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Odirley Pererira

Novelis aumenta investimentos 
e cria mais empregos em Pinda

A expansão da Novelis deve 
gerar 130 novos empregos em 
Pindamonhangaba, que recebe 
investimentos de aproximada-
mente US$ 340 milhões. Com 
os novos funcionários, a em-
presa passará a contar com 
1.400 empregados na planta 
de Pindamonhangaba, que exis-
te desde 1977.

A solenidade que marcou a 
inauguração da ampliação da ca-
pacidade em produzir laminados 
de alumínio ocorreu na terça-feira 
(30), dentro da própria fábrica, 
que saltará de 400 mil toneladas 
ano para 600 mil, com objetivo de 
atender a demanda nacional e da 
América do Sul.

O evento contou com a presen-
ça do presidente mundial do gru-
po, o norte americano Phil Mar-
tens, além de outros diretores da 
companhia, do prefeito de Pinda-
monhangaba e do governador do 
Estado.

Corinthians de Zebinho 
jogará retrancado domingo

Corpo de 
‘Cacaio’ será 
sepultado na 

sexta-feira, 
às 9 horas, 

no Cemitério 
Municipal

O técnico do alvinegro do Alto Cardoso, Zebinho, afirmou 
que o Corinthians deverá jogar fechado contra o líder do 
grupo B, 100 Nome, no domingo (4), às 10h30, no Goiabal. 
Zebinho explicou que colocará o time na retranca porque 
não contará com três jogadores de meio de campo.

Agosto é, praticamente, o mês 
do teatro em Pindamonhangaba. 
Diversos projetos estão sendo tra-
zidos para a cidade pela Prefeitu-
ra, com apresentações no centro 
comunitário do Bosque, no Bos-
que da Princesa e na praça do Ci-
sas - Centro Integrado de Saúde 
e Assistência Social de Moreira 
César. A temporada teatral come-
ça neste sábado (3), com a apre-
sentação da Missa Leiga, pela Cia 
Anti-horário, de Pindamonhanga-
ba. Todas as apresentações são 
gratuitas. 

Cidade terá teatro o mês inteiro

Para evitar danos 
estruturais, Igreja 
São José recebe 
isolamento

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba interditou as ruas laterais à 
Igreja São José e instalou telas de 
proteção nas calçadas para evitar 
que o edifício tenha problemas es-
truturais. De acordo com uma em-
presa especializada em restauro 
de prédios, existem muitas trincas 
e fissuras tanto nas paredes quan-
to no piso, em função da técnica 
construtiva.

Prefeitura combate hepatites B e C

Goleiro Benedito terá 
que parar o artilheiro Pelé

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando um 
trabalho preventivo para com-
bater as hepatites virais B e C. 
Os munícipes podem fazer os 
exames no Laboratório Munici-

pal, na rua Frederico Machado, 
em frente ao CEM. Os resultados 
ficam prontos em até dez dias. 
Em casos positivos, os pacientes 
passarão por novos exames e, 
caso confirmada a doença, terão 

acompanhamento médico. O tra-
tamento é realizado na Infecto-
logia, que funciona de segunda a 
sexta-feira das 7 às 11h30 e das 
13 às 16h30.

O goleiro Benedito, do Estrela, terá pela frente o 
arti lheiro do Cinquentão, Pelé, do Independente, 
com sete gols, no domingo (4), às 8h30, no 
Bosque. O jogo coloca frente a frente os líderes 
dos grupos A e B e é uma espécie de ‘fi nal 
antecipada’ do campeonato.

Cultura & Lazer 8
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Moradores das “Oliveiras” 
pedem melhorias na estrada
Os moradores do bairro das Oliveiras e região 
solicitaram melhorias à Prefeitura na terça-feira (30), 
durante reunião com o prefeito. Dentre os pedidos da 
população estão trabalhos para facilitar o acesso ao 
bairro, principalmente ação na estrada, e iluminação 
– garanti ndo mais segurança a todos.
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A 37ª edição da Feira da Fraternidade 
da Apae de Pindamonhangaba 
começou na quinta-feira (1º/8), no 
Sindicato Rural. A festa segue durante 
todo o fi nal de semana (dias 2, 3 e 4) e 
também no próximo (dias 8, 9, 10 e 11).

Apae inicia 37ª Feira 
da Fraternidade

Morador 
prende ladrão 
atrapalhado

Um bandido atrapalhado foi 
surpreendido pelo proprietário de 
uma residência no Lago Azul , na 
quarta-feira (31), quando ten-
tava roubar roupas. O morador 
imobilizou o ladrão e acionou a 
polícia, que prendeu RAS em fla-
grante.

Apresentações são gratuitas em três pontos da cidade

Prefeito comenta sobre criação de postos de trabalho e arrecadação com ICMS. O Chefe do Executivo enalteceu a atuação da Novelis na cidade

Centro 
comunitário 
do Vale das 
Acácias está 
pronto

Célia Lima

Polícia 4
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Datas Comemorativas

Veja o que se comemora hoje, dia 2 
de agosto, e nos dias seguintes:

2/8 – Dia do Carteiro, Dia de São Eusébio de Vercelli.
3/8 – Dia do Capoeirista, Dia dos Estressados , Dia de São Nicodemos.
4/8 – Dia do Padre, Dia da Campanha Educativa de Combate ao Câncer, Dia 
de Sta. Clara.
5/8 – Dia da Farmácia, Dia Nacional da Saúde, Dia de Nossa Senhora 
das Neves, Dia de São Cassiano.
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Agosto é o mês do cachorro louco

Atividades da Terapia e Lazer retornam em agosto

Show arrecada alimentos para o SOS

A 52ª Subseção da OAB 
Pindamonhangaba vai realizar 
a tradicional “Semana Jurídica” 
entre os dias 5 e 9 de agosto, 
sempre com início às 19h30.

Na ocasião, um dos ex-
-presidentes da Subseção será 
homenageado. O advogado 
Paulo Emílio de Almeida tem 
50 anos de profissão e o ato é 

uma forma de reconhecimento 
a todo o trabalho desenvolvido 
por ele em prol da Justiça.

A palestra que abrirá a 
semana vai abordar o tema 
“Recurso contra Decisões de 
Primeira Instância, Embar-
gos de Declaração, Agravo 
e Apelação”, ministrada pelo 
presidente da 18ª Subseção 

de Taubaté, Luiz Guilherme 
de P. Vianna. O encerramen-
to contará com a presença do 
deputado estadual Fernando 
Capez, que vai desenvolver 
sua palestra sobre o tema  “Os 
Princípios Constitucionais do 
Direito Penal”.

As inscrições podem ser rea-
lizadas pelo telefone 3642-4255.

Semana Mundial de Aleitamento Materno

Festa de São 
Domingos de 
Gusmão

A comunidade Nossa Senhora 
Aparecida, Parque São Domingos, 
Vila Prado, loteamento Santa Te-
reza e loteamento São Sebastião, 
convida para a Festa de São Do-
mingos de Gusmão, até 4 de agos-
to. Cerimônias religiosas na igreja 
de Nossa Senhora Aparecida da 
Vila Prado e festividades no recin-
to ao lado da igreja e na praça de 
eventos, atrás da igreja. Na sex-
ta-feira (2), recitação do santo ter-
ço às 18h30 e missa às 19 horas. 
Quermesse com show de André e 
Andresa. No sábado (3), missa às 
18 horas, com o bispo diocesano 
dom Carmo João Rhoden, bingão 
da família, inauguração e bênção 
da “Tenda de Eventos”. Domin-
go (4), às 17 horas, procissão 
pelas ruas do bairro e missa às 
18 horas. Na festa, show com 
Bruno e Thiago. 

Toda a renda será revertida 
para a construção do Centro Ca-
tequético da comunidade, que vai 
atender mais de 200 crianças.

Festa de 
São Lourenço 

Começa nesta sexta-feira (2), 
a novena preparatória da Festa de 
São Lourenço. A missa de abertura 
será celebrada pelo padre Mateus 
Roger, às 19 horas. A programação 
segue até o dia 11 com atividades 
sociais e religiosas. Todos os dias 
da novena, após as celebrações, 
haverá quermesse na igreja. No dia 
11 de agosto, dia da festa, a missa 
será às 17 horas, celebrada pelo 
padre Luiz Carlos de Souza, em se-
guida, haverá procissão com a ima-
gem de São Lourenço percorrendo 
as ruas do bairro. A comunidade de 
São Lourenço congrega os bair-
ros do Jardim Mariana, Mombaça, 
Campo Belo e Jardim Aurora. A po-
pulação está convidada a prestigiar 
o evento.

Pindamonhangaba  receberá 
na quarta-feira (7), um dia de Ofi ci-
na de Leitura da Poesia – um pro-
grama de três dias, promovido pelo 
Governo do Estado, destinada a 
bibliotecários, auxiliares de bibliote-
ca e salas de leitura e profi ssionais 
que trabalham nessas áreas.

 O curso será ministrado pela 
psicóloga, educadora e musicista 
Rebeca Gelse Rodrigues, especia-
lista em literatura infanto juvenil há 
27 anos.

Mais informações pelo telefo-
ne (011) 3155-5444, pelo e-mail 
siseb@spleituras.org ou pelo site 
www.aprendersempre.org.br.

São inúmeras as tentativas de 
justifi car a denominação do mês de 
agosto como “mês do cachorro louco”. 
São crenças e fatos históricos que te-
riam levado às pessoas a acreditar que 
esse é um mês de muito azar. 

A Primeira Guerra Mundial 
começou no dia 1º de agosto de 
1914; já durante a Segunda Guer-
ra, os americanos bombardearam 

Hiroshima e Nagasaki justamente 
nos dias 6 e 9 de agosto de 1945 
– culminando na morte de mais 
de 200 mil pessoas no fi m do con-
fl ito. Também em agosto, só que 
em 1934, Adolf Hitler se torna o 
führer (líder ou Chefe de Estado) 
da Alemanha.

A explicação “natural” para 
o fato também está ligada ao 

aumento na concentração de ca-
delas no cio devido às condições 
climáticas do mês, o que, natural-
mente, deixam os cães aguçados, 
chegando a brigar para conquis-
tar a fêmea, o que intensifi ca a 
proliferação da raiva. Os animais 
infectados babam muito e fi cam 
com aparência de “loucos”, daí a 
expressão “cachorro louco”.

