUTTON, devida-
mente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, con-
forme 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 1 de julho de 2013.
LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM - JUIZA DE DIREITO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE CECILIA B DE ASSIS RIBEIRO COM 
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FIS-
CAL, REGISTRADOS SOB Nº6837/2010 QUE LHE MOVE A PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor Alessandro de Souza Lima, MM. Juíz 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), CECILIA B DE ASSIS RIBEIRO, 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 nº6837/2010, que lhe move a PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta 
serventia em 30/11/2010, conforme petição inicial, referente a CER-
TIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$1.980,28 em 
NOV.2010. Pelo presente edital fica o executado (s), CECILIA B DE 
ASSIS RIBEIRO, 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 Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo, aos 1 de julho de 2013.
                  ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - JUIZ DE DIREITO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE DE A BRANDAO E OUTROS COM 
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FIS-
CAL, REGISTRADOS SOB Nº1338/2010 QUE LHE MOVE A PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor Alessandro de Souza Lima, MM. Juíz de Direito de Direito da 
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhan-
gaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JOSE DE A BRANDAO 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 nº1338/2010, que lhe move a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a 
esta serventia em 08/11/2010, conforme petição inicial, referente a 
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$1.598,71 
em OUT.2010. Pelo presente edital fica o executado (s), JOSE DE A 
BRANDAO 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 exe-
cutado 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 ar-
ticulados 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 1 de julho de 2013.

 ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - JUIZ DE DIREITO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ODAIR A MACHADO COM PRAZO DE 
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGIS-
TRADOS SOB Nº7207/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor Alessandro de Souza Lima, MM. Juíz de Direito de Direito da 
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhan-
gaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), ODAIR A 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 nº7207/2010, que lhe move a PREFEITURA MU-
NICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 
02/12/2010, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍ-
VIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$1.392,89 em NOV.2010. 
Pelo presente edital fica o executado (s), ODAIR A MACHADO,  de-
vidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, 
conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que 
o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a 
contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que 
o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que 
não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores 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 1 de julho de 2013.
                  ALESSANDRO DE SOUZA LIMA  - JUIZ DE DIREITO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ADELIA MARIA DE OLIVEIRA PRADO 
ROSSIGNOLI COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS 
DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº9717/2010 QUE 
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
COMO SEGUE:
O Doutor Alessandro de Souza Lima, MM. Juíz de Direito de Direito da 
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhan-
gaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), ADELIA MARIA DE OLIVEIRA PRADO 
ROSSIGNOLI, 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 nº9717/2010, que 
lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, 
distribuída a esta serventia em 13/12/2010, conforme petição inicial, 
referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de 
R$761,94 em NOV.2010. Pelo presente edital fica o executado (s), 
ADELIA MARIA DE OLIVEIRA PRADO ROSSIGNOLI,  devidamente 
CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme 
resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o pra-
zo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a con-
tar 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 1 de julho de 2013.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - JUIZ DE DIREITO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE FRANCISCO CARDOSO DE MENE 
COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECU-
ÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº4808/2010 QUE LHE MOVE 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SE-
GUE:
O Doutor Alessandro de Souza Lima, MM. Juíz de Direito de Direito da 
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhan-
gaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...

FAZ SABER ao executado(s), FRANCISCO CARDOSO DE MENE, 
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 nº4808/2010, que lhe move a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a 
esta serventia em 25/11/2010, conforme petição inicial, referente a 
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$812,95 
em NOV.2010. Pelo presente edital fica o executado (s), FRANCISCO 
CARDOSO DE MENE, 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 exe-
cutado 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 ar-
ticulados 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 1 de julho de 2013.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - JUIZ DE DIREITO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE RAIMUNDO DA ROSA COM PRA-
ZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, 
REGISTRADOS SOB Nº8710/10 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 Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JOSE RAIMUNDO DA ROSA, com en-
dereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –
SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXE-
CUÇÃO FISCAL, processo nº 8710/10, que lhe move a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuído em 10/12/2010 
conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 
Deu-se á causa o valor de R$804,62  em NOV.10. Pelo presente edital 
fica o executado (s), JOSE RAIMUNDO DA ROSA, devidamente CI-
TADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resu-
mo 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 1 de julho de 2013.

CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOÃO FLEURY S AMORIM FILHO COM 
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FIS-
CAL, REGISTRADOS SOB Nº6440/10 QUE LHE MOVE A PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO, MMa. Juíza de Direito 
da SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JOÃO FLEURY S AMORIM FILHO, 
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 6440/10, que lhe move 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuído 
em 10/12/2010 conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE 
DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$2.495,69  em NOV.10. 
Pelo presente edital fica o executado (s), JOÃO FLEURY S AMORIM 
FILHO, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação 
proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e ad-
vertida 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 Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo, aos 1 de julho de 2013.

CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO - Juíza de Direito

CONVOCAÇÃO - 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2013

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros 
titulares e suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a compare-
cer, na data e local abaixo, para a realização da “12ª Reunião 
Ordinária” do ano em curso, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:

— Informes
— Leitura e aprovação de atas anteriores
— Apresentação da Coalizão
— Complementação das comissões
— Definição do Coordenador da Comissão de Análise de Re-
gistro de Entidades

Dia:  02/07/2013 (terça-feira)

Horário:  17h (dezessete horas) 

Local:  Auditório da Prefeitura Municipal

Adriano Augusto Zanotti
Presidente

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

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991 
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II

Rua Euclides de Figueiredo 94 – Centro
CEP 12420-060 – Pindamonhangaba/SP

Tel/Fax: (12)3643-1609/3643-1607
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

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 con-
curso;
09 - Comprovante de especialização 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  11/07/2013 às 15:00 horas

MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL

4º MARIA ELISA DO CARMO DE BARROS
RUA REGINA MINICH MACHADO, 101 - CRISPIM
PINDAMONHANGABA – SP 
CEP 12402-080

5º RAFAEL MARTUSCELLI BEGER
RUA DONA CARMELITA GAMA ROMEIRO, 115 – SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-200

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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Marcos Vinício Cuba
A equipe de vacinação 

da Secretaria de Saúde e 
Assistência Social da Pre-
feitura de Pindamonhanga-
ba realizou no sábado (29), 
a imunização das pessoas 
que irão à JMJ - Jornada 
Mundial da Juventude e 
também dos pindenses que 
irão receber angolanos e ita-
lianos que chegam à cidade 
a partir de 15 de julho.

A Jornada Mundial da 
Juventude será promovi-
da no Rio de Janeiro entre 
os dias 23 e 28 de julho. 
No entanto, a imunização 
contra sarampo, caxumba 
e rubéola deve ser feita 15 
dias antes do contato com 

pessoas de outras localida-
des. Além destas vacinas, 
as pessoas que vão à capital 
fluminense também recebe-
ram a imunização da H1N1. 

De acordo com as in-
formações da Secretaria de 
Saúde, a vacinação é um 
trabalho preventivo, porque 
o município terá a presença 
de pessoas que poderão vir 
doentes. Os pindenses que 
vão à JMJ e não tiveram a 
possibilidade de compare-
cer à sala de vacinação do 
Centro de Especialidades 
Médicas no sábado, deve-
rão se imunizar o mais bre-
ve possível.

O diácono Carlos Do-
mingos vai ao Rio de Janei-

ro e disse que a prevenção 
é muito importante, porque 
o Brasil vai receber pessoas 
de vários lugares e garante 
que será muito bom levar 
os jovens de Pindamonhan-
gaba para o evento. “A ex-
pectativa para a Jornada é 
a melhor possível. Já tive a 
oportunidade de estar com o 
Papa João Paulo II, em Apa-
recida, depois bem próximo 
do Papa Bento XVI. Agora 
levar estes jovens para este 
momento único da igreja, 
com o Papa Francisco, é 
fascinante”, afirmou o diá-
cono.

Liana Maria Cavalheiro 
trabalha no Instituto Sale-
sianos e o local receberá os 

visitantes de outros países. 
Ela foi ao Posto de Saúde 
para se imunizar e conta que 
está muito contente em re-
ceber os angolanos, porque 
eles irão conhecer a cidade 
e o trabalho social desen-
volvido pela entidade. 

Aiandra Alves Mariano
A Conferência Missio-

nária 2013 da Igreja Evan-
gélica Assembléia de Deus 
– Ministério Belém de Pin-
damonhangaba, que acon-
teceu de 20 a 27 de junho, 
atraiu milhares de fiéis para 
o templo sede da igreja. 

O evento teve como tema 
“Missões, uma obra urgen-
te” e contou com a participa-
ção de cantores evangélicos 
e grupos musicais. Os prele-
tores oficiais foram os pasto-
res Abílio Rocha, e Eduardo 
Lopes. 

De acordo com a coorde-
nadora do Departamento de 

Saúde imuniza pessoas para 
Jornada Mundial da Juventude

Conferência Missionária 
atrai milhares de fiéis

Marcos Cuba

O trabalho de vacinação 
foi realizado como 
método preventivo 

e as pessoas 
se imunizaram 
contra quatro 

doenças

Ana Camila Campos
O juiz de direito da 3ª Vara 

de Pindamonhangaba, Ales-
sandro de Souza Lima, foi 
promovido e transferido para 
a Comarca de São José dos 
Campos. Nesses oito anos que 
esteve em Pinda, sua atuação 
foi essencial para diversas 
conquistas.

Dentre elas, a contratação 
de servidores, a instalação do 
setor de execuções fiscais, a 
instalação da vara dos juiza-
dos especiais e da vara crimi-
nal, a mudança para o novo 
prédio do fórum, etc.

Apesar da relevância de 
todas essas ações, a implan-
tação de dois programas me-
recem destaque: Projeto OAB 
Concilia e Projeto Família 
Hospedeira.

Segundo Lima, o primei-
ro consiste de reunião prévia 
entre os interessados e seus 
advogados, realizada no pré-
dio OAB, a fim de buscarem 
a conciliação dos interesses 
para as questões cíveis, de fa-
mília e da infância/juventude, 
que abordarem assuntos sobre 
direitos patrimoniais dispo-
níveis. Pinda é pioneira nessa 
iniciativa.

O “Família Hospedeira” 

Alessandro de Souza Lima 
se despede da 3ª Vara

Aiandra Alves Mariano
Mais de 500 candi-

datos participaram, no 
domingo (30), da  pro-
va do processo seletivo 
da Fatec - Faculdade de 
Tecnologia de Pinda-
monhangaba. O exame 
aconteceu na Etec João 
Gomes de Araújo e du-
rou cinco horas.

A maior concorrência 
foi para o curso de Tec-
nologia em Manutenção 
Industrial, que contou 
com 174 inscritos para 
40 vagas. No municí-
pio são oferecidas vagas 
para os cursos superiores 
gratuitos de Tecnólogo 
em Soldagem, Processos 
Metalúrgicos, Manuten-
ção Industrial e Projetos 
Mecânicos. 

A prova teve uma re-
dação e 54 questões de 
múltipla escolha, cada 
uma com cinco alternati-
vas. Desse total, 40 ques-
tões abordam o núcleo 
comum do ensino médio 
– foram cinco pergun-
tas de cada uma das oito 
disciplinas: biologia, fí-

sica, geografia, história, 
inglês, matemática, quí-
mica e português. Outras 
cinco questões envol-
veram raciocínio lógico 
e as nove questões res-
tantes abrangeram con-
teúdo multidisciplinar. 
No dia 19 de julho, a Fa-
tec vai divulgar a lista de 
classificação geral dos 
candidatos que partici-
param do vestibular e a 
primeira lista dos con-
vocados para matrícula. 
A relação também estará 
no site. Se as vagas ofe-
recidas não forem preen-
chidas pelos candidatos 
da primeira chamada, a 
segunda lista será afixada 
somente na faculdade no 
dia 24 de julho.

A matrícula deve ser 
feita na secretaria da 
Fatec. Perderá direito 
à vaga quem não fizer 
a matrícula na data de-
terminada ou deixar de 
apresentar os documen-
tos exigidos. O gabarito 
da prova também está 
disponível no site www.
vestibularfatec.com.br.

Mais de 500 
candidatos 
fazem 
Vestibular 
da Fatec 

Arquivo TN

O exame aconteceu na Etec João Gomes de 
Araújo, durou cinco horas e contou com mais 
de 500 candidatos

Missões da Assembleia de 
Deus, Leni Félix, a conferên-
cia teve o objetivo de desper-
tar os evangélicos para a vo-
cação ministerial. “É nosso 
dever, como servos de Deus, 
de auxiliar na evangelização 
dos povos. Seja indo levar o 
evangelho a todos os povos, 
seja orando pelos irmãos que 
dispõem suas vidas a serviço 
da obra missionária, ou seja, 
colaborando, para que eles 
possam cumprir esse minis-
tério. E o papel da conferên-
cia é alertar ao povo evangé-
lico dessa missão, que é de 
todos”, destacou ela.

Além dos cultos, durante 
a conferência foi montada 
no pátio da igreja uma praça 

de alimentação, com barra-
cas de comidas típicas.

também obteve sucesso ga-
nhando destaque nacional a 
partir da participação do juiz 
em um programa de televi-
são. O projeto oferece aos 
jovens, que estão em abrigos 
e possuem um perfil e idade 
mais difíceis de serem aten-

didos pela adoção, uma opor-
tunidade de terem padrinhos 
fora da instituição.

Sobre o resultado das con-
quistas, o juiz utiliza-se de 
uma frase de Eça de Queirós 
para definir a atuação no mu-
nicípio. “Eu não acho que fiz 

nada demais. Fiz apenas o que 
achei que estava certo”, avalia.

Ele também agradece a to-
dos os companheiros de tra-
balho com quem conviveu, e 
àqueles que se tornaram par-
ceiros para a implantação de 
projetos tão importantes.

O objetivo de evento foi trabalhar a evangelização

Os pindenses agradecem ao juiz pelo trabalho realizado em Pinda

Aiandra Alves Mariano
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Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

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

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

Roderley Miotto intercede 
junto ao Governador por 
funcionários da Estradinha

Diretoria De ComuniCação/CVP

Diretoria De ComuniCação/CVP

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

Diretoria De ComuniCação/CVP

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

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

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

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador MartiM 
C e s a r  p e d e  a 
C o n s t r u ç ã o  d a 
praça Frei GalVão 
no JardiM reGina

O Presidente da Câmara, 
vereador Ricardo Piorino 
(PDT), fazendo uso de suas 
atribuições, apresentou durante 
a sessão, realizada no dia 24 
de maio, o requerimento nº 
1551/2013, no qual solicita ao 
Poder Executivo, informações 
a respeito das tratativas para a 
assinatura do convênio, junto 
ao Governo do Estado de São 
Paulo, para a implantação da 
Atividade Delegada em nosso 
município.

De acordo com o parlamen-
tar, a ação se faz necessária, 
uma vez que a questão sobre 
segurança vem sendo um pro-
blema enfrentado por todos os 
municípios do país. “A Ativi-
dade Delegada é uma medida 
eficaz para combater os índices 
de violência registrados no país, 
pois trata-se de uma parceria 
entre a Prefeitura e a Secretaria 
de Segurança Pública, ou seja, 
é a união entre os poderes, que 
visa levar mais segurança às ci-
dades do Estado de São Paulo”, 
observou Piorino.

Ricardo Piorino cobra 
Atividade Delegada

“É uma forma alternativa e eficiente

de melhorar a segurança”

A Atividade Delegada foi 
implantada na capital em 2009, 
com o objetivo de contribuir 
para o aumento do efetivo, 
buscando-se a redução da 
violência e melhora da segu-
rança, a qual possibilita que o 
policial militar trabalhe para 
a Prefeitura nos seus dias de 
folga e receba uma gratificação 
pelo serviço desempenhado, 
utilizando os equipamentos da 
PM e realizando policiamento 
preventivo, fiscalização de 
bares, comércios e transpor-
tes clandestinos, entre outras 
funções.

Segundo o Presidente do 
Legislativo: “O município 
possui todos os requisitos para 
a celebração do convênio, uma 
vez que Pindamonhangaba 
já possui aprovada a Lei nº 
5198/2011, que cria a grati-
ficação por desempenho de 
atividade delegada, a ser paga 
aos policiais do 5º BPMI que 
exerçam atividade municipal 
delegada ao Estado de São 
Paulo”.

Vereador riCardo piorino

O vereador Toninho da Far-
mácia (PDT) vem desde março de 
2012 lutando pela construção de 
uma Escola Municipal no bairro 
Crispim. O pedido foi feito atra-
vés do Requerimento nº 23/2012,  
visando atender a grande demanda 
de alunos dos bairros Crispim, 
Bosque, Santana, Carangola e 
Andrade. “Desde março de 2012 
que venho cobrando por esta es-
cola, que é uma necessidade para 
os moradores desta região, em 
especial pelo término do conjunto 
habitacional da MRV. Este é um 
sonho que começa a se tornar re-
alidade graças a competência do 
prefeito Vito Ardito, que anunciou 
no jornal Tribuna do Norte, do dia 
14 de junho de 2013, 
o início da construção 
desta escola na rua 
Ceará, perto da APAE 
no Crispim”, destaca 
o vereador Toninho da 
Farmácia.

Toninho da Farmácia luta 
pela construção de uma 
Escola Municipal no Crispim

Vereador proFessor osValdo

Vereador roderley Miotto

Galeria do Crispim
O vereador Toninho da Far-

mácia vem lutando desde 2007 
junto a prefeitura para que a rua 
Ryoti Yassuda, no Crispim, rece-
ba serviços de complementação 
de galeria e limpeza das bocas 
de lobo. Com esta obra de águas 
pluviais, o local terá um melhor 
escoamento, evitando assim 
enchentes ou empoçamento de 
água iguais as que aconteceram 
em 2007 e também no ano se-
guinte próxima a padaria Asahi. 
As águas chegaram a ultrapassar 
as guias da rua Ryoti Yassuda, 
no Crispim.

Valeta do Crispim
Outra solicitação do vereador 

Toninho da Farmácia é a cobrança 
junto ao Departamento de Obras, 
pela limpeza da valeta próximo a 
área verde na rua Felisbino de Al-
meida, no Residencial Crispim, e 
também o corte dos pés de mamona 
que ficam próximo a este local, 
no fundo da valeta, fato este que 
esta trazendo riscos sérios para os 
moradores. “Aproveito para no-
vamente pedir informações sobre 
os tubos de concreto que foram 
retirados deste local e levados 
para outro bairro, queremos saber 
sobre a canalização da valeta que 
iria receber estes tubos de concreto 
no Residencial Crispim”, indaga 
o vereador.

Vereador toninho da FarMáCia

Vereador toninho da 
FarMáCia e Moradores 
na área Verde da rua 

Felisbino de alMeida, no 
residenCial CrispiM

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

Diretoria De ComuniCação/CVP

Vereador dr. MarCos aurélio Villardi

Sempre atuante e parti-
cipativo na área da saúde, 
o vereador Dr. Marcos Au-
rélio Villardi (PR) cobra 
da Prefeitura e seus órgãos 
competentes, a instalação 
de uma Creche do Idoso, em 
Pindamonhangaba. 

O vereador alega que “é 
importante termos um lugar 
adequado e confortável para 
estadia de nossos entes queri-
dos e a Creche do Idoso é um 
local apropriado e especial 
para as pessoas experientes 
e que servem de exemplo de 
vida para nós, mas que hoje 
se encontram em estado de 
dependência. Essas pessoas 
precisam ter um ambiente 
seguro e confortável e que 
possam exercer várias ativi-
dades de forma criativa ao 
longo de sua estadia”. Para o 
vereador Dr. Marcos Aurélio, 
“essas pessoas atendidas terão 
tranquilidade e carinho para 
que o dia numa Creche do Ido-
so seja especial e proveitoso”.

Dr. Marcos Aurélio 
cobra implantação 
da Creche do Idoso

Na Creche do Idoso seriam 
oferecidas instalações segu-
ras e profissionais altamente 
qualificados e preparados. O 
vereador enfatiza que “a cre-
che deverá contar com médi-
cos, enfermeiros, psicólogos, 
fisioterapeutas e pessoas 
preparadas para atendimen-
to, convívio e higienização 
do ambiente”. Segundo o 
Dr. Marcos Aurélio, “o local 
também contará com salas 
de jogos, sala de estar, lugar 
para banho de sol, internet, 
refeitório e um amplo espa-
ço para algumas atividades 
físicas e criativas”. Assim, 
as pessoas podem trabalhar 
tranquilas e sabendo que seus 
idosos queridos terão um dia 
agradável e seguro e, no final 
da tarde, eles estarão de volta 
ao conforto da lar e com amor 
de sua família. “Por tudo isso, 
é importante implantarmos a 
Creche do Idoso em nosso 
município”, concluiu o ve-
reador Dr. Marcos Aurélio. 

Martim Cesar reitera 
construção da Praça Frei 
Galvão no Jardim Regina

O vereador Martim Cesar 
(DEM) reitera ao Executivo, 
pedido de estudos e providên-
cias para que seja formalizado 
o projeto para a construção 
da Praça Santo Antônio de 
Sant’Ana Galvão - “Frei Gal-
vão”, no loteamento Jardim 
Resende.

Com a topografia favore-
cendo a construção de uma 
arquibancada e um palco fixo 
em forma de concha acústica, 
visando aproveitar este espaço 
para realização de eventos. “É 
necessário que seja realizada 
a construção da referida pra-

ça, pois o local esta virando 
depósito de lixo e ponto de 
“bota fora”.

Melhorias para o Centro
O vereador Martim Cesar 

solicitou ao Prefeito, estudos 
e providências para que seja 
feito melhoria no pavimento 
asfáltico na rua Professor 
Carlos Ferreira Cesar, próximo 
ao nº 28, no centro, pois foi 
realizado reparo na rede de 
água e esgoto, ficando o leito 
carroçável com buracos, o que 
vem trazendo riscos aos pedes-
tres e condutores de veículos 
que trafegam pelo local.

Professor Osvaldo 
visita PSF-3 no bairro 
do Araretama

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB) reali-
zou uma visita ao PSF-3, no bairro do Araretama, para averiguar 
se as reivindicações solicitadas a fim de melhorar o atendimento 
à população haviam sido atendidas.

Lembrando que as reclamações eram: falta de geladeira 
inviabilizando a conservação de medicamentos odontológicos 
(resina) e vacinas, ausência de macas para os pacientes, mesas, 
material de limpeza, balanças para recém-nascidos e adolescentes, 
cortinas nas salas de exame preventivo, vazamentos em diversas 
salas, falta de uniformes e EPIs – Equipamentos de Proteção 
Individual – que são fundamentais para a integridade física dos 
funcionários, falta de cabeamento de internet e telefone, obrigando 
os empregados a utilizarem seus próprios celulares para agendar, 
receber resultados de exames e posteriormente avisar os pacientes.

Dentre essas reivindicações foi constatado pelo Vereador 
que a geladeira, as vacinas, a balança para recém-nascidos e 
adolescentes e a linha telefônica foram atendidas. “É importante 
salientar que ficarei de olho para que todas as reivindicações 
sejam realizadas e assim melhorar o atendimento à população 
do Araretama”, ressalta o vereador Professor Osvaldo.

O vereador Roderley Miotto 
(PSDB) foi procurado por fun-
cionários da Estrada de Ferro 
Campos do Jordão, pedindo 
sua interferência junto ao Go-
vernador Geraldo Alckmin para 
aprovação do Plano de Carreira 
dos trabalhadores da “Estradi-
nha”, como é carinhosamente 
conhecida.

O Projeto de Reestruturação 
de Cargos e Salários – Plano de 
Carreira, estava parado desde 
2011, aguardando somente a 
assinatura do Governador e sua 
remessa à Assembleia Legisla-
tiva, para aprovação por parte 
dos Deputados Estaduais.

O vereador Roderley Mio- 
tto, em contato com o Gover-
nador dias atrás, fez o pedido 
de aprovação do projeto e seu 
encaminhamento para a Assem-
bleia. “O Governador Geraldo 

Alckmin foi muito solicito 
com nosso pedido e disse que 
ia assinar o Plano de Carreira 
dos funcionários da Estradinha 
e encaminhar para aprovação 
dos Deputados na Assembleia, 
o que foi feito nesta quinta-fei-
ra, dia 27. Aproveitamos para, 
em nome dos funcionários da 
Estrada de Ferro Campos do 
Jordão, agradecer ao Governa-
dor por este apoio dado a todos 
os trabalhadores”, destaca o 
vereador Roderley Miotto.

O Projeto de Lei que con-
templa o Plano de Carreira, 
com reestruturação de cargos 
e salários dos funcionários 
da Estrada de Ferro Campos 
do Jordão, foi encaminhado à 
Assembleia Legislativa, onde 
será apreciado pelos Deputados 
Estaduais para sua posterior 
aprovação.