A Associação Terapia e Lazer 
comunica a todos os frequentado-
res de suas atividades que os tra-
balhos serão retomados nesta ter-
ça-feira (6), com início às 8 horas. 
As ações são realizadas no Recinto 
São Vito e a  população está convi-
dada para participar das aulas de 
alongamento, palestras, cursos de 
informática, passeios e, em breve, 
de curso de artesanato.

A presidente da Associação, 
Ana Maria de Carvalho, informa 
que no dia 13 de agosto haverá   
um café da manhã, a partir das 9 
horas, em comemoração ao Dia 
dos Pais. Os interessados em parti-
cipar poderão levar alguns quitutes 
e entrar na festa.  As pessoas que 
quiserem contribuir com as ativi-
dades podem ligar para o número 
9147-4672.

Semana Jurídica da OAB terá 
homenagem a Paulo Emílio de Almeida

Um show benefi cente de car-
ros, motos e bikes aconteceu no 
último domingo, no Sindicato Rural 
de Pindamonhangaba. Para entrar, 
foi necessária a doação de um qui-
lo de alimento não perecível, exce-
to sal, que foi totalmente revertida 
para o SOS de Pindamonhangaba, 
sendo  benefi ciadas as unidades 
do centro e de Moreira César.

A estimativa é que mais de mil 
pessoas tenham participado do even-
to, pois, no total, foram arrecadados 
quase uma tonelada de alimentos. 

Os produtos serão utilizados na 
montagem de cestas básicas e nas 
refeições cedidas pela instituição, 
que compreendem o café da ma-
nhã, almoço e jantar – atividades 
que são promovidas pela entidade 
desde sua fundação, há 46 anos.

A coordenadora de projetos 
do SOS, Nelbe Maria Caldeira de 
Novaes, elogiou a organização e 
segurança do evento e agradeceu 
pela arrecadação de alimentos.

“Agradecemos, principalmente, 
ao Paulo Lustosa (Puff) e equipe, 

que se empenharam na realização 
desse evento para contribuir com 
nossa instituição”, destacou.

Os shows contaram com apre-
sentações radicais do Estilo Radical, 
Underground Wheeling e BMX Pin-
da, que fi zeram apresentações com 
carros, motos e bicicletas, fazendo 
diversas manobras e encantando o 
público com muita adrenalina.

Outra atração foi uma exposi-
ção de carros tunados, com mode-
los antigos e equipados, que cha-
maram a atenção dos presentes.

Sob olhares da Casa Branca
Ao se deparar com fi lme de James Bond – principal-

mente quando 007 se encontra com espiões da NSA 
(Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos) 
tudo parece glamouroso. Todos são felizes. De um lado, 
o espião britânico defende a honra do império e visa 
proteger o mundo e a alteza, a Rainha Elizabeth; do 
outro, agentes defendem o costumeiramente chamado 
‘padrão de vida americano’ e o próprio mundo. Aliás, um 
espião ‘famoso’ da NSA é o agente especial Ethan Hunt, 
de Missão Impossível.

Embora tenha fatos e efeitos similares a um fi lme de 
espionagem, no mundo real a coisa é mais complicada. 
Os agentes ditos especiais, não são tão especiais as-
sim. Mesmo bem treinados, eles cometem falhas, equí-
vocos e, até, traição – o que frequentemente acontece, 
principalmente em relação aos espiões americanos, 
russos, britânicos, israelenses e franceses.

As denúncias do ex-funcionário e agora desafeto da 
NSA e do Governo Americano, Edward Snowden, que 
revelaram um esquema de monitoramento de telefones 
e dados de internet, feito pelos Estados Unidos, cho-
caram o mundo. Além disso, ao dar com a língua nos 
dentes, Snowden, agora ofi cialmente abrigado na Rús-
sia, comprometeu a imagem do governo Obama e expôs 
os EUA ao que todos já sabiam: eles espionam a tudo e 
a todos. Em Washington, a Casa Branca tenta contornar 
o estrago causado, mas a cada dia a situação se agrava.

Esta semana, a imprensa britânica publicou mais da-
dos alarmantes relacionados às informações passadas 
por Snowden. Dentre elas, documentos que autorizam 
analistas da Agência Nacional de Segurança dos Es-
tados Unidos a investigar e buscar informações sobre 
qualquer pessoa, cidadão norte americano, ou não.

Por meio do programa XKeyscore, a NSA pode ter 
acesso a tudo que é feito na internet e ainda conseguir 
dados confi denciais dos usuários. Com centrais de mo-
nitoramento espalhadas pelo mundo, a Agência Ameri-
cana pode obter praticamente tudo.

Enquanto o Itamaraty é obsoleto e vai empurrando 
com a barriga, apenas exigindo explicações dos EUA, 
diversas nações tomam atitudes mais contundentes e 
obrigam o governo Obama a pedir desculpas e desati-
var as tais centrais de ‘observação’ – como a que existe 
em Brasília – sede do governo brasileiro.

A quem está alheio a todo esse processo, é bom 
ressaltar que, se eles (Estados Unidos) quiserem, têm 
acesso a tudo que está no seu computador: dados 
pessoais, fotos dos fi lhos, contas bancárias, compras 
pela internet etc. Além do programa XKeyscore, foram 
os Estados Unidos quem inventaram o computador, a 
internet, as redes sociais e a maior parte de todos os 
programas utilizados no planeta.

É bem verdade que a NSA e todo o governo ameri-
cano não devem estar interessados no que uma pessoa 
de Pindamonhangaba ou até mesmo do Brasil faz na 
internet, todavia, se quiserem, conseguirão informações 
privilegiadas e confi denciais, segredos industriais, labo-
ratoriais e qualquer outro dado que ‘circula’ na internet.

Assim, sabendo que nada será feito, cabe a nós 
apenas fi car atentos ao que publicamos ou como usa-
mos o computador. 

Na quarta-feira (1º/8),  teve 
início a 22ª Semana Mundial de 
Aleitamento Materno. Com o tema 
“Apoio às Mães que Amamentam: 
Próximo, Contínuo e Oportuno”, a 
campanha acontece até o dia 8. Na 
ocasião, está previsto para acon-
tecer o lançamento do Manual de 
Aleitamento Materno, destinado a 
profi ssionais de saúde.

A Organização Mundial da 
Saúde recomenda que bebês de 
até seis meses devem se alimentar 
apenas com leite materno.

Ofi cina de 
Leitura da 
Poesia

Rede atacadista realiza curso 
com bolos de inverno

Para entrar no clima da es-
tação mais fria do ano, a loja da 
rede Spani Atacadista em Pinda-
monhangaba está oferecendo o 
curso culinário “Festival de Bolos 
de Inverno”. 

Ministrado pela culinarista Val-
quíria Silva, o curso tem o objetivo 
de explorar os mais variados tipos 
de doces que podem se transfor-
mar em saborosos bolos, como 
“Bolo Fondue de Chocolate” e 
“Bolo Especial de Pêssego”.

Para participar, os interessados 
devem procurar o balcão de aten-
dimento da loja e fazer a inscrição 

solidária mediante a doação de um 
quilo de alimento não-perecível ou 
um agasalho. 

O curso acontece no dia 5 de 
agosto, a partir das 14 horas. O 
hipermercado fi ca na rua Uelson 
de Freitas Ramos, 58, no Distrito 
Industrial.

Divulgação

Bingão 
benefi cente 
no domingo

Será realizado neste domingo 
(4), um bingão beneficente na 
sede do CCI Vila Rica. As cartelas 
poderão ser adquiridas no local a 
R$ 20. Haverá mesa de doces e 
venda de salgados e refrigeran-
tes. Entre os prêmios estão uma 
churrasqueira elétrica, um kit de 
eletrodomésticos - com batedei-
ra, liquidificador, sanduicheira e 
ferro de passar - um micro-ondas, 
uma bicicleta com marcha e uma 
TV de Led 29”. 
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Marcos Vinício cuba
Os moradores de Pin-

damonhangaba têm a opor-
tunidade de participar de 
cursos de informática e de 
capacitação. A intenção é 
amenizar a exclusão digital 
e preparar as pessoas para 
o mercado de trabalho. As 
ações são desenvolvidas 
pelo Acessa São Paulo, 
programa de inclusão digi-
tal do Governo do Estado 
de São Paulo, em parceria 
com a Prefeitura de Pinda-
monhangaba. 

As atividades ocorrem 
no bairro do Ribeirão Grande 
e nas bibliotecas públicas do 
bairro Bosque e de Moreira 
César. O atendimento é de se-
gunda a sexta-feira das 13 às 
19 horas no Ribeirão Grande 
e nos demais locais das 8 às 
17 horas. Para fazer os cursos, 
os interessados devem procu-
rar uma das unidades e apre-
sentar o RG.

São disponibilizados sete 
computadores em cada 
unidade, cinco com aces-
so à internet, um para uso 
do monitor e um servidor 
Linux, que gerencia o sis-
tema. A procura média no 
Acessa SP do bairro Bos-
que é de 40 usuários por 
dia, em Moreira César é 
de 50 usuários por dia. A 
unidade do Ribeirão Gran-
de está sendo reaberta.

Os cursos são desen-
volvidos por meio de uma 
parceria com o Sebrae e 
Banco do Povo. As aulas 
são online e há opções de 
capacitação em empre-
endedorismo, finanças, 
marketing, recursos hu-
manos e gestão estratégica. 
Cada curso possui carga 
horária equivalente a três 
horas e o aluno tem até 15 
dias para completá-lo. O 
certificado é impresso após 
a conclusão do curso.  

Pinda oferece cursos 
de capacitação

População pode se inscrever em um dos nove telecentros

Marcos Vinício Cuba

Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba participa, 

nesta sexta-feira (2) e sábado (3), 
da fase intermunicipal do II Conae 
– Conferência Nacional de Educação 
– em São José dos Campos. A cidade 
será representada pela Secretaria de 
Educação da Prefeitura, que levará 10 
pessoas, e por 60 dos 100 delegados 
eleitos na fase municipal. 

De acordo com informações 
da Secretaria de Educação, 
Pindamonhangaba será a cidade com 

a maior delegação presente ao evento. 
Essa grande representatividade, 
segundo a secretária de Educação, 
será positiva, dando mais força para 
que as propostas de Pinda sejam 
eleitas. 

Após a fase municipal, foram 
realizadas três reuniões com os 
delegados eleitos para representar 
a cidade, quando foram definidas 
diversas propostas, dentro dos eixos 
determinados pelo Ministério da 
Educação. Dentre elas, destaque para a 

valorização do professor e fortalecimento 
dos conselhos, investimento nos 
documentos escolares (elaboração 
participativa do projeto político e 
pedagógico e o regimento da escola) 
e implantação gradativa do ensino no 
horário integral, entre outras. 