TRIBUNA DO NORTE
Pindamonhangaba, terça-feira, 2 de julho de 2013 7O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade

da Diretoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

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

Diretora De ComuniCação:
natália lugli Sper

assistentes De imprensa parlamentar:
luiz CarloS pinto (mtb 32.783)

robSon luíS monteiro (mtb 18.021)
telefoneS: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

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

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

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) demonstrou 
muito otimismo com a Audi-
ência Pública realizada nesta 
quarta-feira, dia 12, no ple-
nário da Câmara para tratar 
da instalação de um Centro 
de Triagem e Recuperação 
para Dependentes Químicos 
em Pindamonhangaba. 

Janio explicou que “Pin-
damonhangaba é um cor-
redor muito perigoso para 
o multiplicação de depen-
dentes químicos e que pôde 
perceber isso nas suas con-
versas com moradores no pe-
ríodo eleitoral. Ele afirmou 
que “percebeu claramente 
a dimensão do problema 
existente em nossa cidade e 
que se não tomarmos provi-
dências muito rapidamente 
a droga estará batendo em 
todas as portas”. 

Segundo Janio Lerario, 

Janio demonstra otimismo com 
criação de Casa de Recuperação 
para Dependentes Químicos

este Centro de Recuperação 
irá beneficiar várias famílias 
de nossa cidade que sofrem 
vendo nossos jovens en-
volvidos com o mundo das 
drogas.

O vereador do PSDB 
observou também que “com 
a instalação desta unidade 
em Pindamonhangaba, o pa-
ciente e sua família deverão 
usufruir do tratamento”.

“Acredito que o projeto 
poderá contar com redes as-
sistenciais e os profissionais 
da área poderão ser redire-
cionados para o projeto de 
recuperação de dependentes 
químicos no município. E, 
assim, os trabalhos poderão 
ser acompanhados passo a 
passo, desde a crise aguda até 
o retorno de sua vida normal 
junto a seus familiares”, 
finalizou o vereador Janio 
Ardito Lerario.

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br
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VereaDor Janio arDito lerario

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

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

professoreric@camarapinda.sp.gov.br ou entre 
em contato com o gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.

facebook : Professor Eric
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VereaDor Felipe César - FC

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

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

Vereador Professor 
Eric agradece por obras 
no “Marieta Azeredo”
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VereaDor proFessor eriC Durante Visita às obras que estão senDo exeCutaDas na rua 
beneDito GalVão De Castro, no bairro marieta azereDo, em moreira César

O vereador Professor Eric 
(PR) agradece ao Subprefeito 
de Moreira César, Manoel Pe-
reira Santos, o Mané, as obras 
de construção de galeria de 
água pluvial na rua Benedito 
Galvão de Castro, no bairro 
Marieta Azeredo. O parlamen-
tar, por meio de requerimento, 
reivindicou a construção da 
galeria para conter alagamen-
tos 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 par-
lamentar têm visitado vários 
bairros da cidade e constatou 
que, em muitos ginásios es-
portivos, não há profissionais 

de educação física para ofe-
recer 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 pro-
porciona 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.

Felipe César – FC 
pede redução da tarifa 
do transporte coletivo

O vereador Felipe César – FC 
(PMDB) enviou solicitação ao 
prefeito pedindo a redução na 
tarifa do transporte coletivo em 
Pindamonhangaba.

De acordo com o vereador, e, 
atendendo solicitação da popu-
lação de Pindamonhangaba, em 
especial do munícipe Christian 
Alonso, que fez um estudo a 
respeito do assunto, faz esta justa 
reivindicação tendo em vista a 
desoneração do PIS e COFINS, 
realizada pelo Governo Federal, 
incidindo diretamente na tarifa 
do transporte público.

O vereador Felipe César 
– FC, enviou cópias desta so-
licitação enviada ao Prefeito, 
para as Secretarias de Governo, 
Finanças, Ouvidoria e Jurídico. 
“Como em todas as cidades, as 
tarifas do transporte coletivo es-
tão sendo reduzidas, pedimos ao 
prefeito que Pindamonhangaba 
também reduza, seguindo todas 
as demais cidades brasileiras”, 
enfatiza o vereador Felipe Cé-
sar – FC.

Listagem da Habitação
Outro Projeto do vereador 

Felipe César – FC é o que torna 
obrigatória a divulgação de 

listagens dos munícipes que 
aguardam por atendimento 
nos programas habitacionais 
do município. O vereador 
quer, de forma transparente, 
que o Executivo divulgue na 
internet e em listagens oficiais, 
os munícipes que aguardam por 
atendimento nos programas ha-
bitacionais, com número e data 
de inscrição, a relação dos aten-
didos, com data e indicação do 
programa que foi beneficiado, 
além de todos os critérios para 
cadastramento e atendimento, 
devendo a cada mês tornar pú-
blica a quantidade de inscritos 
e os atendidos, bem como a 

movimentação dos números de 
inscrição das listagens. “O obje-
tivo de nosso projeto é além de 
dar a transparência, fundamental 
nas questões públicas, é fazer 
com que os projetos fluam, e 
de maneira correta, divulgar os 
planejamentos dos programas 
habitacionais em nossa cida-
de”, destaca o vereador Felipe 
César – FC.

Faculdade Federal
O parlamentar também rei-

tera sua luta e pedidos para 
instalação no município de uma 
Faculdade Federal Pública. 

Segundo Felipe César – FC, 
algumas tratativas neste sentido 
já foram realizadas, e as chances 
de nossa cidade ter um ensino 
federal de qualidade são muitas. 
“O ensino superior federal só 
tem nas capitais e estamos quase 
no centro de dois importantes 
estados da região sudeste. Nossa 
região tem capacidade e não con-
ta com este tipo de ensino federal 
gratuito”, destaca Felipe César – 
FC. O projeto visa atender áreas 
prioritárias, como medicina, 
engenharia e matemática, benefi-
ciando a demanda de estudantes 
que não tem condições de pagar 
um ensino superior de qualidade.

Magrão reivindica alça 
de acesso na rodovia 
Luís Dumont Villares
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VereaDor maGrão aCompanha obras na roDoVia enGenheiro luís Dumont Villares

O vereador Carlos Eduardo 
de Moura – Magrão (PPS) rei-
vindicou através do requerimento 
nº1606/2013 aprovado na última 
sessão, dia 24, a construção de 
uma alça de acesso na Rodovia 
Engenheiro Luís Dumont Villares, 
Também por meio do requerimen-
to nº1596/2013, o parlamentar 
solicitou a instalação de uma 
unidade do PSF no bairro Parque 
das Nações.

No caso da obra viária, Magrão 
lembra que a rodovia está em obras 
e o momento seria oportuno para 
fazer a alça de acesso para entrada 
da Empresa Martifer. A finalidade 
é de dar maior segurança aos fun-
cionários e a todos que precisam 
adentrar à empresa. Ocorre que, na 
frente da empresa, o acesso está 
somente para quem sai da Dutra e 
segue no sentido bairro. Para quem 
vem do sentido contrário, como 
não existe nenhuma entrada, os 
motoristas estão tendo que entrar 
na contramão colocando a própria 
vida em risco. “É necessário a 
construção urgente da alça de 
acesso ao local para dar maior se-

gurança aos motoristas”, enfatiza 
o vereador Magrão.

PSF no Parque das Nações
O vereador Magrão também 

requereu a instalação de uma uni-
dade do PSF - Programa Saúde da 
Família em um prédio atualmente 
desocupado, na rua Caraguata-
tuba, esquina com rua Dr. José 
Luiz Cembranelli, no Parque das 
Nações. Ele foi procurado por 
munícipes do bairro e foi infor-
mado da existência deste prédio 
que encontra-se “desativado”. Em 
conversa com os moradores foi su-
gerido a instalação de uma unidade 
do PSF para atender a população 
do bairro, haja visto, que o Parque 
das Nações carece desta prestação 
de serviços, tão essencial à todos. 
“No bairro não existe Posto de 
Saúde. Os moradores tem que se 
deslocar ao centro da cidade para 
ter atendimento médico”, disse 
o vereador Magrão. “Como já 
existe o prédio, com uma reforma 
e adaptações seria possível colocar 
em funcionamento um PSF, num 
curto espaço de tempo para atender 
a população”, concluiu o vereador.

Vereador quer também a instalação de
unidade do PsF no Parque das nações

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba em busca de 
aprimorar a comunicação com os munícipes criou o e-mail: 
ouvidoria@camarapinda.sp.gov.br, no qual a população 
poderá entrar em contato direto com os servidores da Casa. O 
intuito do novo canal é criar mais um espaço para estreitar a 
relação com a população, pois a participação dos munícipes 
nas ações do Legislativo é fundamental para melhorar, cada 
vez mais, os serviços em prol da comunidade.
O novo endereço eletrônico foi criado pela Divisão de 

Tecnologia da Informação e para o Coordenador de Infor-
mática, que atualmente ocupa o cargo de Chefe de Divisão, 
Marcelo Heleodoro, o espaço foi pensado como uma for-
ma de melhorar a relação com a população, beneficiando 
os próprios munícipes e o Legislativo local. “A Câmara 
ainda não possuía esse mecanismo de comunicação, e com 
certeza é um ganho para todos, tanto para a Casa como 
para a população, pois assim teremos ciência dos pontos 
de vista dos moradores em relação ao Poder Legislativo e 
poderemos atuar diretamente na esfera que for relacionada 
pelos mesmos”, destacou.
A Câmara de Pindamonhangaba vem desenvolvendo uma 

série de atividades visando o bom funcionamento da Casa, 
aprimorando assim, a relação com nossos munícipes. Mais 
uma vez o Poder Legislativo está cumprindo seu papel 
funcional, democrático e fiscalizador.

Câmara cria canal para 
estreitar a comunicação 
com os munícipes
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Cal parabeniza 
comunidade pelas 
mobilizações pacíficas

O vereador José Carlos Go-
mes - Cal (PTB) cumprimenta 
e parabeniza os munícipes de 
nossa cidade pelas mobiliza-
ções pacíficas que surtiram 
bons resultados. 

O vereador Cal reforça a 
solicitação para que o Prefeito 
Vito Ardito não reajuste o valor 
da passagem de ônibus e man-
tenha o preço de R$ 2,85, ou 
reduza para R$ 2,80, pois várias 
cidades que tiveram aumento 
nos custos das passagens cau-
saram protestos dos usuários.

Com a realização destes 
protestos em todo o território 
nacional, algumas comunida-
des vão reduzir as tarifas do 
transporte público até o mês 
que vem. As reduções vão de 
R$ 0,05 a R$ 0,15. Os gover-
nantes utilizarão reduções nos 
impostos para baixar os custos. 
Portanto, Cal reivindica que o 

Prefeito siga o mesmo exemplo 
em Pindamonhangaba.

Cal  pede também que o 
Prefeito Vito Ardito reveja a 
questão do passe livre para os 
estudantes da nossa cidade, 
haja visto que outros municí-
pios já estão aderindo ao “passe 
livre” sem esperar a aprovação 
da Lei que está no Congresso 
Nacional.

O vereador requisita tam-
bém que o Chefe do Executivo 
aproveite o momento e adiante 
a implantação do “Bilhete Úni-
co” dando validade de 2 horas 
para os passageiros fazerem o 
uso das linhas e ônibus neces-
sários para se locomover ao 
trabalho, e chegar aos Centros 
de Saúde, às escolas, creches e 
outros lugares frequentados no 
dia a dia para ajudar as pessoas 
que utilizam o transporte do 
nosso municipio.

Diretoria De ComuniCação/CVP

VereaDor Cal
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LEI Nº  5.542, DE 18 DE JUNHO DE 2013.
Revoga dispositivos da Lei nº 5.183, de 18.04.2011, que “Dispõe sobre 
a Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Pindamonhangaba”.
(Projeto de Lei nº 82/2013, de autoria da Mesa Diretora)
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 revogado o inciso I do art. 12 da Lei nº 5.183/2011.
Art. 2º Fica revogado o inciso I do art. 13 da Lei nº 5.183/2011.
Art. 3º Ficam revogados a alínea “c” do inciso II e o inciso III do art. 16 
da Lei nº 5.183/2011.
Art. 4º  O Anexo I da Lei nº 5.183/2011 passa a vigorar da seguinte 
maneira:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 18 de junho de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal 
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração 

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 18 de junho de 2013.     
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

LEI Nº 5.543, DE 27 DE JUNHO DE 2013.

Dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Câmara de Pindamonhangaba.
(Projeto de Lei n° 88/2013, de autoria da Mesa Diretora)

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz 
saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele 
promulga a seguinte Lei:

CAPITULO I
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 1° A Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de 
Pindamonhangaba é constituída pelos seguintes órgãos, subordinados à 
Mesa Diretora, e pelas estruturas a eles correlatas:
I – Diretoria Geral;
II – Departamento da Administração;
III – Departamento de Finanças;
IV – Departamento Jurídico;
V – Departamento Legislativo;
VI – Divisão de Tecnologia da Informação.

Art. 2° Compete à Diretoria Geral:
I – auxiliar a Mesa Diretora na gestão administrativa da Câmara Municipal, 
supervisionando o funcionamento dos demais departamentos;
II – coordenar estudos, com o auxilio dos demais departamentos, que 
visem a aumentar a eficiência administrativa da Câmara;
III – participar na elaboração de propostas e minutas concernentes à 
organização e ao funcionamento administrativo da Câmara;
IV – estabelecer objetivos globais, coordenando a elaboração dos planos 
de ação visando a sintonia dos departamentos e unidades da Câmara;
V – elaborar relatórios públicos sobre a atuação administrativa da 
Câmara;
VI – proceder a integração dos demais departamentos objetivando 
assegurar maior eficiência;
VII - propor politicas de gestão de sistema de qualidade e de modernização 
administrativa, de modo a difundir novos métodos e sistemas de trabalho, 
objetivando a implementação de ações de melhoria continua para os 
processos de trabalho existentes nas unidades organizacionais da 
Câmara;
VIII - orientar as unidades organizacionais da Câmara em quaisquer 
demandas relativas a processos de gestão, no que se refere a sua 
normatização, padronização e sistematização;
IX – subsidiar a Mesa Diretora quanto à definição de programas que 
envolvam sistemas de gestão, propondo diretrizes técnicas adequadas 
para que as ações da Câmara tenham critérios únicos de padronização;
X - instaurar os procedimentos licitatórios;
XI - manter atualizado o cadastro de fornecedores e de preços, com vistas 
a agilizar o procedimento de compra;
XII - solicitar aos departamentos interessados que elaborem a descrição 
dos termos de referência  para aquisição de bens e serviços;
XIII - solicitar os pareceres que se fizerem necessários nas licitações;
XIV- organizar e arquivar os documentos relativos aos procedimentos 
licitatórios;
XV – realizar a intermediação, de forma concorrente, entre os 
departamentos e os membros da Mesa Diretora;
XVI – instaurar os procedimentos destinados a apuração de entrega de 
bens ou prestação de serviços em desconformidade com a licitação ou 
legislação pertinente, mediante provocação do departamento competente;
XVII – planejar as medidas que se fizerem necessárias às adequações 
físicas e de pessoal referentes a matérias de ordem geral da Câmara;
XVIII – realizar reuniões periódicas, ou sempre que se fizer necessário, 
com os demais departamentos a fim de estabelecer padrões de 
procedimentos, bem como, solicitar medidas ou adequações nos 
trabalhos da Câmara;
XIX– atualizar-se das recomendações do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo com o auxílio da assessoria externa, quando houver, e levar 
ao conhecimento do Presidente;
XX - controlar, com o auxílio da assessoria externa, quando existente, e 
dos demais departamentos os procedimentos  junto ao Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, bem como, acompanhar o desenvolvimento dos 
TC´s existentes;
XXI –  coordenar e promover atividades que objetivem incrementar o 
clima organizacional, integrando os servidores;
XXII – coordenar e supervisionar o serviço de cerimonial, nas seguintes 
atividades:
a) assessoramento da Presidência e da Mesa Diretora nas ações 
protocolares;
b) programar e organizar visitas oficiais;
c) recepcionar autoridades e visitantes em geral de acordo com as 
normas protocolares.
Parágrafo Único. Nas ações especificadas neste artigo a Diretoria Geral 
será auxiliada, sempre que necessário, pelos demais departamentos e 
servidores.

Art. 3° Compete ao Departamento de Administração:
I – desempenhar serviço de material e patrimônio, que compreende:
a) receber os bens adquiridos e verificar sua adequação com o objeto 
licitado, bem como, fiscalizar a correção dos serviços contratados pela 
Câmara;
b) comunicar à Diretoria Geral quaisquer irregularidades ou 
desconformidades encontradas nos bens e serviços adquiridos para 
providências legais;
c) manter sob guarda e controle, em local apropriado, os materiais 
adquiridos, zelando pela sua conservação e elaborando inventários 
periódicos, em consonância com a legislação pertinente;
d) controlar o estoque de materiais, mediante registro das entradas e 
saídas de materiais;
e) realizar a programação de compras dos bens e serviços sob sua 
responsabilidade a fim de que não haja solução de continuidade;
f) realizar o controle dos vencimentos dos contratos, bem como, verificar 
antecipadamente o interesse da Câmara na sua prorrogação, se o caso, 
ou providenciar a solicitação de nova licitação à Diretoria Geral quando 
necessário;
g) desempenhar outras atividades relativas à gestão de suprimentos e 
patrimônio.
II – desempenhar serviço de protocolo e arquivo, que compreenderá:
a) receber documentos e outros papéis, inclusive em versão eletrônica, 
que devam ser objeto de protocolo, autuação e controle;
b) autuar e encaminhar às unidades competentes os processos e demais 
papéis;
c) prestar informações à Mesa Diretora, Vereadores e Diretores sobre 
processos e papeis recebidos, expedidos ou arquivados;
d) manter e arquivar documentos recebidos, bem como publicações de 
interesse do município, veiculadas pelo Diário Oficial do Estado, pelo 
jornal oficial do município ou por outros órgãos de imprensa;
e) providenciar a conservação e restauração de documentos;
f) reclamar, junto aos respectivos requisitantes, os processos retirados e 
não devolvidos no prazo estabelecido.
III – desempenhar serviço de gestão de transporte, que compreenderá:
a) providenciar o licenciamento e o emplacamento dos veículos da 
Câmara;
b) conservar e manter os veículos em perfeita condição de uso, 
procedendo a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos;
c) providenciar veículos aos vereadores, sempre que a requisição for 
devidamente autorizada pela Presidência;
d) controlar prestação de serviço dos motoristas, emitindo relatório 
mensal com controle de quilometragem e combustível utilizado;
e) manter arquivo das informações concernentes às atividades 
desempenhadas;
IV – desempenhar serviço de zeladoria, segurança e manutenção das 
instalações da Câmara, que compreenderá:
a) realizar a manutenção das instalações e equipamentos da Câmara, 
providenciando, quando necessário, reparos;
b) realizar os serviços de telefonia;
c) realizar a limpeza e manutenção das áreas internas e externas da 
Câmara;
d) manter o serviço de copa;
e) realizar os serviços de segurança nas instalações internas e externas 
da Câmara.
V – desempenhar atividades concernentes à administração de pessoal, 
que compreendem:
a) promover a realização de concursos públicos para admissão de 
servidores;
b) planejar a alocação interna de pessoal, em conformidade com as suas 
respectivas atribuições e necessidades da Câmara;
c) elaborar, participar e desenvolver politica de salários e benefícios da 
Câmara;
d) preparar os atos necessários à nomeação, manutenção e exoneração 
de servidores;
e) organizar e manter atualizados os prontuários e assentamentos 
individuais dos servidores e vereadores;
f) controlar a frequência dos servidores, promovendo anotações nos seus 
respectivos assentamentos  individuais;
g) elaborar e gerir a folha de pagamento dos servidores, vereadores e 
estagiários;
h) preparar e controlar os atos de concessão de direitos e benefícios aos 
servidores, em conformidade com a legislação vigente;
i) prestar esclarecimentos aos servidores sobre sua vida funcional;
j) gerenciar o sistema de avaliação de desempenho, participando da 
Comissão de Gestão de Carreiras;
k) planejar, definir, normatizar e monitorar procedimentos de promoção à 
saúde e segurança do trabalho do servidor da Câmara.
VI – desempenhar atividades concernentes à formação, capacitação e 
treinamento de pessoal, que compreendem:
a) elaborar programa de ação de recursos humanos, visando a atingir a 
qualidade dos trabalhos legislativos e demais atividades desempenhadas 
na Câmara;
b) promover cursos, palestras e treinamentos, de acordo com as diretrizes 
de gestão de pessoas, direcionados a capacitação e ao treinamento dos 
servidores da Câmara Municipal, em níveis gerencial, tático e operacional, 
no sentido de fomentar o aprimoramento técnico.
VII – acompanhar os serviços de comunicação, que serão executados 
pelos servidores com formação na referida área de atuação, consistentes 
em:
a)  planejamento e coordenação da produção e da edição de publicações 
e programas na mídia impressa e eletrônica;
b) elaboração, para fins de divulgação interna, de clipping diário das 
principais noticias e informações divulgadas nos meios de comunicação;
c) auxilio à Mesa da Câmara e aos vereadores no contato com a imprensa;
d) cobertura às atividades da Câmara para divulgação;
e) fornecimento à imprensa informações sobre as atividades e matérias 
que tramitam na Câmara;
f) coordenação a produção de material gráfico de apoio a eventos e 
campanhas institucionais;
g) promoção, sempre que possível e em datas oportunas, a recuperação 
e a divulgação da história da Câmara;
h) promoção a atualização permanente, e sempre que solicitado, das 
informações dos vereadores no site da Câmara;
i) contribuição com a Divisão de Tecnologia da Informação no 
planejamento do site da Câmara, opinando sobre temas afetos às 
funções do Departamento;
j) coordenação e execução das atividades concernentes a TV Legislativa;
k) definição da operacionalização dos sistemas de informações digitais 
para os públicos interno e externo, em parceria com a Divisão de 
Tecnologia da Informação;
l) realização de outras atividades relacionadas à comunicação 
institucional;
m) promoção das atividades de comunicação necessárias a integrar a 
Câmara a comunidade do Município;
n) organização e manutenção de cadastro atualizado de autoridades e 
entidades de interesse das atividades legislativas;
o) realização do clipping diário das notícias referentes a Câmara de 
Vereadores e de seus membros.

Parágrafo Único. A Diretoria Administrativa poderá solicitar a contratação 
de terceiros para auxiliar na fiscalização de contratos quando, pela 
complexidade ou dimensão, esta medida se mostrar adequada.

Art. 4° Compete ao Departamento de Finanças:
I – desempenhar serviço de tesouraria, que compreende:
a) fixar diretrizes para a gestão de programação financeira, administrando 
as ações de recebimento;
pagamento, guarda e movimentação dos recursos financeiros e outros 
valores;
b) controlar o movimento do numerário pelo livro-caixa e pelas contas-
correntes bancárias, prestando contas;
c) controlar a conta bancária da Câmara, fornecendo, periodicamente, a 
posição dos depósitos;
d) realizar depósitos e retirar talões de cheques para movimentação de 
conta bancária da Câmara;
e) efetuar pagamentos referentes às obrigações trabalhistas, seus 
reflexos, bem como controlar os pagamentos a serem liberados;
II – desempenhar serviço de orçamento e contabilidade, que compreende:
a) realizar a escrituração;
b) elaborar as requisições e controlar o recebimento dos duodécimos, 
créditos adicionais e transferências de dotações;
c) controlar a execução do orçamento em todas as suas fases, 
promovendo o empenho prévio das despesas;
d) elaborar balancetes mensais e o balanço anual;
e) informar e instruir processos de pagamento de despesas, verificando a 
respectiva documentação e conferindo as faturas, notas fiscais e outros 
elementos lançados na nota de empenho correspondente;

f) examinar o balanço anual e os balancetes mensais de controle de 
estoques, contabilizando-os;
g) elaborar proposta de orçamento de acordo com a orientação 
estabelecida pela Mesa da Câmara e pelos diretores das unidades 
administrativas;
h) auxiliar na elaboração de minutas de projeto de lei ou de resolução, 
dispondo sobre abertura de créditos adicionais, em conformidade com as 
determinações da Mesa da Câmara; 
i) prestar assessoramento técnico especializado no exame das contas do 
Executivo Municipal;
j) preparar e encaminhar ao Executivo Municipal prestação de contas 
da Mesa da Câmara, para envio ao Tribunal de Contas do Estado, em 
conformidade com os prazos legais;
k) elaborar e encaminhar relatórios de controle, conforme determinado 
pela legislação vigente;
l) emitir parecer nos projetos da Câmara ou da Prefeitura referentes ao 
Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária.