O tema central da II Conae é “O 
PNE - Plano Nacional de Educação 
na articulação do Sistema Nacional 
de Educação: Participação Popular, 
Cooperação Federativa e Regime de 
Colaboração”. 

Pinda leva representantes à conferência 
intermunicipal de Educação em São José

Parte do investimento 
na expansão foi dedicada à 
aquisição de um laminador 
a frio (CM3), que é conside-
rado o estado da arte para 
este tipo de aplicação no 
segmento da laminação de 

Ampliação da Novelis gera novos empregos
aiandra alVes Mariano
A Novelis inaugurou, na 

terça-feira (30), a expansão 
das suas operações na uni-
dade de Pindamonhangaba. 
De acordo com o presiden-
te da Novelis América do 
Sul, Tadeu Nardocci, a am-
pliação vai possibilitar um 
aumento na capacidade de 
produção de laminados de 
alumínio de 400 mil tonela-
das para 600 mil toneladas 
anuais.

De acordo com Tadeu 
Nardocci, em 2012, o merca-
do brasileiro consumiu apro-
ximadamente 622 mil tone-
ladas de laminados. “Com a 
expansão teremos condições 
de atender toda a demanda do 
país”, ressaltou o presidente 
das operações da América do 
Sul.

O presidente e CEO da 
Companhia, Phil Martens, 
explicou que o investimento 
para a expansão foi de US$ 
340 milhões e vai gerar 130 
novos postos de trabalho na 
planta de Pindamonhangaba. 
Ele informou que, atualmen-
te, a empresa possui 1.100 
trabalhadores no município e 
abriga o maior centro de reci-
clagem de alumínio da Amé-
rica do Sul.

Novelis 
em Pinda

Para o prefeito de Pin-
damonhangaba, a empresa 
favorece o desenvolvimento 
no município. “Há 36 anos 
a Novelis investe em Pinda. 

Com essa nova ampliação ela 
vai gerar mais empregos e 
mais ICMS – Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços – para nossa ci-

dade”. O chefe do Executivo 
enalteceu as ações da empresa 
e lembrou que a Novelis pos-
sui cadastro de aproximada-
mente 250 mil catadores de 

material reciclado no Brasil.
O governador do Estado 

de São Paulo ressaltou que a 
Novelis foi responsável por 
transformar Pindamonhan-

gaba na capital nacional da 
reciclagem de alumínio, tí-
tulo concedido pela ABAL 
– Associação Brasileira de 
Alumínio.

Laminados de alumínio serão utilizados na produção de latas de bebidas

Laminador alumínio. O equipamento, 
que possui duas caldeiras 
à base de água com ve-
locidade de 1800 metros 
por minuto, proporciona 
maior produtividade, reduz 
o número de passes para 
fabricação dos produtos, 
além de ser mais sustentá-

vel, pois utiliza menos óleo 
e produz menos vapor.

Com a ampliação da 
planta de Pinda, a Novelis 
estima que será possível 
atender a demanda por pro-
dutos laminados do merca-
do sul-americano por mais 
nove anos.

Prefeito, governador e diretores da companhia

A fábrica funciona em 
Pindamonhangaba desde 
1977 e dedica-se à produ-
ção de chapas de alumínio 
para variadas aplicações, 
como transporte, eletro-
domésticos, cosméticos e 
setor automotivo, mas a 
principal delas é a produção 
de latas para bebidas.

Lata com água gaseificada

daniela GonçalVes
Em sua 27ª reunião de 

bairro, o prefeito e seu se-
cretariado estiveram na noite 
de terça-feira (30), com a co-
munidade do bairro das Oli-
veiras, Rodeio, Pau D’Alho 
e Martins, que foi convida-
da pelo presidente de bairro 
Wilson Ferreira Dias.

Juntos, os munícipes soli-
citaram melhorias para a re-
gião da zona rural da cidade. 
Dentre as reivindicações, ilu-
minação foi uma das pedidas, 
além de melhores condições 
para as estradas rurais que 
recebem um grande fluxo 
de veículos pesados, como 
tratores, caminhões entre ou-
tros.

A moradora das Oliveiras 
Kelly Stephane de Assis Sil-
va, 16 anos, solicitou mais 
horários e flexibilidade dos 
carros que fazem o transporte 
público. Presente na reunião, 
o presidente da empresa que 
oferece o transporte na cida-
de, João Machado, afirmou 
que já está em estudo a im-
plantação de vans que farão 
este trajeto em horários mais 
frequentes e flexíveis.

Já a munícipe Sônia Re-
gina de Oliveira Dias, agra-
deceu ao prefeito pelo bom 
atendimento disponibilizado 
na unidade de Pronto Aten-
dimento de Moreira César, 

Em reunião nas ‘Oliveiras’ munícipes pedem 
melhores condições das estradas rurais

mas questionou a instalação 
do Pronto-Socorro Infantil 
e também reclamou do mau 
atendimento do Pronto-So-
corro central.

Como acontece em todas 
as reuniões, os munícipes vo-
taram na realização de duas 
obras: pavimentação asfálti-
ca nos lugares mais críticos 
de algumas estradas rurais e 
reforma do centro comunitá-
rio das Oliveiras. Será feita 
também a instalação de ilu-
minação pública em vários 
pontos. 

Prefeito comenta sobre melhorias na região e iluminação pública em vários pontos

Sônia Regina de O. Dias Kelly Stephane de Assis

Célia Lima

Célia Lima

Novelis

André Nascimento André Nascimento

André Nascimento



No início da noite de se-
gunda-feira (29), a PM esta-
va em ronda pelo bairro Ara-
retama quando recebeu uma 
denúncia anônima de ocor-
rência de tráfico de drogas.

Assim que chegou ao lo-
cal, avistou um indivíduo, que 
seria VGS, 22 anos, entre-
gando algo para o motorista 
de um veículo Gol, modelo 
2009, e que teria recebido di-
nheiro em troca. 

Em revista pessoal ao jo-
vem, foram encontradas 24 

Drogas na cueca e R$10 mil
trouxinhas de maconha, que 
ele escondia na cueca; no 
bolso de sua calça foi encon-
trada a quantia de R$ 80 em 
dinheiro. 

A PM pediu apoio e soli-
citou que fosse localizado o 
veículo Gol que se evadira. O 
condutor era OGS, 36 anos. 
Com ele, nada foi encontra-
do, mas a PM foi até sua resi-
dência onde foram encontra-
das duas porções de cocaína, 
uma balança de precisão, seis 
celulares e R$ 10 mil.

4 Pindamonhangaba, sexta-feira, 2 de agosto de 2013      

Tribuna do Norte

Polícia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 071/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 071/2013, que cuida de “Aquisição de equipamentos 
trator e roçadeira a serem utilizados em obras e manutenções no Distrito de Moreira César”, 
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, 19 de julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 086/2011

Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 122/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Cedlab Centro de Diagnóstico Laboratorial Ltda. EPP    
Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de educação, monitoramento e con-
trole de portadores de diabetes.
Prazo: Prorrogado em 12 (doze) meses, até 14/06/2014.
Assunto: Reajusta-se com base no índice IPC-FIPE de 5,11% o valor total do contrato de     R$ 
175.031,30 para R$ 183.975,39
Assina pela contratante: Isael Domingues      
Assina pela contratada: Alexandra Neves Manfredini       
Data de assinatura: 13/06/2013

Pindamonhangaba, 30 de julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 192/2012

Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 190/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Patrulha Agrícola Locação de Máquinas Ltda. ME     
Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de máquinas e implementos agrí-
colas.
Assunto: Em conformidade com a cláusula primeira, adita-se o item 1.3. em 25% correspon-
dente a R$ 18.315,00
Assina pela contratante: Benedito Rubens Fernandes de Almeida       
Assina pela contratada: Marcelo Antonio Fortes        
Data de assinatura: 03/07/2013

Pindamonhangaba, 30 de julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 271/2012

Contrato nº 097/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de serviços de trator sobre 
esteiras, modelo D4, a ser utilizado pela Secretaria de Obras e Serviços.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: D. W. de S. Transportes e Locação de Máquinas Ltda. ME
Data de assinatura: 08/07/2013
Vigência: 02 (dois) meses
Valor: R$ 15.900,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita.          
Assina pela contratada: Manoel de Sousa Filho 

Pindamonhangaba, 30 de julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 349/2012

Contrato nº 039/2013
Objeto: Aquisição de Equipamentos para Fisioterapia para Nova Unidade do Araretama.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Alexandre A. de Souza ME.
Data de assinatura: 08/05/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 2.295,08
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues           
Assina pela contratada: Alexandre Américo de Souza  

Contrato nº 040/2013
Objeto: Aquisição de Equipamentos para Fisioterapia para Nova Unidade do Araretama.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Carci Indústria e Comércio de Aparelhos Cirúrgicos e Ortopédicos Ltda. 
Data de assinatura: 08/05/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 16.833,20
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues           
Assina pela contratada: Orlando de Carvalho   

Contrato nº 041/2013
Objeto: Aquisição de Equipamentos para Fisioterapia para Nova Unidade do Araretama.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Luiz C. de Melo Souza Lorena ME  
Data de assinatura: 08/05/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 12.109,60
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues           
Assina pela contratada: Luiz Carlos de Melo Souza    

Pindamonhangaba, 30 de julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº. 4.982, DE 19 DE JULHO DE 2013.
Revoga o Decreto nº 4.360, de 27 de abril de 2007, que dispõe sobre a criação do “PONTO DE 
ESTACIONAMENTO DE CAMINHONETE DE ALUGUEL – FERNANDO PRESTES”. 
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais,

D  E  C  R  E  T  A :
Art.1º Fica Revogado “in totum” o Decreto nº 4.360, de 27 de abril de 2007, que dispõe sobre a 
criação do “PONTO DE ESTACIONAMENTO DE CAMINHONETE DE ALUGUEL – FERNANDO 
PRESTES”.
Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 19 de julho de 2013.

Vito Ardito Lerário                           
Prefeito Municipal     

Nelson Nassif de Mesquita
Secretário de Obras e Serviços 

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 19 de julho de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/  Processo Externo nº14006/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº4.078, DE 31 DE JULHO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções, Resolve EXONERAR, o Sr. Alan Ricardo de Souza Araújo do emprego de provimento 
em comissão de Diretor do Departamento de Patrimônio Histórico, a partir de 05 de agosto 
de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 31 de julho de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 31 de julho de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/

Em suas rondas pela ci-
dade, a Polícia Militar vem 
atendendo uma série de 
ocorrências e realizando di-
versas prisões, a fim de con-
tribuir com a segurança da 
comunidade.