Art. 5° Compete ao Departamento Jurídico:
I – desempenhar serviço de assistência judicial e extrajudicial, que 
compreende:
a) representar a Câmara, em juízo ou fora dele, na defesa de seus direitos 
e interesses;
b) elaborar defesas e recursos em processos administrativos e judiciais;
c) coordenar a propositura de ações judiciais e outras medidas de caráter 
jurídico que tenham por objetivo proteger o patrimônio da Câmara;
d) dar adequada redação às informações que devam ser prestadas pela 
Câmara em quaisquer processos judiciais;
e) praticar quaisquer atos junto aos Órgãos do Judiciário, Tribunal de 
Contas e do Ministério Público, na defesa dos  interesses da Câmara.
II – desempenhar serviço de apoio às atividades jurídico-normativas, que 
compreende:
a) orientar, quanto aos aspectos da constitucionalidade e legalidade, as 
ações legislativas;
b) assessorar os trabalhos e elaborar relatórios conclusivos de comissões 
legislativas, quando estes exijam fundamentação jurídica;
c) coordenar a manutenção e atualização de coletânea de leis municipais, 
bem como das legislações federal e estadual, de interesse da Câmara;
d) propiciar a unificação de pareceres sobre questões jurídicas, sugerindo 
revisões na legislação e formulando, independentemente de designação 
especifica, arguição de inconstitucionalidade, quando for o caso.
III – desempenhar serviço de apoio aos departamentos, que compreende:
a) orientar, quanto aos aspectos da constitucionalidade e legalidade, as 
ações administrativas;
b) assessorar a Diretoria Geral e a Diretoria Administrativa nos 
procedimentos licitatórios;
c) assessorar à Comissão Permanente de Licitações, bem como examinar 
previamente toda instrução relativa à formalização dos contratos, 
concessões, acordos, ajustes ou convênios nos quais a Câmara seja 
parte, cuidando dos aspectos jurídicos e da redação dos mesmos;
d) analisar as minutas dos editais e contratos administrativos, bem como 
emitir parecer sobre a possibilidade de dispensa ou de inexigibilidade 
de licitação e aditamento de contratos, com base nas justificativas 
apresentadas pelas áreas requisitantes;
e) emitir parecer jurídico quando solicitado pela Mesa Diretora, Presidente, 
Comissões de Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar, nos 
termos da legislação vigente;
f) desempenhar outras atividades relacionadas ao assessoramento 
jurídico da Câmara;
g) assessorar os Vereadores e Assessores quanto a questionamentos 
de ordem jurídica;
h) assessorar os demais departamentos quanto a questões de ordem 
jurídica;
i) emitir parecer jurídico quando solicitado pelas Comissões Especiais de 
Inquérito e Comissões Processantes;
j) encaminhar o parecer jurídico referentes aos Projetos de Lei 
apresentados aos Vereadores.

Art. 6° Compete ao Departamento Legislativo:
I – desempenhar serviço de assessoria às comissões, que compreende:
a) secretariar as reuniões das Comissões, lavrando as respectivas atas;
b) submeter ao despacho do Presidente das Comissões proposições e 
outros documentos  distribuídos;
c) elaborar pareceres e oficios solicitados pelas Comissões;
d) assessorar os trabalhos na realização dos relatórios conclusivos de 
comissões legislativas, quando solicitado pelas referidas Comissões;
e) encaminhar os processos ao expediente, com os respectivos 
pareceres, para inclusão na ordem do dia;
f) esclarecer aos servidores e interessados a organização funcional do 
Poder Legislativo;
II – desempenhar serviço de assessoria técnica, que compreende:
a) emitir pareceres técnicos sobre assuntos concernentes às proposições 
normativas;
b) propor à Mesa a convocação de autoridades para esclarecimentos de 
assuntos sob análise legislativa;
c) providenciar perícias e estudos técnicos a respeito de assuntos públicos 
municipais, com vistas a subsidiar proposições e decisões legislativas.
III – desempenhar serviço de assessoria aos vereadores, que 
compreende:
a) promover e supervisionar as atividades do Cerimonial durante as 
solenidades e eventos promovidos pela Câmara;
b) organizar o calendário de eventos promovidos pela Câmara;
c) elaborar e oficios e proposições sobre assuntos oficiais;
d) auxiliar a assessoria parlamentar, quando solicitado, na elaboração de 
proposições.
IV – desempenhar serviço de documentação legislativa, que compreende:
a) organizar e manter os fichários de leis, decretos legislativos, resoluções 
e demais normas referentes a assuntos municipais;
b) proceder a reunião e a indexação da legislação e de outros atos 
normativos;
c) acompanhar as atividades legislativas efetuando o registro e a 
catalogação dos assuntos de interesse da Câmara;
d) manter biblioteca contendo documentos históricos e de interesse 
geral, legislação, livros e periódicos de utilidade para o desempenho das 
funções legislativas;
e) fornecer cópias de leis, decretos legislativos, resoluções ou outros atos 
às autoridades competentes;
f) providenciar o tombamento e o arquivo do livro de atas e anais da 
Câmara;
g) lavrar em livros próprios os termos de posse do Prefeito, Vice-Prefeito 
e Vereadores, por ocasião da posse e do término dos mandatos.
V – desempenhar serviço de expediente legislativo, que compreende:
a) receber e protocolar as proposições, autuando e registrando o 
respectivo andamento em controles apropriados;
b) encaminhar as proposições para as comissões;
c) controlar prazos e trânsito das proposições;
d) controlar os prazos para sanção ou promulgação;
e) preparar e digitar os autógrafos de lei, decretos legislativos, leis 
promulgadas pela Câmara, resoluções, atos da Mesa, atos da Presidência 
e demais expedientes;
f) redigir as atas das sessões;
g) providenciar a publicação dos atos oficiais;
h) conferir os textos das leis publicadas com os respectivos autógrafos;
i) preparar e divulgar a ordem do dia;
j) coordenar os trabalhos desenvolvidos no plenário;
k) escriturar os livros de presença, inscrição de oradores na Tribuna Livre;
l) desempenhar outras atividades relacionadas ao processo legislativo.

Art. 7° Compete a Divisão de Tecnologia da Informação:
I – coordenar a manutenção e a implementação do parque computacional 
e das redes de comunicação da Câmara;
II – gerenciar os sistemas eletrônicos de processamento de dados 
administrativos e legislativos;
III – organizar o sistema de banco de dados pertinente a atividade 
administrativa e legislativa da Câmara;
IV – prestar apoio técnico aos gabinetes dos vereadores e aos 
departamentos da Câmara, atendendo as necessidades especificas 
destes;
V – providenciar reparos e consertos dos equipamentos;
VI – propor e coordenar cursos e treinamentos pertinentes ao 
aprimoramento da utilização do parque computacional e dos sistemas 
eletrônicos da Câmara;
VII – zelar pela segurança das informações dos trabalhos realizados 
pelos departamentos da Câmara;
VIII – zelar pela segurança segurança das comunicações eletrônicas dos 
servidores;
IX – coordenar e acompanhar os serviços de monitoramento interno e 
externo da Câmara.

CAPITULO II
DAS ASSESSORIAS

Art. 8º A Assessoria da Câmara Municipal é constituída pelos seguintes 
órgãos:
I – Assessoria Legislativa de Organização e Planejamento;
II – Assessoria de Comunicação;
III– Assessoria Parlamentar I; e
IV – Assessoria Parlamentar II.

Art. 9° Compete à Assessoria Legislativa de Organização e Planejamento 
assessorar os trabalhos do Diretor do Departamento do Legislativo 
nas atribuições de verificação dos projetos, proposituras, indicações e 
requerimentos, moções e demais atividades envolvendo a atividade 
legiferante da Câmara Municipal.

Art. 10 Compete à Assessoria de Comunicação assessorar a Diretoria de 
Administração no planejamento e na produção e edição de publicações 
e programas na mídia impressa e eletrônica, elaboração de material 
de divulgação interna e externa, no auxilio à Mesa da Câmara e aos 
vereadores no contato com a imprensa, na realização de cobertura das 
atividades da Câmara, no fornecimento à imprensa informações sobre 
as atividades e matérias que tramitam na Câmara, na produção de 
material gráfico de apoio a eventos e campanhas institucionais e nas 
demais atividades correlatas aos serviços de comunicação da Diretoria 
de Administração.

Art. 11 Compete à Assessoria Parlamentar I assessorar o Vereador 
em todas as medidas político-administrativas necessárias ao bom 
desempenho de seu mandato, mantendo contato com o público, 
acompanhando o andamento de processos e publicações oficiais de 
interesse do parlamentar.

Art. 12 Compete à Assessoria Parlamentar II assessorar o Vereador 
em todas as medidas político-administrativas necessárias ao bom 
desempenho de seu mandato, coordenar as atividades político-
administrativas, prestar assessoramento junto aos órgãos oficiais, 
atendimento à população, dentre outras, manter contato permanente 
com entidades representativas, auxiliando o Vereador na identificação de 
temas sensíveis à coletividade.

Art. 13 São criados os seguintes empregos em Comissão, responsáveis 
por desempenhar funções afetas à assessoria parlamentar:
I – 11 (onze) Assessores Parlamentares nível I, denominados Assessor 
Parlamentar I;
II – 11 (onze) assessores parlamentares nível II, denominados Assessor 
Parlamentar II;
III – Chefe de Gabinete da Presidência;
IV – Assessor da Presidência.
Paragrafo único. As atribuições desempenhadas no exercício dos 
empregos em questão, bem como nas demais assessorias encontram-se 
definidas no Anexo III.

CAPITULO III
DOS EMPREGOS EM COMISSÃO

Art. 14 Fica criado o Quadro de Empregos em Comissão da Câmara, 
com as denominações,  quantidades, exigências e salários definidos no 
Anexo I desta Lei.
§1° As atribuições dos empregos em comissão são definidas no Anexo 
III desta Lei e pela unidade organizacional em que está lotado, conforme 
competências definidas nesta Lei.
§2° O empregado concursado nomeado para emprego em comissão de 
Chefe de Divisão perceberá um adicional definido no art. 19, paragrafo 
único, e no Anexo II desta Lei correspondente a diferença entre o salário 
do seu emprego e o atribuído ao emprego em comissão ocupado, 
definido no Anexo II desta Lei.

Art. 15 A nomeação para os empregos em comissão é de competência 
da Mesa da Câmara.

Art. 16 A nomeação para os empregos de Assessor Parlamentar 
observará:
I – a indicação do cada Vereador;
II – limite máximo de Assessores Parlamentares, por Vereador, definido 
de acordo com a classificação do emprego em comissão:
a) 1 (um) Assessor Parlamentar I;
b) 1 (um) Assessor Parlamentar II.
Paragrafo único. Os empregos de Chefe de Gabinete da Presidência e 
Assessor da Presidência, serão de indicação exclusiva do Presidente da 
Câmara.

Art. 17 Ficam reservados aos empregados concursados da Câmara vinte 
por cento das vagas dos empregos de Chefia e Direção.

Art. 18 A Câmara poderá contratar estagiários, em proporção ao número 
total de empregados públicos, em conformidade com a legislação federal 
vigente.

Art. 19 A Divisão de Tecnologia da Informação será coordenada por 
empregado concursado, em função de confiança, cujas exigências e 
atribuições constam, respectivamente, dos Anexos II e III desta Lei.
Paragrafo único. A remuneração do Chefe de Divisão será composta pelo 
seu salário base, acrescido de um adicional de 20% sobre aquele, tendo 
como teto 90% do salário do Diretor de Departamento.

CAPITULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20 As despesas decorrentes da presente Lei correrão a conta das 
dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente.

Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
a Lei nº 5.183/2013 e todas as suas alterações.
Pindamonhangaba, 27 de junho 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 
junho de 2013.     

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 058/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 58/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão em off-set do 
jornal Tribuna do Norte; pelo período de 12 (doze) meses sendo em média 12(doze) edições mensais com uma média de 8 (oito) paginas por edição e 
3.000 (três mil) exemplares por dia”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação FRACASSADA, com base 
nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 24 de junho de 2013.
                          