Durante a madrugada do 
último dia 26, uma das equi-
pes estava em patrulhamento 

Traficantes são presos pela Polícia
pelo bairro Araretama, quan-
do avistou três homens em 
uma praça, com comporta-
mento suspeito.

Após realizar a aborda-
gem e revistar os rapazes, os 
PMs perceberam que THV, 
22 anos, estaria comprando 
o material com os menores, 
RID, 16 anos, e BELS, 17 

anos. Com eles a policia en-
controu  três frascos de lança 
perfume, 17 pinos de cocaí-
na, 14 porções de maconha, 
cinco pedras de crack, um 
celular e R$ 22.

Já no domingo, a apre-
ensão de drogas aconteceu 
no bairro CDHU, localiza-
do no Distrito de Moreira 

César. Por volta das 23 
horas, os policiais fizeram 
uma abordagem semelhan-
te à feita no Araretama, 
dessa vez, a dois homens. 
Em revista foram encon-
tradas duas porções e cin-
co pacotes de maconha, 56 
pedras de crack e dois ce-
lulares.

Enquanto tentava assal-
tar uma residência no Lago 
Azul, por volta das 23h15 
de quarta-feira (31), RAS, 
20 anos, foi pego de surpre-
sa. ORSN, 21 anos, mora-
dor da casa, havia acabado 
de chegar quando escutou o 

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, informa que se acha aberto pregão presencial, 
nº 09/13, com encerramento dia 19/08/13, às 14h00, para a aquisição de toner para impressoras.
Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3644.2250, ou na Câmara, na Rua Alcides Ramos
Nogueira, 860 - Mombaça, mesma localidade, das 08h30 às 11h30 e das 14h00 às 17h00,
inexistindo custo do edital, para retirada na Câmara. O edital também estará disponível pelo site
www.camarapinda.sp.gov.br, sem ônus.

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

No final da tarde de quar-
ta-feira (31), dois represen-
tantes de uma empresa de joias 
foram assaltados dentro de um 
hotel, localizado na entrada da 
cidade. Segundo eles, dois in-
divíduos armados invadiram 
o local e anunciaram o assal-
to. Eles renderam a recepcio-
nista do estabelecimento, le-
vando a moça até o local onde 
os representantes da empre-
sa “Meu visual semi jóias”, 
LSC, 29 anos, e MGGM, 22 
anos,  prestavam atendimen-

Bandidos trancam pessoas 
em banheiro de hotel

Ladrão atrapalhado é 
preso por morador

Na noite de terça-feira (30), ICCM, 14 anos, transitava 
pelo centro quando, próximo a uma lanchonete, foi surpre-
endido por dois indivíduos desconhecidos, de bicicleta. Um 
deles portava um facão de cabo branco, e ameaçou o jovem, 
que entregou seu celular modelo L5. Assim que pegaram o 
objeto, os autores fugiram sentido mercado municipal.

Garoto de 14 anos é assaltado
 e ameaçado com um facão

Na noite de terça fei-
ra (30), GAC, 19 anos, que 
trabalha como entregador, 
recebeu um telefonema para 
entregar uma pizza no bair-
ro Terra dos Ipês, Distrito de 
Moreira César.

Quando chegou ao local 
não encontrou o número da 
casa informado no telefo-
nema. No momento em que 
passou pelo final da rua, foi 
abordado por dois indivíduos 

Entregador de pizza é 
enganado e cai em cilada

desconhecidos, que saíram 
repentinamente de um mata-
gal. Segundo a vítima, o lo-
cal estava muito escuro e ele 
não conseguiu enxergar os 
autores, mas afirmou que um 
deles estava armado. Ambos 
ficaram com a motocicleta do 
entregador, além de alguns 
objetos, como um capacete, 
uma máquina de cartão, uma 
caixa de entregar pizza, uma 
pizza e R$100.

Menino de 11 anos leva 
soco e perde os dentes

Um garoto de 11 anos 
levou um soco de um rapaz 
com o dobro de sua idade na 
tarde de sábado (27), no bair-
ro do Castolira. De acordo 
com as informações do bo-
letim de ocorrência, a vítima 

GJM informou que EROS, 
de 22 anos, deu um soco em 
sua boca, o que ocasionou 
corte nos lábios e a perda de 
alguns dentes. Alegando ter 
motivos, o autor confessou a 
agressão.

grito de sua irmã e acabou 
se deparando com o RAS, 
que já havia subtraído di-
versas peças de roupa, na 
expectativa de fugir. Ele foi 
detido pelo morador, a PM 
foi acionada e RAS preso 
em flagrante.

to. Lá, fizeram todos deitarem 
no chão, recolheram diversos 
objetos, dentre eles, quatro 
cartões bancários, documen-
tos, diversas joias, quatro te-
lefones celulares e R$ 27 mil 
entre cheques e dinheiro (pos-
se da empresa) e R$ 70 do 
funcionário LSC. 

Após a ação, todos foram 
trancados em um banheiro 
e os dois, segundo testemu-
nhas, fugiram em uma moto 
de cor vermelha, na qual ha-
viam chegado ao hotel

Na tarde do sábado 
(27), KCF, 36 anos, teve 
uma visita inesperada do 
marido, com quem viveu 
20 anos e decidiu se sepa-
rar. Entretanto, a mulher 
afirma que ECSF, 38 anos, 
não aceita a separação. 
Por isso, ele apareceu de 
surpresa na residência de 
KFC, pois sabia que ela 
estava em casa. Ao entrar 
no local, que fica no Ara-
retama, o homem ofendeu 

 Vingança: jogou tijolo no
 para-brisa do carro da ex      

a vítima, além de dar um 
soco em seu tórax.

Não contente, seguiu até 
a rua, onde o veículo da ex 
estava estacionado e, toma-
do pela impulsividade, atirou 
um bloco de concreto contra 
o para-brisa do automóvel, 
quebrando o vidro, além de, 
com as mãos, também atin-
gir o vidro lateral, chegando 
a danificá-lo. A vítima acio-
nou a PM, mas o homem já 
havia deixado o local.

Divulgação

Divulgação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0170/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. SEBASTIÃO VICENTE , proprietário 
do imóvel situado a Rua. Francisco de O. Penteado, Quadra Y, Lote 04, Jardim Resende Socor-
ro, inscrito no município sob a sigla SO11.10.10.011.000 para que efetue a construção do muro 
do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação, em atendimento e 
conformidade com o artigo 111º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º e 3º da Lei 2.610 de 
09/12/1991.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0170/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. SEBASTIÃO VICENTE , proprietário 
do imóvel situado a Rua. Francisco de O. Penteado, Quadra Y, Lote 04, Jardim Resende Socor-
ro, inscrito no município sob a sigla SO11.10.10.011.000 para que efetue a construção do muro 
do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação, em atendimento e 
conformidade com o artigo 111º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º e 3º da Lei 2.610 de 
09/12/1991.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0171/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. JOÃO B. P. CARVALHO E OUTRA 
responsável pelo imóvel situado a Rua João Paulo I, Quadra 17, lote 31, Lessa, inscrito no mu-
nicípio sob a sigla SO21.01.01.012.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo 
de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0172/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. JOÃO B. P. CARVALHO E OUTRA, 
proprietário do imóvel situado a Rua. João Paulo I, Quadra 17, Lote 31, Lessa, inscrito no muni-
cípio sob a sigla SO21.01.01.012.000 para que efetue a construção do muro do referido imóvel, 
no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o 
artigo 111º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º e 3º da Lei 2.610 de 09/12/1991.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0173/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. ORESTES EMMANUEL DE CARVA 
responsável pelo imóvel situado a Rua Pedro Batista Costa, Quadra 32, lote 08, Jardim Regina, 
inscrito no município sob a sigla SE15.15.19.023.000 para que efetue a limpeza do referido 
imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada 
pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0174/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. José Gomes da Costa responsável 
pelo imóvel situado a Rua Pedro Batista Costa, Quadra 32, lote 11, Jardim Regina, inscrito no 
município sob a sigla SE15.15.19.020-000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo 
de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0175/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. ORESTES EMMANOEL DE CARVA 
responsável pelo imóvel situado a Rua Pedro Batista Costa, Quadra 32, lote 10, Jardim Regina, 
inscrito no município sob a sigla SE15.15.19.021-000 para que efetue a limpeza do referido 
imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada 
pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

Mulher tem carro e 
cadeirinha de bebê furtados

Na noite de quarta-feira 
(31), um carro foi furtado 
na rua Prudente de Morais. 
KLA, 25 anos, havia deixado 
o veículo, que não possuía 
seguro e nem alarme, esta-
cionado no local.

Às 20h30, ela confirma, 
o automóvel ainda estava lá, 
mas, às 22 horas, já não esta-
va mais no local. Documen-
tos e chaves do veiculo não 
foram levados. Entretanto, a 

vítima informou que no inte-
rior do veículo havia também 
uma cadeirinha de bebê.

Divulgação
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Com dez anos de existên-
cia, a banda A Tropa prepa-
ra uma série de lançamentos 
em comemoração aos anos 
de estrada e a estreia de seu 
primeiro disco, marcado para 
o final deste ano. O pontapé 
inicial da  sequência de de-
butes que vem  por aí – dois 
clipes, um álbum e um do-
cumentário - é o videoclipe  
“Mantra”.

Gravado na Pedra do Baú, 
o vídeo tem participação es-
pecial de Teco Martins, vo-
calista do Rancore e foi lan-
çado no final de junho. Junto 
a Kene Konaman, Teco canta 
sobre a importância da tole-

Banda A Tropa divulga clipe de “Mantra”

Aos 67 anos, 
falece Luiz Carlos 
Loberto, o ‘Cacaio’

O provedor da Santa Casa 
de Misericórdia de Pinda-
monhangaba, engenheiro 
Luiz Carlos Loberto “Ca-
caio”, faleceu na manhã 
de quinta-feira (1º/8), aos 
67 anos. Cacaio estava com 
problemas cardíacos. Ele foi 
operado, mas veio a óbito 
devido a algumas  compli-
cações. Loberto prestava 
serviços à instituição há 34 
anos, dentre eles, 26 à frente 
da diretoria e oito anos como 
provedor.

Cacaio era engenheiro 
agrônomo aposentado do 
Estado. Trabalhou como pro-
fessor da Unitau - Universi-
dade de Taubaté, e chegou a 

ser assessor da Vice-Reitoria. 
Também era vice-pre-

sidente da APL - Academia 
Pindamonhangabense de Le-
tras, e autor do livro “Home-
nagem a Pindamonhangaba”.