EDITAL PARA CITAÇÃO DE INEZ MACHADO DE SOUZA COM PRAZO 
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, 
REGISTRADOS SOB Nº 6884/2010 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), INEZ MACHADO DE SOUZA, 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 6884/2010, que lhe move a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a 
esta serventia em 02/12/2010, conforme petição inicial, referente a 
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$ 869,64, em 
18/11/2010. Pelo presente edital fica o executado (s), INEZ MACHADO 
DE SOUZA, 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 1 de 
julho de 2013.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE RUBENS DE MELO COM PRAZO 
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, 
REGISTRADOS SOB Nº 9324/2010 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), RUBENS DE MELO, 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 9324/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 10/12/2010, 
conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-
se á causa o valor de R$ 761,94, em 23/11/2010. Pelo presente edital fica 
o executado (s), RUBENS DE MELO, 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 1 de julho de 2013.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito



Pindamonhangaba, terça-feira, 2 de julho de 2013
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Pinda em Cena leva a arte para as ruas

Brasil Plural II é sucesso de público na Matriz

Exposição de telas homenageia 
professor Renato San Martin

Conselho de Cultura

MarIa Fernanda Munhoz
As comemorações do 

aniversário de 308 anos de 
emancipação político-admi-
nistrativa de Pindamonhan-
gaba começaram com o “pé 
direito” no domingo (30), 
com a apresentação do Ca-
minhão Trapézio, na Praça 
de Eventos do Araretama. 

Nem mesmo a chuva que 
caía até minutos antes do iní-
cio do espetáculo ou a final 
da Copa das Confederações 
afastaram o público do bair-
ro, que compareceu e curtiu 
o show de técnica e profis-
sionalismo da equipe da Bra-
sil Flux. O evento foi trazido 
para Pindamonhangaba por 
meio de uma parceria entre a 
Prefeitura, por meio da Secre-
taria de Educação e Cultura, e 
o Governo do Estado, via Cir-
cuito Cultural Paulista. 

De acordo com os orga-
nizadores do evento, cerca de 

MarIa Fernanda Munhoz
Mais de 400 pessoas pres-

tigiaram  o espetáculo musi-
cal Brasil Plural II – de Villa-
-Lobos a Tom Jobim, com o 
pianista Marcelo Bratke e a 
Camerata Brasil, realizado na 
segunda-feira (1º/7), na igreja 
Matriz, com entrada gratuita. 
O evento fez parte das come-
morações dos 308 anos de 
emancipação político-admi-
nistrativa de Pindamonhan-
gaba, dentro do calendário de 
atrações culturais. 

O espetáculo musical 
Brasil Plural II foi idealizado 
pelo pianista e maestro bra-
sileiro Marcelo Bratke, com 
patrocínio da Fibria e Institu-
to Votorantim. Os concertos 
foram executados pela Ca-
merata Brasil sob direção de 
Bratke, ao piano. O conjun-
to, criado pelo pianista em 
2006, é formado por jovens 
músicos de áreas desprivile-
giadas do Estado do Espírito 
Santo, com piano, violino, 
violoncelo, flauta, clarineta 
e percussão – e tem propó-
sito profissionalizante. Por 
este projeto, Marcelo Bratke 
recebeu em Londres o 14th 
Brazilian Internacional Press 
Award.

O repertório apresentado 
seguiu de Villa-Lobos a Tom 
Jobim, do erudito ao popu-
lar, enfocando estes grandes 
compositores que marcaram 
a diversidade cultural brasi-
leira para sempre, buscando 
inspiração na cultura popular 
e na natureza brasileiras.

Depois de Nova York, 
Tóquio e Londres, o Vale 
do Paraíba está receben-
do o espetáculo. Além de 
Pinda, o grupo também se 
apresentou em São Luiz do 
Paraitinga, Guaratinguetá, 
Cunha e Taubaté. As próxi-
mas apresentações serão em 
São José dos Campos, Jam-
beiro, Santa Branca, Jacareí 
e Guararema.

MarIa Fernanda Munhoz
Durante o aniversário da 

cidade, a programação cul-
tural está homenageando o 
saudoso artista plástico pro-
fessor  José Renato Guay-
curu San Martin, com uma 
exposição de telas do acervo 
particular de sua família. A 
mostra está sendo realizada 
no saguão da Prefeitura, até o 
dia 31 de julho, com entrada 
gratuita. 

Entre as telas em expo-
sição, trabalhos em bico de 
pena e óleo sobre tela, apre-
sentando uma amostra da 
obra do talentoso artista. A 

Obras em óleo sobre tela integram a exposição

Renato San Martin

visitação pode ser feita de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas. Vale a pena 
conferir!

O Conselho Municipal de Cultura realizou sua primeira reunião extraordinária, com a par-
ticipação de titulares e suplentes, na quarta-feira (26), na sede da Secretaria de Educa-
ção. A reunião foi uma oportunidade para que os conselheiros pudessem se apresentar e 
conhecer um pouco sobre a importância e o papel do Conselho de Cultura. 

Artista de 
Pinda é 
premiada 
em Maringá

A poetisa Rhosana 
Dalle foi vencedora 
na categoria poema 
livre, do VI Concur-
so Literário “Cidade 
de Maringá”, com o 
poema “A Receita 
Perfeita – Mãos à 
Obra”. Ela estará em 
Maringá-PR entre os 
dias 5 e 7 de julho, 
para participar da 
cerimônia de premia-
ção. O concurso lite-
rário foi realizado nas 
modalidades trovas 
filosóficas e humorís-
ticas, soneto, contos 
e poema livre. 

Rhosana Dalle

Caminhão Trapézio abre 
festa dos 308 anos de Pinda

Maria Fernanda Munhoz

MarIa Fernanda Munhoz
Música, teatro, dança, ar-

tes plásticas, poesia... todas 
as formas de arte têm voz e 
vez em Pindamonhangaba e, 
por meio do projeto “Pinda 
em Cena”, serão levadas para 
mais perto da população. 

Criado pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Edu-
cação e Cultura, o projeto 
reúne diversas expressões 
artísticas e terá sua estreia 
no próximo sábado (6), in-
tegrando as comemorações 
dos 308 anos de emancipa-
ção político-administrativa 
da cidade. A primeira apre-
sentação será no sábado, a 
partir das 9 horas, na praça 
Monsenhor Marcondes. O 
evento de estreia terá as se-
guintes atrações reunidas: 
Camerata Jovem, Grupo Só 
Pra Recordar/Chorinho, Cia 
de Ballet Júlia Pyles, Cia 
Cênica de Dança Mônica 
Alvarenga, Grupo Maculelê 
Capoeira Vida, Cia TEP – 
Teatro Experimental de Pin-
damonhangaba com a peça 
vencedora do Mapa Cultural 
Paulista/Fase Municipal, “A 
Farsa do Advogado Pathe-

Trapezistas agradecem os aplausos do público ao final da apresentação

lin”, além de feira de artesa-
nato e de artistas plásticos. 

Outras apresentações es-
tão programadas para o do-
mingo (7), das 14 às 17 ho-
ras, no Bosque da Princesa; 
dia 13 novamente na praça 
Monsenhor Marcondes, das 
9 às 13 horas; dia 14 de ju-
lho, no Bosque da Princesa, 
das 14 às 17 horas; no dia 20 
de julho, das 9 às 13 horas, na 
praça Monsenhor Marcondes 
e no dia 21 de julho, come-

morando o Dia da Cultura e 
da Paz, das 9 às 14 hors, na 
Praça do Cisas, em Moreira 
César. 

Em cada dia, as atrações 
serão diversificadas. A entra-
da é gratuita e toda a popula-
ção está convidada a conferir 
o trabalho dos artistas de Pin-
damonhangaba. 

A intenção é continuar o 
“Pinda em Cena”, a partir do 
próximo mês, passando por 
todos os bairros da cidade. 

Espetáculo “A Farsa do Advogado Pathelin”, da Cia 
TEP, que faz parte da programação do Pinda em Cena

1.500 pessoas compareceram 
à apresentação, que levou o 
público ao aplauso em várias 
oportunidades. Luzes, músicas, 
efeitos de fumaça fizeram parte 
do show com os trapezistas. 

O morador do bairro, An-
tonio de Souza, se emocio-
nou durante a apresentação. 
Ele afirmou que nunca ima-
ginaria que um show tão ma-
ravilhoso como esse iria para 
o Araretama. 

Para outra moradora, 
Maria Aparecida de Paula, a 

apresentação foi maravilhosa 
e levou muita alegria para as 
pessoas do bairro. 

A administração muni-
cipal foi representada, na 
ocasião, pelo vice-prefeito e 
secretário de Saúde, que apro-
vou o evento. Ele afirmou que 
é importante produzir emo-
ções positivas para a vida das 
pessoas, e que esse trabalho 
realizado pelo Departamento 
de Cultura é muito bonito e 
ajuda a elevar a qualidade de 
vida da população. 

Os moradores do Araretama 
e de outras regiões da cidade 
estiveram presentes 

Maria Fernanda Munhoz

Célia Lima

Arquivo pessoal

Divulgação

Divulgação

Divulgação

A população compareceu 
e prestigiou a 
apresentação integrante 
da programação oficial 
de aniversário da cidade

Célia Lima
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A APL – Academia Pinda-
monhangabense de Letras,  rea-
lizou sua  reunião plenária sole-
ne referente ao mês de junho na 
última sexta-feira (28), às 20 ho-
ras, nas dependências do Museu 
Histórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina.

Na pauta da sessão, o lança-
mento de livro das acadêmicas 
Neila Cardoso e Elisabete Gui-
marães, palestra sobre Vinicius 
de Moraes, Feitos Acadêmicos e 
o “Momento da Trova na APL”.

Coube ao secretário APL 
Aércio Muassab proceder a 
composição da mesa. Após o 
canto do  Hino Nacional, leitu-
ra das justificativas de ausência 

Autoras locais lançam livro a 
quatro mãos em sessão da APL
Ser da Terra - Ser do Céu (e vice versa) reúne poemas de Neila Cardoso e Bete Guimarães

Altair Fernandes

Neila e Bete, poetisas, lançam mais um livro Bete fez palestra sobre Vinicius de Moraes Acadêmicos Juraci e Ricardo no “Momento da Trova”

Ruth Eliana e Rafael apresentaram algumas das
inesquecíveis músicas do “poetinha”

Celeste homenageou Neila e Bete Componentes da mesa: Neila, Bete, Alberto, Afonso 
Celso e Paulo de Andrade

de acadêmicos e convidados, 
o presidente da APL, Alberto 
Marcondes, convidou todos a 
prestarem “um minuto de silên-
cio” pela recente passagem da 
acadêmica Carmen Galvão. 

Em seguida, o acadêmi-
co secretário Aércio anunciou 
ao microfone, os membros da 
APL classificados no certame 
estadual Mapa Cultural Paulista, 
sendo: categoria conto – Alberto 
Marcondes Santiago (Amarílis) 
e Anamaria Jório Marcondes 
(A menina, o pai e a mãe); ca-
tegoria crônica – Rosana Dalle 
Leme Celidônio  (Com ou sem 
sacola?). Prosseguindo, teve iní-
cio o “Momento da Trova”.  Fo-
ram convidados os acadêmicos 

Ricardo Estevão de Almeida e 
Juraci de Faria para a apresen-
tação das trovas premiadas em 
concursos nacionais e  recentes 
da modalidade, de autoria dos 
seguintes acadêmicos: Maurí-
cio Cavalheiro, José Valdez de 
Castro Moura, José Ouverney e 
Luiz Henrique dos Santos. 

Vinicius de 
Moraes

A homenagem da Academia 
de Letras ao diplomata, dra-
maturgo, poeta e compositor, 
cuja partida do plano terreno 
se deu em 9 de julho de 1980, 
teve início com apresentação 
de composições musicais do 
“poetinha”, como era conhecido 
Vinicius de Moraes, com a du-

pla Ruth Eliana (vocal) e Rafael 
(violão). 

Em continuidade à sessão, 
a acadêmica Elisabete Guima-
rães falou sobre a vida e obra 
do homenageado com apresen-
tação de slides relacionados ao 
assunto. Ainda com referência 
à palestra, houve declamação 
do poema de Vinicius, “Operá-
rio em Construção”, pelo aca-
dêmico Paulo Tarcízio.
ser da terra – ser do 
céu e Vice-Versa

A noite também foi de lan-
çamento e autógrafos de mais 
um livro das acadêmicas Nei-
la Cardoso e Bete Guimarães. 
Uma obra única, dividida em 
duas partes, na qual se encon-

tram reunidas a poesia de Nei-
la e Bete, amigas e colegas de 
APL.

O livro traz duas capas, uma 
com o título Ser do Céu – Ser 
da Terra com a poesia de Neila; 
outra, com o título Ser da Terra 
– Ser do Céu, com a poesia de 
Neila. 

Na apresentação da obra, 
cada uma das autoras decla-
mou um poema dedicado a ou-
tra. Para homenageá-las, houve 
apresentação da composição de 
Almir Satter e Renato Teixeira, 
“Tocando em frente”, vocal e 
violão a cargo do senhor Celes-
te Carlos

Encerrando a plenária, o 
presidente da APL, Alberto 

Normalmente toda comemoração dos concursos de tro-
vas da UBT é um a festa de congraçamento e de poesia. 
Irmanados pelos sentimentos de fraternidade e de culto 
ao belo, os nossos Irmãos trovadores  chegam a Pinda-
monhangaba, a Princesa do Norte Paulista. Realizamos o 
23º CONCURSO NACIONAL/INTERNACIONAL/REGIONAL DE 
TROVAS e o 19º JUVENTROVA. Esse evento cultural honra 
as tradições da nossa amada terra que recebe todos os 
trovadores com muita alegria. Os nossos agradecimentos 
são para todos: os trovadores, os organizadores, as  comis-
sões julgadoras e, de uma maneira especial, à Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, que mobiliza uma ampla 
estrutura para que  tudo aconteça. É muito trabalho! Nos-
sos louvores ao trabalho sério e competente da Secretaria 
de Educação que, por meio da Biblioteca Pública Munici-
pal Rômulo Campos D’Arace, hoje sob a dinâmica direção 
da bibliotecária Luciane Bustos, emprega nobres esforços 
para o êxito dessa empreitada.

 O JUVENTROVA, sob a coordenação do abnegado e 
competente trovador e jornalista Altair Fernandes Carva-
lho, representa a semente da arte poética lançada nas 
mentes dos nossos jovens, nossa esperança não só no des-
tino da poesia como no porvir da nossa Pátria. Agradece-
mos a todos os colégios participantes e, sobretudo aos pro-
fessores de Língua portuguesa, mestres verdadeiramente 
comprometidos com a Educação, para quem estendemos a 
nossa bandeira de reconhecimento, admiração e respeito. 
Um país só se constrói com educadores! Que Deus abençoe 
todos que mostraram desvelo, dedicação e amor à causa 
nobre da trova, à rosa imperecível do Príncipe Luiz Otávio! 
E, viva a trova! Viva Pindamonhangaba!

A solenidade de premiação dos mencionados concursos 
está marcada para sábado, dia 6 de julho, às 20 horas, no 
Colonial Plaza Hotel.

Professor Dr. José Valdez de Castro Moura.
Presidente da UBT - Seção de Pindamonhangaba.
Presidente do Conselho Estadual da UBT - Estado de    

     São Paulo.

Estimados irmãos trovadores

Fotos: 
Célia Lima

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA, ESTADO DE SÃO 
PAULO.
EDITAL DE CITAÇÃO DOS AUSENTES INCERTOS E DESCONHECIDOS EXPEDIDO NOS AUTOS 
DE USUCAPIÃO PROC. Nº 809/2009, MOVIDO POR ALEXANDRE BOTELHO E S/M MARIA LUIZA 
DE ALMEIDA BOTELHO, COM O PRAZO 30 DIAS.
A DOUTORA CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA 
CÍVEL DE PINDAMONHANGABA, ESTADO DE SÃO PAULO. NA FORMA DA LEI, ETC...
F A Z    S A B E R a todos quantos o presente virem ou conhecimento tiverem que perante este Juízo 
se processam os termos da ação de Usucapião n. 809/20009, requerido por ALEXANDRE BOTELHO 
E S/M MARIA LUIZA DE ALMEIDA BOTELHO, onde objetivam usucapir: “ UMA ÁREA localizada no 
Bairro do Una, Estrada Municipal do Una, neste Município, medindo 83.602,58m² ou 8,3603 hectares, 
denominada SÍTIO SÃO CRISTOVÃO, com origem na Transcrição nº 8.994 do Livro 3-P do CRI Local, 
devidamente descrita no mapa e memorial descritivo que acompanharam a inicial. Alegam serem pos-
suidores da área descrita na inicial há mais de 20 anos ininterruptos, de forma mansa e pacífica sem 
oposição de terceiros, em decorrência da Escritura Pública de Cessão de Direitos hereditários lavrada 
no 1º Cartório de Notas dessa Comarca à fl. 59 do Livro 231. Juntaram  documentos que comprovam a 
posse e que seguem  encartados nos autos. E por terem preenchidos todos os requisitos legais, reque-
rem o Usucapião da área objeto da presente Ação. Assim, pelo presente edital CITA os ausentes incer-
tos e desconhecidos de ALEXANDRE BOTELHO e s/m MARIA LUIZA DE ALMEIDA BOTELHO, para 
os termos da ação supra mencionada, ficando cientes de que não sendo contestada a ação em quinze 
(15) dias, a fluir da publicação deste edital, tornar-se-á por aceitos como verdadeiros os fatos narrados 
na inicial (art. 319 do CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos, expedido o presente edital 
que será afixado e publicado na forma da lei.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO - JUÍZA DE DIREITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº. 4.979, DE 25 DE JUNHO DE 2013.
Convoca a VI Conferência Municipal de Assistência Social.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, usando de suas atribuições 
legais, e em conjunto com o Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social e, con-
siderando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de 
Assistência Social no Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica convocada a VI Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada no dia 
12 de julho de 2013, tendo como tema central: “Gestão e Financiamento para a efetivação do 
SUAS – Sistema Único de Assistência Social”. 
Parágrafo único - A Conferência será realizada no Salão de Festas, do Educandário São Vicente 
de Paulo - “Casa Pia de Pindamonhangaba”, à Rua São João Bosco, nº 49, no horário das 13 
às 17h30.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação 
própria do orçamento do órgão gestor municipal de assistência social.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 25 de junho de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Carmem Silvia de Paula Alves - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 25 de junho de 2013.

Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Memo nº 28/2013-Setor Executivo dos Conselhos Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
PORTARIA GERAL Nº 4.057, DE 21 DE JUNHO DE 2013.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.01 e Lei nº 4.364, de 20.12.05, Resolve 
DESIGNAR o Sr. Vicente Correa da Silva, fiscal de rendas, para substituir o Sr. João Carlos Mu-
niz, Diretor do Departamento de Arrecadação, durante o período em que o mesmo encontrar-se 
em gozo de férias, de 11 a 30 de julho de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 21 de junho de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 21 de junho de 2013. 
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Processo Interno nº 15827/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.058, DE 24 DE JUNHO DE 2013.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve CESSAR a designação dos servidores a seguir relacionados, para exercerem a 
função de Gestor de Atividades Esportivas e Lazer:
I- a partir de 22/05/2013
- Sofia Rabelo Marioto
II- a partir de 27/05/2013
- Robson Willians Soares da Silva
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de maio 
de 2013.
Pindamonhangaba, 24 de junho de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração 

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 24 de junho de 2013. 
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.059, DE 24 DE JUNHO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR o Prof. Euclydes Silvério Neto para exercer a função de Gestor de 
Atividades Esportivas e Lazer a partir de 25 de maio de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25 de maio 
de 2013. 
Pindamonhangaba, 24 de junho de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Edson de Macedo Gouvêa - Secretário de Administração 

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 24 de junho de 2013. 
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/

Marcondes, falou que ainda 
estavam abertas as inscrições 
para o Festipoema – Festival 
de Poemas e sobre a realização 
da premiação do 23º Concurso 
Nacional/Internacional/de Tro-
vas de Pindamonhangaba e 19º 
Juventrova, que ocorrerá neste 
sábado (6), no Colonial Plaza 
Hotel.

 Mesa
Compuseram a mesa: presi-

dente APL – Alberto Marcon-
des Santiago; diretor do Depar-
tamento de Cultura – Afonso 
Celso Silva de Oliveira; repre-
sentante da OAB-Pindamo-
nhangaba, Paulo de Andrade; 
acadêmica Neila Cardoso e aca-
dêmica Elisabete Guimarães.

ZUIKO INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA. Torna público que requereu na CETESB a Licença de 
Operação para Usinagem (torno, fresa, etc.), serviço de à RUA ONZE, 100, IPIRANGA, CEP 12.414-
435; PINDAMONHANGABA SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
XTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº 048/2013
Contrato nº 060/2013 
Objeto: 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.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Karajá Locações e Serviços Ltda.
Data de assinatura: 29/05/2013
Vigência: Lote I – 12 (doze) meses e Lote II – 06 (seis) meses 
Valor: R$ 114.265,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita e Manoel Pereira dos 
Santos         
Assina pela contratada: Luiz Antonio Augusto Correa de Carvalho       

Contrato nº 061/2013
Objeto: 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, pelo 
período de 06(seis) meses.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Penascal Engenharia e Construção Ltda.
Data de assinatura: 29/05/2013
Vigência: 06 (seis) meses 
Valor: R$ 92.995,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita          
Assina pela contratada: Alexandre Bussab       
Pindamonhangaba, 26 de junho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº 049/2013
Contrato nº 062/2013 
Objeto: Aquisição de Aparelho de Eletrocardiograma.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Luiz C. de Melo Souza Lorena ME.
Data de assinatura: 03/06/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 8.320,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues          
Assina pela contratada: Luiz Carlos de Melo Souza        
Pindamonhangaba, 27 de junho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº 050/2013
Contrato nº 064/2013 
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de concreto usinado para cal-
çadas em vias públicas no Distrito de Moreira César.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Casamax Comercial Ltda.
Data de assinatura: 04/06/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 59.400,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Manoel Pereira dos Santos           
Assina pela contratada: Renata Fernandes Cruz         
Pindamonhangaba, 27 de junho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 052/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 52/13, que cuida de “Aquisição de máquina motorizada 
para confecção de fralda geriátrica e infantil”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação 
do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Luiz C. de 
Melo Lorena EPP (01). 
Pindamonhangaba, 26 de junho de 2013.

PREGÃO Nº. 077/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 77/13, que cuida de “Aquisição de câmaras para armazenar 
vacinas”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licita-
tório supra em favor da empresa (itens/lotes): Luiz C. de Melo Lorena EPP (01 e 02). 
Pindamonhangaba, 27 de junho de 2013.

PREGÃO Nº. 095/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 95/13, que cuida de “Contratação de empresa especiali-
zada para a realização e organização do evento de Balonismo”, considerando a análise técnica 
do Departamento de Finanças e parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, a Autoridade Su-
perior homologa e adjudica o procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/lotes): 
Balloon Indústria, Comércio, Exportação e Importação Ltda. (01). 
Pindamonhangaba, 28 de junho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 085/2013

A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 085/2013, que cuida de “Contratação de empresa es-
pecializada na realização de exames de eletroencefalograma sem sono induzido e com sono 
induzido”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente 
licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 28 de junho de 2013.
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Marcos Vinício cuba
A Corrida Pinda 2013 ba-

teu o recorde de inscrições 
mais uma vez. As seis mil 
vagas foram completadas 
antes mesmo do término do 
prazo. O evento acontecerá 
no domingo (7), a partir das 
9 horas, na praça Padre João 
de Faria Fialho, Largo do 
Quartel. 

Para participar da com-
petição é necessário retirar 
o kit. A entrega vai ser feita 
sexta-feira (5) e sábado (6), 
no ginásio Juca Moreira. 
Nesta sexta-feira, a entrega 
acontece das 14 às 21 horas; 
no sábado, das 9 às 17 horas.

A prova contará com a 
corrida de 10 km, 4 km, ca-
minhada e percursos meno-
res para crianças. É obrigató-
rio o uso da camiseta com a 
numeração, o chip deverá ser 
amarrado no cordão do tênis 
e devolvido ao término do 
percurso. 

Entrega de kits da Corrida Pinda 
será na sexta-feira e no sábado

Capoeira favorece coordenação motora
Marcos Vinício cuba

Foi realizado na tar-
de de sábado (29), o 1º 
“Aulão Aberto de Capoei-
ra”, na Praça da Bíblia. O 
evento reuniu capoeiristas 
do Vale do Paraíba e de 
outras cidades. A ativida-
de foi uma integração en-
tre mestres, mestrandos, 
contra-mestres e alunos 
da modalidade, que une 
esporte e cultura.