Filho de Domingos Lo-
berto e Tereza Silva Lober-
to, era casado com Nielsen 
Maria Alvarenga Loberto 
com quem teve quatro filhos: 
Felipe Alessandro, Rodrigo 
Adolfo, Ricardo Vinícius e 
Daniela Regina.

Cacaio completaria mais 
um ano de vida no dia 8 de 
setembro. Torcedor do Co-
rinthians, tinha como distra-
ções assistir a filmes, espor-
tes e  gostava de leitura. 

Moradores de Pinda-
monhangaba participaram 
do VI Encontro Nacional 
Jovens Vivendo com HIV/
Aids, realizado no dia 10 
de julho, em Brasília. Eles 
foram acompanhados de 
uma representante do Am-
bulatório de Infectologia da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba.

O objetivo do evento foi 
mobilizar os jovens na par-
ticipação ativa em ações de 
Prevenção do HIV/Aids, au-

tonomia no tratamento e nas 
discussões referentes à me-
lhoria e adequação de pro-
postas das Políticas Públicas 
de Saúde.

A equipe técnica do Am-
bulatório de Pindamonhan-
gaba preparou três jovens 
multiplicadores na Prevenção 
e Promoção de Saúde duran-
te o mês de junho, deste ano, 
propiciando suporte técnico 
e teórico para representação 
ativa de Pindamonhangaba 
neste encontro.

Jovens participam de 
encontro em Brasília

AiAndrA Alves MAriAno
A 37ª edição da Feira da 

Fraternidade da Apae – As-
sociação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - de Pin-
damonhangaba começou na 
quinta-feira (1º/8). O evento 
acontece no Recinto de Ex-
posições do Sindicato Rural 
e as atividades iniciam a par-
tir das 19 horas. A festa segue 
durante todo o final de sema-
na (dias 2, 3 e 4) e também no 
próximo (dias 8, 9, 10 e 11).

A abertura oficial contou 
com a presença de autoridades 
do Executivo e Legislativo e 
com a participação da fanfarra 
da Apae. Também houve show 
com Rafinha Acústico.

Na sexta-feira (2), haverá 
show com a Banda Panela. 
Sábado (3), é a vez do gru-
po Frente de Varanda e no 
domingo (4), se apresenta a 
banda Bela Cruela. Também 
acontecem, em todos os dias, 
apresentações especiais com 
os alunos da instituição.

Diversas opções em gas-
tronomia chamam a atenção 
na festa, que tem espaço para 
as diferentes culinárias. Entre 
as barracas participantes são 
servidos pratos da cozinha 

Começa a 37ª Feira da Apae

japonesa, alemã, árabe, brasi-
leira, italiana, além de doces, 
pastéis, pães, casquinha de 
siri, churrasco, entre outros. 

Cerca de 500 voluntários 
trabalham na feira e todas 
as barracas são gerenciadas 
por associações e instituições 
voluntárias, que revertem a 
renda obtida para a Apae de 
Pinda. O evento é realizado 
com apoio da Prefeitura.

Na outra semana, várias 
apresentações também irão 
marcar a feira e, no domingo 
(11), acontece o tradicional 
Almoço dos Pais, com feijoa-
da e truta. A entrada é franca.

“Cacaio” era provedor da Santa Casa desde 2005

Os estudantes do Ensi-
no Médio interessados em 
fazer estágio nas escolas da 
Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo têm 
até o dia 9 para se inscre-
ver. O Programa Acessa 
Escola prorrogou as inscri-
ções e a taxa de R$ 12 pode 
ser paga até o dia 12.

De acordo com as in-
formações da Secretaria 
de Educação do Estado 
de São Paulo, a publica-
ção das   inscrições con-
firmadas será feita no dia 
15 e no dia 27 de agos-
to. O local da realização 
das provas também será 
publicado, estas deverão 
ocorrer no dia 1º de se-

tembro, às 13 horas. 
As inscrições serão 

recebidas somente via 
Internet, através do site 
http://estagio.sp.gov.br. 
Em Pindamonhangaba, os 
alunos poderão estagiar 
em uma das 21 unida-
des escolares e receberão 
uma bolsa mensal no va-
lor de R$340, mais auxí-
lio transporte e seguro de 
acidentes pessoais. A car-
ga horária será de quatro 
horas diárias, de segunda 
a sexta-feira. Os estágios 
terão a duração de até 12 
meses, podendo ser pror-
rogado até o limite de 24 
meses, ou até a conclusão 
do curso.

Programa Acessa escola 
prorroga inscrições

rância ideológica em um leve 
ragga.

No vídeo, imagens lú-
dicas, filmadas com uma 
película vintage, mostram 
crianças distribuindo carta-

zes com mensagens positi-
vas pelas ruas. As cenas são 
simbolismos do que a banda 
pretende passar com suas 
canções – um protesto doce 
sobre questões políticas, so-

ciais e emocionais.
Para a divulgação do vi-

deoclipe, o artista taubatea-
no Luis Simonetti preparou 
uma arte temática liberada 
para o download dos fãs.

Formada por Kene Kona-
man, Jota P, Mateus da Mata, 
Marco Vinci, Marcos Gui-
marães, Alexandre Campos, 
A Tropa tem o reggae como 
linha guia de suas músicas. 
Ao mesmo tempo mistura 
variações do ritmo como o 
dub e o ragga e também in-
corpora as guitarras distor-
cidas do rock, o groove do 
soul a elementos eletrônicos 
do dubstep.

A Tropa, na Pedra do Baú, durante gravação do single

A Gerdau usina Pindamonhangaba re-
alizou, de 22 a 26 de julho, a 3ª Semana 
da Excelência, que reforça as boas práti-
cas de segurança, meio ambiente e qua-
lidade da Empresa. O evento, realizado 
em paralelo à Sipat - Semana Interna de 
Prevenção a Acidentes do Trabalho, con-

tou com a participação de colaboradores, 
familiares e comunidade local.

A programação teve apresentação de 
alunos do projeto Roda Viva da Capoeira 
e da Camerata Jovem de Pindamonhan-
gaba. 

Outro destaque foi a exposição de 

produtos artesanais realizada pelas ONGs 
IA3 e Casa da Amizade, que atuam em 
Pinda e recebem apoio da Gerdau em 
ações de voluntariado realizadas com o 
direcionamento do Instituto Gerdau, res-
ponsável pelas políticas e diretrizes de 
responsabilidade social da companhia.

Gerdau realiza Semana da Excelência 

Sindicato dos Metalúrgicos forma 
novas turmas do curso de informática
Prazo para novas inscrições se encerra nesta sexta-feira, dia 2

O Sindicato dos Metalúr-
gicos de Pindamonhangaba-
-CUT concluiu na terça-feira 
(30), novas turmas do curso 
de informática básica custea-
do pela entidade. Trinta e três 
alunos concluíram o curso de 
12 semanas.

As aulas ministradas 
pelo professor Carlos Al-
berto de Souza, profissional 
contratado pelo sindicato, 
são gratuitas para sócios da 
entidade e seus dependentes 
e também abertas à comu-
nidade para vagas remanes-
centes.

O secretário de Formação 
do sindicato, Celso Alves 
Antunes, ressaltou a impor-
tância da oferta do curso. 
“Hoje em dia um curso de 
informática é a porta de en-

trada para o mercado de tra-
balho. É requisito básico para 
qualquer emprego; por isso, 
o sindicato se esforça para 
oferecer um curso totalmente 
gratuito, com um aluno por 
computador, poucos alunos 

por turma, para que o aluno 
tenha uma boa aproveitação 
do curso”, disse.

O prazo limite para ins-
crição de sócios, dependen-
tes e também da comunidade 
para as novas turmas termina 

nesta sexta-feira (2). Para se 
inscrever, basta comparecer 
à sede do sindicato, na rua 
Sete de Setembro, no centro. 
Informações pelo telefone 
0800-771-8589 e site www.
sindmetalpinda.com.br.

alunos recebem certificados de conclusão do curso na sede do sindicato

As apresentações culturais fazem parte da programação da 37ª Feira da Apae

Frei Laércio, do Lar São Judas Tadeu, fez oração na festa

Guilherme Moura

Assessoria de A Tropa

Arquivo TN

Célia Lima

Célia Lima
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ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 022/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0556/13 DATA PROTOCOLO: 09/04/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000402-1-5 DATA DE VALIDADE: 21/06/2014
CNAE:   8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames 
complementares
RAZÃO SOCIAL:   VIEIRA MARQUES E VIEIRA MARQUES COMPL. DIAGNÓSTICA S/S 
LTDA 
CNPJ/CPF:   004.839.754/0001-90
ENDEREÇO: Rua Pinheiro da Silva N°: 205
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Boa Vista
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12401-020 UF: SP
RESP. LEGAL: Clovis Vieira Marques Junior CPF: 619.619.307-49
RESP. TÉCNICO: Clovis Vieira Marques Junior CPF: 619.619.307-49
CBO: Médico Gastroenterologista CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 41420 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  21/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, _21 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 023/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0751/13 DATA PROTOCOLO: 15/05/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000090-1-6 DATA DE VALIDADE: 21/06/2014
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:   LECEL CLÍNICA MÉDICA LTDA
CNPJ/CPF:   002.756.910/0001-24
ENDEREÇO: Rua Dr. Alfredo Valentini N°: 223
COMPLEMENTO: Sala 02 BAIRRO: Tabaú
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-360 UF: SP
RESP. LEGAL: José Lelis Nogueira CPF: 218.549.208-04
RESP. TÉCNICO: José Lelis Nogueira CPF: 218.549.208-04
CBO: CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 20.506 UF:SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  21/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, _21 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 024/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0270/13 DATA PROTOCOLO: 15/02/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000218-1-4 DATA DE VALIDADE: 21/06/2014
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:   NOVELIS DO BRASIL LTDA
CNPJ/CPF:   060.561.800/0041-09(001)
ENDEREÇO: Av. Burity N°: 1087
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Feital
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-000 UF: SP
RESP. LEGAL: Antonio Manuel do Couto Corrreia CPF: 114.580.598-12
RESP. TÉCNICO: Antonio Augusto Souza de Oliveira CPF: 203.758.718-86
CBO: CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 123268 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  21/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, _21 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 025/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0870/13. DATA PROTOCOLO: 11/06/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000476-1-9 DATA DE VALIDADE: 25/06/2014
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:   FERREIRA & FERREIRA CLÍNICA ODONTOLÓGICA
CNPJ/CPF:   007.609.486/0003-70
ENDEREÇO: Rua Barão Homem de Mello N°: 147
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-440 UF: SP
RESP. LEGAL: Hellen Cristine Ferreira Lopes CPF: 256.082.068-43
RESP. TÉCNICO: Hellen Cristine Ferreira Lopes CPF: 256.082.068-43
CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 62.519 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  25/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, _25 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 026/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0937/13 DATA PROTOCOLO: 24/06/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000466-1-2 DATA DE VALIDADE: 25/06/2014
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:   FERREIRA & FERREIRA CLÍNICA ODONTOLÓGICA
CNPJ/CPF:   007.609.486/0001-09
ENDEREÇO: Av. Francisco Lessa Junior  N°: 1165
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Socorro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12422-010 UF: SP
RESP. LEGAL: Hellen Cristine Ferreira Lopes CPF: 256.082.068-43
RESP. TÉCNICO: Hellen Cristine Ferreira Lopes CPF: 256.082.068-43
CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 62.519 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  25/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, _25 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 027/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1084/12 DATA PROTOCOLO: 06/09/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000278-1-2 DATA DE VALIDADE: 25/06/2014
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:   ANTONIO ASMAR KOBBAZ JUNIOR
CNPJ/CPF:   984.742.607/44
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira N°: 915
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: Antonio Asmar Kobbaz Junior CPF: 984.742.607-44
RESP. TÉCNICO: Antonio Asmar Kobbaz Junior CPF: 984.742.607-44
CBO: Médico Cardiologista CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 73651 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  25/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, _25 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 028/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0516/13 DATA PROTOCOLO: 05/04/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000293-1-9 DATA DE VALIDADE: 25/06/2014
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:   MARIA DO SOCORRO ABRANTES CRONEMBERGER
CNPJ/CPF:   205.880.034/68 ENDEREÇO: Rua João Gama N°: 40 COMPLEMENTO:  
BAIRRO: Vila Bourghese MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12401-470 UF: SP
RESP. LEGAL: Maria do Socorro Abrantes Cronemberger CPF: 205.880.034-68
RESP. TÉCNICO: Maria do Socorro Abrantes Cronemberger CPF: 205.880.034-68
CBO: Médico Pediatra CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 67683 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  25/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, _25 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 029/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0315/13 DATA PROTOCOLO: 22/02/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000583-1-9 DATA DE VALIDADE: 25/06/2014
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:   ERICA MITUBASHI IMANISHI
CNPJ/CPF:   112.123.758/40
ENDEREÇO: Rua João Gama N°: 40
COMPLEMENTO: Sala 03 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-260 UF: SP
RESP. LEGAL: Érica Mitubashi Imanishi CPF: 112.123.758-40
RESP. TÉCNICO: Érica Mitubashi Imanishi CPF: 112.123.758-40
CBO: CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 88.254 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  25/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, _25 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 030/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0269/13 DATA PROTOCOLO: 15/02/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000368-1-1 DATA DE VALIDADE: 26/06/2014
CNAE:   8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames 
complementares
RAZÃO SOCIAL:   LUCY SUZUMI MATSUMOTO KAYANO
CNPJ/CPF:   044.310.088/88
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira N°: 756 COMPLEMENTO:  
Sala 01 BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: Lucy Suzumi Matsumoto Kayano CPF: 044.310.088-88
RESP. TÉCNICO: Lucy Suzumi Matsumoto Kayano CPF: 044.310.088-88
CBO: Médico Ginecologista/Obstetra CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 42.150 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  26/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, _26 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 031/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0058/13 DATA PROTOCOLO: 15/01/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000132-1-8 DATA DE VALIDADE: 26/06/2014
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:   SANDRA UMBELINA PEREIRA FERES - CNPJ/CPF:   062.511.858/80
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira N°: 901
COMPLEMENTO: BAIRRO: Parque dos Ypes    MUNICÍPIO: PindamonhangabaCEP: 
12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: Sandra Umbelina Pereira Feres CPF: 062.511.858-80
RESP. TÉCNICO: Sandra Umbelina Pereira Feres CPF: 062.511.858-80
CBO: Médico Ginecologista/Obstetra CONS. PROF.:CRM N º INSCR.: 66.739 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  26/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, _26 de junho de 2013

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP

CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br   -   visa_saude_pinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 011/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0333/11(A) DATA PROTOCOLO: 18/03/2011
Nº CEVS: 353800601-360-000017-2-4 DATA DE VALIDADE: N/A
CNAE:   3600-6/01 Captação, tratamento e distribuição de água
RAZÃO SOCIAL:   NOVELIS DO BRASIL LTDA
CNPJ/CPF:   060.561.800/0041-09(003)
ENDEREÇO: Av. Buriti N°: 1087
COMPLEMENTO: Poço 3 BAIRRO: Feital
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12425-190 UF: SP
RESP. LEGAL: Alexandre de Sesso CPF: 100.157.488-55
RESP. TÉCNICO: Paulo Sergio Felipe CPF: 008.841.928-22
CBO: Engenheiro de Segurança do Trabalho CONS. PROF.: CREA N  º  I N S C R . :  
0605063731 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  14/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __14 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 012/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0860/13 DATA PROTOCOLO: 10/06/2013
Nº CEVS: 353800601-360-000025-2-6 DATA DE VALIDADE: N/A
CNAE:   3600-6/01 Captação, tratamento e distribuição de água
RAZÃO SOCIAL:   NOVELIS DO BRASIL LTDA
CNPJ/CPF:   060.561.800/0041-09(003)
ENDEREÇO: Av. Buriti N°: 1087
COMPLEMENTO: Poço 2 BAIRRO: Feital
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12425-190 UF: SP
RESP. LEGAL: Marcelo Giannubilo Schutzer CPF: 116.820.778-96
RESP. TÉCNICO: Thiago Elias de Souza CPF: 264.635.258-12
CBO: Engenheiro Químico CONS. PROF.: CREA N º INSCR.: 0605063731 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  14/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __14 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 014/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1535/12 DATA PROTOCOLO: 13/12/2012
Nº CEVS: 353800601-477-000054-1-0 DATA DE VALIDADE: 17/06/2014
CNAE:   4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmu-
las
RAZÃO SOCIAL:   DSI DROGARIA LTDA
CNPJ/CPF:   060.184.751/0010-28
ENDEREÇO: Praça Monsenhor Marcondes N°: 34
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-470 UF: SP
RESP. LEGAL: Robson Rodrigues de Oliveira CPF: 051.078.718-52
RESP. TÉCNICO: Alessandro Timóteo Leite CPF: 289.199.058-78
CBO: Farmacêutico CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 37403 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  17/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __17 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 015/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0340/13 DATA PROTOCOLO: 26/02/2013
Nº CEVS: 353800601-477-000026-1-5 DATA DE VALIDADE: 17/06/2014
CNAE:   4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmu-
las
RAZÃO SOCIAL:   ROSANGELA TEODORO FERREIRA DA SILVA – EPP
CNPJ/CPF:   001.658.470/0001-00
ENDEREÇO: Rua Capitão Vitório Casso N°: 845
COMPLEMENTO:  BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-010 UF: SP
RESP. LEGAL: Rosangela Togoro Ferreira da Silva CPF: 065.561.498-29
RESP. TÉCNICO: Rosangela Togoro Ferreira da Silva CPF: 065.561.498-29
CBO: Farmacêutico CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 43717 UF:SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  17/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __17 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 016/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0902/13 DATA PROTOCOLO: 17/06/2013
Nº CEVS: 353800601-865-000117-1-1 DATA DE VALIDADE: 18/06/2014
CNAE:   8650-0/03 Atividade de psicologia e psicanálise
RAZÃO SOCIAL:   SOCIEDADE RELIGIOSA DAS IRMÃS M. DO AMOR DIVINO
CNPJ/CPF:   043.672.641/0003-67
ENDEREÇO: Rua São João Bosco N°: 222
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Alto Tabaú
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12403-010 UF: SP
RESP. LEGAL: Maria Inês Vieira Ribeiro CPF: 456.407.779-15
RESP. TÉCNICO: Heloisa Cristina Chagas CPF: 057.875.818-06
CBO: Psicólogo CONS. PROF.: CRP N º INSCR.: 91495 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  18/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __18 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 017/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0899/13 DATA PROTOCOLO: 17/06/2013
Nº CEVS: 353800601-960-000136-1-7 DATA DE VALIDADE: 18/06/2014
CNAE:   9601-7/01 Lavanderias
RAZÃO SOCIAL:   R L SOARES DE ARRUDA LAVANDERIAS ME
CNPJ/CPF:   009.410.909/0001-92
ENDEREÇO: Rua Bicudo Leme  N°: 611
COMPLEMENTO: BAIRRO: Vila Nair
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-180 UF: SP
RESP. LEGAL: Rodolfo Lois Soares de Arruda CPF: 219.984.878-73
RESP. TÉCNICO:CPF:  CBO: CONS. PROF.:  N º INSCR.:  UF:SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  18/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __18 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 018/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0903/13 DATA PROTOCOLO:17/06/2013
Nº CEVS: 353800601-872-000003-1-0 DATA DE VALIDADE: 18/06/2014
CNAE:   8720-4/99 Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios 
psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificada anteriormente
RAZÃO SOCIAL:   COMUNIDADE TERAPEUTICA DE PINDAMONHANGABA
CNPJ/CPF:  011.960.512/0001-16
ENDEREÇO: Estrada Municipal do Bairro do Uma N°:1680
COMPLEMENTO: BAIRRO: Socorro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12424-720 UF: SP
RESP. LEGAL: André da Motta Machado CPF: 347.636.818-18
RESP. TÉCNICO: Alfredo Miranda de Mello CPF: 005.271.508-60
CBO: CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 35837 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  18/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __18 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 019/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0718/13 DATA PROTOCOLO: 08/05/2013
Nº CEVS: 353800601-865-000146-1-3 DATA DE VALIDADE: 19/06/2014
CNAE:   8650-0/03 Atividade de psicologia e psicanálise
RAZÃO SOCIAL:   ANA BEATRIZ ARENA   CNPJ/CPF:   269.576.308/54
ENDEREÇO: Rua Francisco Glicério N°: 71 COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-130 UF: SP
RESP. LEGAL: Ana Beatriz Pereira Arena CPF: 269.576.308-54
RESP. TÉCNICO: Ana Beatriz Pereira Arena CPF: 269.576.308-54
CBO: Psicólogo CONS. PROF.: CRP N º INSCR.: 76208/06 UF:SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  19/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __19 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 020/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0724/13 DATA PROTOCOLO: 09/05/2013
Nº CEVS: 353800601-865-000100-1-4 DATA DE VALIDADE: 19/06/2014
CNAE:   8650-0/03 Atividade de psicologia e psicanálise
RAZÃO SOCIAL:   SIMONE GUEDES ZICARDI
CNPJ/CPF:   302.548.328/81 - (001) ENDEREÇO: Rua João Gama N°: 70
COMPLEMENTO: Sala 01 e 04 BAIRRO: Vila Bourghese
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-260 UF: SP
RESP. LEGAL: Simone Guedes Zicardi CPF: 302.548.328-81
RESP. TÉCNICO: Simone Guedes Zicardi CPF: 302.548.328-81
CBO: Psicólogo CONS. PROF.:CRP N º INSCR.: 78416 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  19/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __19 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 021/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0748/13 DATA PROTOCOLO: 15/05/2013 Nº CEVS: 353800601-865-000013-1-7 
DATA DE VALIDADE: 20/06/2014 CNAE: 8650-0/04 Atividades de fisioterapia
RAZÃO SOCIAL:  TATIANA RIBEIRO LOPES CNPJ/CPF: 288.883.018/36 ENDEREÇO: Rua 
Sete de Setembro N°: 110 COMPLEMENTO: BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-020 UF: SP
RESP. LEGAL: Tatiana Ribeiro Lopes  CPF:  288.883.018-36
RESP. TÉCNICO: Tatiana Ribeiro Lopes CPF: 288.883.018-36 - CBO:Fisioterapeuta 
CONS. PROF.: CREFITO N º INSCR.: 50016-F UF:SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  20/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, _20 de junho de 2013