Maxwell Santos, o 
professor Índio, trabalha 
com capoeira há vinte 
anos e diz que participar 
do trabalho solidário é um 
imenso prazer. “Acredito 
que as pessoas de outras 
cidades possam fazer o 
mesmo, porque a gente 
conhece outras rodas e 
podemos aprender e levar 
a arte da capoeira para ou-

tros lugares”.
O mestrando Wilson Aro-

eira parabenizou a iniciativa 
e o apoio do poder público 
para o evento. Ele enfatiza 
que a capoeira contribui com 

a formação escolar e tem um 
grande poder de transforma-
ção.

O professor Elton Mon-
teiro, organizador do “Au-
lão”, agradeceu à Prefeitura 

pelo apoio e destacou que 
dentro da atividade há 
uma campanha de arreca-
dação de alimentos para 
o Lar Criança Feliz São 
Gabriel.

O evento serviu para promover a integração e divulgar a capoeira

Tribuna do Norte 
Pindamonhangaba, terça-feira, 2 de julho de 2013

cintia caMargo
Na última segunda-

-feira, a Câmara de Vere-
adores aprovou a iniciati-
va da Prefeitura, através 
do projeto de lei 89/2013 
que autoriza as entidades 
assistenciais da cidade a 
utilizarem a praça da ali-
mentação do evento que 
acontecerá entre os dias 
10 e 14 de julho, no Par-
que da Cidade. O projeto 
de lei beneficiará as enti-
dades – que realizam um 
importante trabalho em 
Pindamonhangaba – na 
cessão da arrecadação du-
rante o evento. Para o pre-
feito, a aprovação do pro-
jeto pela Câmara mostra 
que os vereadores compar-
tilham deste mesmo obje-
tivo, no que diz respeito a 
reconhecer o trabalho das 
entidades bem como levar 

à população uma confra-
ternização pelo aniversário 
da cidade com atividades 
de lazer, cultura, esporte e 
ações sociais.

Para a realização do 
evento no Parque da Cida-
de, foi organizada uma co-
missão com representantes 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, do Corpo de 
Bombeiros, da Polícia Mi-
litar e do Conselho Tutelar.

Segundo informações 
da comissão, a garantia da 
segurança do local será o 
maior objetivo no evento. 
Para também garantir a se-
gurança, uma parceria en-
tre a Prefeitura e os órgãos 
responsáveis será mantida, 
principalmente no que diz 
respeito ao controle sobre 
a venda de bebidas alcoó-
licas para menores de 18 
anos.

Câmara compartilha com Prefeitura a 
comemoração de 308 anos da cidade

Detalhes da 
programação

Aberta no último 
domingo (30), com a 
apresentação do Ca-
minhão Trapézio, no 
bairro Araretama, a 
programação para co-
memorar os 308 anos 
de emancipação po-
lítico-administrativa 
de Pindamonhangaba 
segue até o dia 31 de 
julho, com inúmeros 
eventos.

Toda a popula-
ção pode conferir a 
programação de ani-
versário no site da 
Prefeitura, no www.
pindamonhangaba.
sp.gov.br.

A corrida acontece no domingo (7), às 9 horas, no Largo do Quartel

Alunos da Melhor 
Idade participam 
de projeto turístico

Marcos Vinício cuba
Os alunos da Melhor Ida-

de, que praticam atividades 
esportivas oferecidas pela 
Secretaria de Esportes e La-
zer de Pindamonhangaba, 
aproveitaram a manhã de sá-
bado (29), para participar do 
projeto turístico “Conheça a 
sua cidade”, promovido pelo 
Departamento de Turismo da 
Prefeitura. 

Mais de 20 praticantes de 
diversas atividades tiveram a 
oportunidade de conhecer um 
pouco mais sobre a história 
do Museu Histórico e Peda-
gógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina, do Bosque da 
Princesa e também do Parque 
Ecológico Municipal Trabiju.

Alaíde Maria Leite par-
ticipou pela primeira vez e 
disse que o projeto é mara-
vilhoso, que gostou bastan-

te, porque conhecer o museu 
valeu à pena. “Este passeio 
cultural e turístico é muito 
bom, espero poder participar 
mais vezes, porque podemos 
conhecer a cidade e divulga-
-la para outras pessoas”. 

No museu, o grupo con-
feriu as exposições artísticas, 
visitou o prédio e também re-
tornou ao passado, lembran-
do-se dos tempos de infância, 
como contou Nair Thereza 
de Almeida Pereira ao ver os 
rádios antigos. A aluna disse 
que este projeto é ótimo, por-
que realmente não conhecia 
nada do turismo da cidade. 
“Ao ver o rádio antigo eu 
fiquei emocionada, lembrei-
-me do meu tempo de crian-
ça, quando ouvia a novela O 
Direito de Nascer, lembrei-
-me de bons momentos que 
passei”, disse.

Os visitantes conferiram várias exposições

Marcos Cuba
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Esportes

Fotos: Odirley Pereira

ODIRLEY PEREIRA
O Castolira foi o cam-

peão da  Segunda Divisão 
após vencer o Rosário por 5 
a 4 nos pênaltis no domingo 
(30), no estádio Estádio Pi-
nheiro Júnior.

No tempo normal o jogo 
foi bastante equilibrado, com 
chances para os dois lados. 
Os meias Cyr e João Carlos 
do Rosário corriam para anu-
lar os toques rápidos e en-
volventes de Adiel, Celsinho 
e Rubão, assim como os za-
gueiros Adriano e Mauricio 
seguravam os atacantes Tico 
e Feijão. Após substituição 
de Maurício, que saiu lesio-
nado, por Beiço, o Castolira 
chegou com mais perigo à 
meta do Rosário, mas a defe-
sa eliminava as jogadas.

O Rosário tinha mais pos-
se de bola e era mais perigo-
so com Carlinhos Gel, Bruno 
Canhoto e Maizena, mas os 
volantes Rubão e Piá faziam 
partida brilhante para o Cas-
tolira, que ainda contava com 
as subidas de Leandro e Guto.   

As mexidas do técnico 
Deivid benefi ciaram o Ro-
sário no segundo tempo, que 
abriu o placar com o centro-

avante Bruno Maizena, após 
cobrança de escanteio.

Precisando buscar o empa-
te, o treinador Pedrão Gordi-
nho avançou a equipe do Cas-
tolira, com alterações táticas. 
Melhor em campo, o Castolira 
conseguiu seu gol aos 41 mi-
nutos da etapa complementar.

Após troca de passes pela 
direita, o atacante Feijão chutou 
cruzado da entrada da grande 
área e superou o goleiro Johny.

Nos pênaltis, prevaleceu 
a impulsão do goleiro Tia-
go, que defendeu a cobrança 
de Conan e colocou pressão 
no Rosário. Com todos os 
outros pênaltis convertidos, 
coube ao meia Adiel a última 
cobrança e garantir o título 
ao Castolira, que terminou 
o campeonato com sete vi-
tórias, dois empates, e o ar-
tilheiro Mica – com 16 gols. 
Após a partida, Tiago disse 
estava em um momento es-
pecial. “Estou na equipe há 
um ano e vejo esse grupo 
evoluindo a cada dia. Acho 
que o entrosamento, o toque 
de bola, bons jogadores e a 
vontade de vencer foram os 
principais elementos dessa 
conquista”.

Tiagão pega pênalti e dá título 
da Segundona ao Castolira

Unidos do Castolira: Tiago, Leandro, Gordo, Simbal e Guto, 
Piá, Rubão, Celsinho (Davidson) e Adiel, Feijão e Tico (Sagat). 
Técnico: Pedro Cavalcante “Gordinho”.
Rosário: Jonhy, Jackson, Mauricio (Beiço), Adriano e Carlinhos, 
Toninho (Juninho Arroz Doce), Cyr, João Carlos e Bruno Canho-
to (Everaldo), Bruno Maizena (Conan) e Carlinhos Gel. Técnico: 
Deivid Rosário.

Com o empate do Castolira, o jogo fi cou tenso. O volante Cyr 
deu uma entrada violenta e foi expulso pelo arbitro Edson 
Soares. No lance, o volante Piá, do Castolira, também levou 
cartão vermelho. O técnico Pedrão Gordinho fi cou exaltado 
e foi acalmado pelo time e pela comissão técnica. Após 
paralisação, a partida recomeçou.

Fim de 
Carreira 
lidera 
Cinquentão

O Fim de Carrei-
ra deu um importante 
passo à classifi cação 
para a próxima fase 
do Sênior Cinquentão, 
pelo grupo B, após 
vencer por WO o Ma-
ricá, no domingo (30), 
no estádio Aparecido 
Ribeiro (Planedi). A 
derrota do Maricá foi 
decretada por 3 a 0, 
devido ao número in-
sufi ciente de dirigen-
tes. De acordo com  o 
regulamento da Liga 
de Futebol, cada equi-
pe deve ter, no míni-
mo, dois por partida, e 
o Maricá possuía ape-
nas um.

Com a vitória, o 
Fim de Carreria foi a 
seis pontos.

Jogadores e técnico do Castolira comemoram o título, após jogo emocionante

Feijão empatou o jogo

Maizena e Bruno Canhoto

Andrada foi o time mais 
disciplinado da Segundona

Gordinho recebe troféu 
de artilheiro, em nome 
de Mica - com 16 gols

Técnico do Araretama 
recebe troféu de 
goleiro menos vazado, 
que foi para São-paulino

Chico de Paula entrega 
troféu ao capitão do 
Rosário Decisivo, capitão Tiago ‘Muralha’ recebe troféu

Tensão nos minutos finais

Escalação da Final

Pinda terá atletas 
amadores nos Regionais

MARCOS VINÍCIO CUBA
Os amigos do jogador 

Luiz Gustavo acompanharam 
a fi nal da Copa das Confede-
rações no centro de Pinda-
monhangaba.

Eles vibraram com a vitó-
ria do Brasil contra a Espa-
nha por 3 x 0 e pela atuação 
do volante, que impediu as 
avançadas de Iniesta, Xavi e 
Mata.

O professor Evaldo Ma-
chado reuniu os jogadores 
que treinaram com o “Guga”, 
como Luiz Gustavo é cha-
mado. Aproximadamente 30 
pessoas, ao lado dos fami-
liares, vibraram com a atu-
ação do pindense. Machado 

revela que “Guga” começou 
a treinar com ele em 1996 na 
escolinha do Colorado, aos 
nove anos, e depois foi para 
o Estrela, onde conquistou 
o primeiro título em 1999 e 
posteriormente teve várias 
vitórias na cidade e região, 
até ir para o Corinthians Ala-
goano e conquistar o mundo.

Sérgio de Godoy e Eduar-
do Puilen, que treinaram ao 
lado de Guga, dizem que é 
um orgulho muito grande vê-
-lo em campo.

Godoy cita que Guga é 
um excelente amigo. “É uma 
pessoa que merece tudo que 
está acontecendo na Seleção 
Brasileira”, fi naliza.

Amigos de Luiz Gustavo 
comemoram vitória 

Sérgio, Evaldo e Eduardo

As atletas de ginástica rítmica estão treinando três vezes ao dia

Marcos Cuba

Marcos Cuba

MARCOS VINÍCIO CUBA
Com a fi losofi a de de-

senvolver o esporte cidadão, 
Pindamonhangaba vai aos 
57º Jogos Regionais com 
atletas amadores. Os jovens 
estão treinando diariamente 
para conquistar bons resulta-
dos. A delegação será forma-
da por 355 atletas, eles serão 
acompanhados por 38 mem-
bros da comissão de apoio e 
dirigentes esportivos.

A competição será reali-
zada em Caraguatatuba entre 
os dias 3 e 14 de julho. Pin-
damonhangaba mantém sua 
tradição nos jogos e vai dis-
putar 24 modalidades, totali-
zando 41 equipes em disputa.

Os pindenses poderão torcer 
pelos representantes de atletis-
mo, basquete, bocha, capoeira, 
ciclismo, damas, futebol, futsal, 
ginástica artística, ginástica rítmi-
ca, handebol, judô, caratê, malha, 

natação, tênis, tênis de mesa, vô-
lei, vôlei de praia e xadrez.

A equipe de ginástica rítmi-
ca, por exemplo, está treinando 
nos períodos da manhã, tarde e 
noite. A ginasta Luara Emilin 
da Silva pratica esta modalida-
de há oito anos e pela primeira 
vez representará a cidade nos 
Jogos Regionais e diz que será 
uma grande responsabilidade 
e tem treinado fortemente 
para conquistar o pódio.
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