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP

CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br   -   visa_saude_pinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 001/13
Comunicado de DEFERIMENTO:  RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0825/13 DATA PROTOCOLO: 04/06/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000194-1-0 DATA DE VALIDADE: 05/06/2014
CNAE:   8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames 
complementares
RAZÃO SOCIAL:  CLÍNICA DE FRATURAS E FISIOTERAPIA S/C LTDA
CNPJ/CPF:  048.973.010/0001-30
ENDEREÇO:  Rua Dr. Laerte Machado Guimarães N°: 300
COMPLEMENTO: BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-180 UF:SP
RESP. LEGAL: Carlos Roberto Cardoso Telles CPF: 179.426.327-68
RESP. TÉCNICO: Arquimedes Natrielli de Almeida CPF: 830.387.608-20
CBO: Médico Ortopedista CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 30217 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  05/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, _05 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 002/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0750/13 DATA PROTOCOLO: 15/05/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000083-1-1 DATA DE VALIDADE: 06/06/2013
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:   UNIODONTO DE PINDAMONHANGABA
CNPJ/CPF:   002.064.028/0001-18
ENDEREÇO: Praça Padre João Faria Fialho N°: 51
COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-190 UF:SP
RESP. LEGAL: Acilia Aparecida Cesar Lourenço CPF: 019.528.788-61
RESP. TÉCNICO: Hercule Martinez Peregrino CPF: 755.790.498-20
CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 28690 UF:SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  06/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __06 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 003/13
Comunicado de DEFERIMENTO:  ALTERAÇÃO DE RESP. TÉCNICO – BAIXA
Nº PROTOCOLO: 0777/13 DATA PROTOCOLO: 21/05/2013
Nº CEVS: 353800601-864-000042-1-9 DATA DE VALIDADE: 07/06/2013
CNAE:   8640-2/02 Laboratórios Clínicos
RAZÃO SOCIAL:  CITOLÓGUS S/C LTDA
CNPJ/CPF:   001.683.409/0001-12
ENDEREÇO: Av. Albuquerque Lins N°: 505
COMPLEMENTO: BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-030 UF:SP
RESP. LEGAL: Claudia Maria Vieira Domingues CPF: 110.945.698-01
RESP. TÉCNICO: Claudia Maria Vieira Domingues CPF: 110.945.698-01
CBO: Biomédico CONS. PROF.: CRBM N º INSCR.: 4444 UF:SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  07/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __07 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 004/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0588/13 DATA PROTOCOLO: 12/04/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000684-1-1 DATA DE VALIDADE: 07/06/2013
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:  JOSÉ BENEDITO FERNANDES SALES JUNIOR
CNPJ/CPF:  302.725.928/89
ENDEREÇO: Idalina César N°:975
COMPLEMENTO: BAIRRO: Vila Rica
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12422-460 UF: SP
RESP. LEGAL: José Benedito Fernandes Sales Junior CPF: 302.725.928-89
RESP. TÉCNICO: José Benedito Fernandes Sales CPF: 056.660.406-00
CBO: CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 11010 UF:SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  07/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __07 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 005/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0285/12 DATA PROTOCOLO: 14/03/2012
Nº CEVS: 353800601-360-000023-2-1 DATA DE VALIDADE: N/A
CNAE:   3600-6/01 Captação, tratamento e distribuição de água
RAZÃO SOCIAL:   NOVELIS DO BRASIL LTDA
CNPJ/CPF:   060.561.800/0041-09(003)
ENDEREÇO: Av. Buriti N°: 1087
COMPLEMENTO: Poço 4 BAIRRO: Feital MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12425-190 UF: SP
RESP. LEGAL: Marcelo Giannubilo Schutzer CPF: 116.820.778-96
RESP. TÉCNICO: Tiago Elias de Souza CPF: 264.635.258-12
CBO: Engenheiro Químico CONS. PROF.: CREA N º INSCR.: 5062887183 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  07/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __07 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 006/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0811/13 DATA PROTOCOLO: 24/05/2013
Nº CEVS: 353800601-960-000132-2-6 DATA DE VALIDADE: N/A  CNAE:  9602-5/01 Cabeleireiros
RAZÃO SOCIAL:  ALECSANDRA TORRES RODRIGUES LINS CNPJ/CPF:  018.119.767/0001-08
ENDEREÇO: Rua Alberto Torres de Andrade N°: 301 COMPLEMENTO:BAIRRO: Mombaça
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12425-120 UF: SP
RESP. LEGAL: Alecsandra Torres Rodrigues Lins  CPF: 042.572.967-20
RESP. TÉCNICO: CPF:  CBO: CONS. PROF.: N º INSCR.: UF:SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  11/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __11 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:007/13
Comunicado de DEFERIMENTO:  CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0828/13 DATA PROTOCOLO: 06/06/2013
Nº CEVS: 353800601-860-000134-2-0 DATA DE VALIDADE: N/A CNAE:   9602-5/01 Cabeleireiros
RAZÃO SOCIAL: TL VASCONCELOS F P C LTDA ME  CNPJ/CPF:  017.966.622/0001-71
ENDEREÇO: Dr. Monteiro Cesar N°: 32 COMPLEMENTO: BAIRRO: 
Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba  CEP: 12400-260 UF: SP
RESP. LEGAL: Tatiana da Silva Vasconcelos CPF: 271.615.338-80 RESP. TÉCNICO: CPF: 
CPF: 271.615.338-80 CBO: CONS. PROF.: N º INSCR.: UF:SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  11/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __11 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 008/13
Comunicado de DEFERIMENTO:  CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0829/13 DATA PROTOCOLO: 06/06/2013
Nº CEVS: 353800601-960-000135-2-8 DATA DE VALIDADE: N/A
CNAE:   9602-5/02 Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza
RAZÃO SOCIAL:  TL VASCONCELOS F P C LTDA ME
CNPJ/CPF:  017.966.622/0001-71
ENDEREÇO:Dr. Monteiro Cesar N°:32
COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-260 UF: SP
RESP. LEGAL: Tatiana da Silva Vasconcelos CPF: 271.615.338-80 RESP. TÉCNICO: CPF: 
CBO: CONS. PROF.: N º INSCR.: UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  11/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __11 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 009/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0635/13 DATA PROTOCOLO: 23/04/2013
Nº CEVS: 353800601-864-000103-1-6 DATA DE VALIDADE: 14/06/2013
CNAE:   8640-2/05 Serviços de diagnostico por imagem com uso de radiação ionizante – exceto 
tomografia
RAZÃO SOCIAL:   WK RADIOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:  065.057.333/0002-83
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira N°: 305
COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: Dirk Helge Kalitzki CPF:026.100.148-56
RESP. TÉCNICO: Wilson Hiroyuki Watanabe CPF: 093.858.228-37
CBO: Médico Radiologista CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 66.135 UF:SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  14/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __14 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 010/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0634/13 DATA PROTOCOLO: 23/04/2013
Nº CEVS: 353800601-864-000091-1-3 DATA DE VALIDADE: 14/06/2013
CNAE:   8640-2/05 Serviços de diagnostico por imagem com uso de radiação ionizante – exce-
to tomografia
RAZÃO SOCIAL:   WK RADIOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:   065.057.333/0001-00
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira N°: 466
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: Dirk Helge Kalitzki CPF: 026.100.148-56
RESP. TÉCNICO: Wilson Hiroyuki Watanabe CPF: 093.858.228-37
CBO: Médico Radiologista CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 66.135 UF:SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  14/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __14 de junho de 2013
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Pindamonhangaba, sexta-feira, 2 de agosto de 2013

Parabéns
Para a aniversariante 
do dia 3 de agosto, a 
Lídia Japonesa, que 
completa mais um ano 
de vida. Abraços dos 
filhos Renato, Nanci, Suzi 
e netos.

Felicidade - Para 
Nelson Gonçalves, que 
comemorou aniversário 
no dia 25 de julho. Ele re-
cebeu os cumprimentos 
dos amigos e familiares.

Aniversário
Daniel de Souza Silveira 
comemorou aniversário 
no dia 27 de julho. 
Ele recebe o carinho 
da esposa Andréa 
Aparecida (com ele na 
foto). Abraços  especiais 
da sogra Marlene 
Muassab.

Tudo de bom
Para a professora 
Rosana, que assoprou 
velinhas no dia 27 de 
julho. Felicidade e muitos 
anos de vida desejam-
lhe os familiares e 
amigos. Parabéns.

Festa Julina do Ouro Verde - A comunidade do bairro Ouro Verde 
e região realizou sua festa julina no sábado (27), com comidas e bebidas 
típicas, bingo, pescaria e a presença dos representantes do Amor Exigente. 

Tudo de bom
Felicidade para nosso 
amigo jornalista Giovanni 
Romão, leonino do dia 5 
de agosto, que recebe 
os cumprimentos de seus 
familiares e amigos por 
mais um ano de vida. 

Muita felicidade
Parabéns para a 
publicitária Lívia 

Carla, que comemora 
aniversário no dia 3 de 

agosto, recebendo o 
abraço de familiares e 

amigos. 

Festa Julina Centopeia - A Associação Centopeia de Proteção 
aos Animais realizou, no sábado (27), sua festa julina, com a participação de 
associados e pessoas da comunidade. 

Felicidade - Tudo 
de ótimo para Marado-
na (Gráfica Center Print), 
aniversariante do dia 3 
de agosto. Recebe o ca-
rinho especial da esposa 
Gislene, dos filhos, de-
mais familiares e amigos.

Domingo foi dia de feijoada 
No domingo (28), o Lions Clube de Pindamonhan-
gaba realizou uma feijoada com música ao vivo. 
Diversas pessoas prestigiaram o evento e pude-
ram saborear a deliciosa especialidade brasileira. 

Festa Julina da OAB - A equipe da Ordem 
dos Advogados do Brasil de Pindamonhangaba reali-
zou sua festa julina no sábado (27), para associados e 
familiares. O evento teve diversos quitutes típicos, ao 
som da dupla Antonio Marcos e Juan. 

Jantar Beneficente da Apae - A Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Pindamonhangaba realizou, no sábado (27), um jantar 

beneficente no restaurante Colmeia. As pessoas que prestigiaram o evento, que 
teve música ao vivo, puderam saborear os deliciosos pratos do fogão à lenha.

Feliz aniversário
Parabéns para o nosso 
amigo da imprensa Gil 
Arruda, que comemora 
aniversário no dia 2 de 
agosto, recebendo o abra-
ço da amada Marina, dos 
familiares e amigos. Parabéns - Muita fe-

licidade para José Mar-
celo Randes, nosso ami-
go da Tribuna do Norte, 
que aniversariou no dia 
30 de julho. Familiares, 
em especial a esposa 
Yonne, e amigos lhe de-
sejam tudo de bom!

Felicidade - Para 
a nossa leitora assídua, 
Nita Teixeira, que 
comemorou 90 anos 
no dia 31 de julho.  A 
família, nora, filho e 
netos desejam-lhe toda 
a felicidade do mundo. 
Parabéns da equipe TN.
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Tribuna do Norte CULTURA & LAZER8

MARIA FERNANDA MUNHOZ
O VII Festipoema – Festival de 

Poemas de Pindamonhangaba – será 
realizado nos dias 24 e 25 de agosto, 
no centro comunitário do Bosque. As 
apresentações serão realizadas nos 
dois dias e a premiação será no dia 25. 
A entrada é gratuita. 

Os organizadores do evento já di-
vulgaram os 30 classifi cados para esta 
edição, que serão divididos e apre-

sentados pelos concorrentes a melhor 
intérprete, que pode apresentar até 
dois poemas. A Associação Cultural 
Cootepi fornecerá, a todos os intér-
pretes, a oportunidade de ensaio, com 
orientação técnica e direção de cena, 
entre os dias 19 e 23 de agosto. Os in-
teressados devem entram em contato 
com o Departamento de Cultura, no 
3642-1080 ou e-mail cultura.pinda-
monhangaba@hotmail.com

A premiação será concedida para 
primeiro, segundo e terceiro lugar, 
nas categorias Adulto, Juvenil e In-
fantil, e também para o melhor intér-
prete. 

Serão concedidos os troféus: “Bal-
tazar de Godoy Moreira” (categoria 
Adulto), “Juó Bananeri” (Juvenil), 
“Bertha Celeste Homem de Mello” 
(Infantil) e “Augusto César Ribeiro” 
(Intérprete). 

Prefeitura recebe exposição 
de João Bosco Messias

Teatro nos Parques leva espetáculos 
gratuitos para Moreira e Bosque

Agosto é mês do teatro em Pinda
MARIA FERNANDA MUNHOZ

O mês de agosto está 
recheado de espetáculos te-
atrais, para toda a popula-
ção de Pindamonhangaba. 
Além do espetáculo Missa 
Leiga, que estreia neste fi -
nal de semana, a Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Educação e Cultura / De-
partamento de Cultura, está 
trazendo para a cidade o 
projeto Teatro nos Parques 
e o projeto Teatro no Bos-
que, com três espetáculos 
no Bosque da Princesa, no 
dia 18 de agosto. 

O evento começa às 14 
horas, com a apresentação 
da Cia TEP - Teatro Experi-
mental de Pindamonhanga-
ba e o espetáculo “A Farsa 
do Advogado Pathelin”; 
em seguida, às 15 horas, 
será apresentada a peça do 
Circuito Cultural Paulista, 
“Expresso Caracol”, com a 
Cia dos Pés; e fi nalizando 
o dia, às 16 horas, será a 
vez do espetáculo “La Mal-
diciòn”, com a Cia Novos 
Atores, também de Pinda. 
Todas as apresentações se-
rão gratuitas. 

Expresso Caracol
O espetáculo, livre para 

todos os públicos, é encena-

do pela Cia dos Pés e trata 
do tema identidade e perse-
verança. É a história de uma 
bailarina que, dispensada 
de uma grande companhia, 
encontra um palhaço sem 
circo. O abandono une os 
personagens e mostra que 
é possível avançar, pois a 
união os faz seguir com um 
teatro ambulante batizado 
de Expresso Caracol. Lenta 
mas constante, a equipe car-
rega seu abrigo nas costas. 
Nesse espetáculo, que pro-

Ficha técnica
Concepção original e 
cenografi a: Kesler Jamal 
Contiero; dramaturgia e 
direção: Angélica Zignani; 
elenco: Angélica Zignani e 
Caroline Aragão; prepara-
ção de elenco: Ana Luísa 
Cardoso; trilha sonora 
original: Cia. dos Pés; mú-
sicos: Luis Fernando Gon-
çalves, Nelson Gonçalves 
Neto e Saulo Ferreira Mohr; 
produção: Cia. dos Pés. 

Espetáculo Expresso Caracol, que será apresentado em Pinda neste mês

move um encontro com as 
obras clássicas da dança, o 
grupo se debruça sobre o es-
tudo dos ângulos e do corpo, 
acrescenta novidades, toma 
outros rumos e segue o viés 
cômico, com os ângulos por 
conta das experiências no 
cenário — uma história de 
bom humor, leveza e harmo-
nia, que comunica de forma 
lúdica os elementos da dan-
ça clássica.

A comédia infantil terá 50 
minutos de duração.

Cia Anti-Horário 
apresenta peça 
Missa Leiga 
MARIA FERNANDA MUNHOZ

A Cia Anti-Horário de 
Teatro, de Pindamonhan-
gaba, apresenta neste e no 
próximo fi nal de semana, 
o espetáculo Missa Leiga, 
no centro comunitário do 
Bosque. As apresentações 
serão nos dias 3, 4, 10 e 
11 de agosto, às 20 horas, 
com entrada gratuita. 

A peça é uma adapta-
ção de Alberto Santiago, 
de um texto do drama-
turgo Chico de Assis na 

década de 70, criticando a 
ditadura. A releitura traz a 
refl exão social, cultural e 
psicológica da sociedade 
em que vivemos, com as 
angústias, intolerâncias 
e passividade perante as 
injustiças acometidas nos 
dias atuais. 

A apresentação tem 
o apoio da Secretaria de 
Educação e Cultura e do 
Departamento de Cultura 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. 

Apresentações serão nos dias 3, 4, 10 e 11

Festipoema contará com 30 candidatos

MARIA FERNANDA MUNHOZ
Pindamonhangaba está 

respirando teatro no mês 
de agosto. A Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Educa-
ção e Cultura e Departamen-
to de Cultura, está trazendo 
para a cidade o projeto Tea-
tro nos Parques, com os es-
petáculos gratuitos “Anuário 
Imaginário” e “Ciranda das 
Flores”. 

No dia 10, às 15 horas, 
será apresentada na praça 
do Cisas, em Moreira César, 
a peça “Anuário Imaginá-
rio”, com a Cia Baitaclã. O 
fi o condutor do espetáculo 
é o calendário e as diversas 
manifestações populares que 
ocorrem de janeiro a dezem-
bro. Divertidos personagens 
entram em cena e conduzem 
o público a vivenciar feste-
jos, relembrando e redesco-
brindo canções, costumes e 
tradições do povo brasileiro. 

A peça tem censura livre 
e duração de 50 minutos. 
Fazem parte da Cia Heraldo 
Firmino, João Herinque In-
venção, Monique Franco e 
Sabryna Mato Grosso. A di-
reção é de Heraldo Firmino 
e a autora é Sabryna Mato 
Grosso.

No dia 11, também às 15 

horas, o Bosque da Princesa 
recebe a peça “Ciranda das 
Flores”, da Cia Prosa dos 
Ventos. O espetáculo conta 
que, num certo dia nublado, 
Dona Jardineira e Sr. Seme-
ador, apaixonados um pelo 
outro mas sem ter coragem 
de declararem seu amor, con-
versam felizes no jardim. De 
repente, discutem por causa 
de uma plantinha, fazendo 
com que o sonho e a reali-
dade se misturem, causando 
uma grande confusão. 

A peça também tem cen-
sura livre e 45 minutos de du-
ração. Fazem parte do elen-
co: Cristiano Gouveia, Elcio 
Rodrigues e Helena Ritto. 
A direção é de Fabio Brandi 
Torres e os autores são Hele-
na Ritto e Fabio Brandi Tor-
res. 

Teatro nos Parques
Nesta 8ª edição do Teatro 

nos Parques, 36 apresenta-
ções gratuitas estão sendo 
realizadas entre julho e agos-
to, nos parques da capital, 

grande São Paulo e interior. 
O projeto tem patrocínio da 
Gerdau e realização da Co-
operativa Paulista de Teatro, 
da Secretaria de Estado da 
Cultura, através do ProAC e 
apoio da TV Globo. 

As cidades contempladas 
neste ano serão: São José dos 
Campos, Mogi das Cruzes, 
Araçariguama, Osasco, San-
to André, Pindamonhangaba, 
Diadema, São Caetano do 
Sul, Guarulhos, Sorocaba e 
São Paulo.

Espetáculo “Anuário Imaginário” será atração na praça do Cisas, em Moreira César

MARIA FERNANDA MUNHOZ
O saguão da Prefeitura 

de Pindamonhangaba está 
iniciando uma nova expo-
sição neste mês de agos-
to.  Trata-se das obras do 
acervo particular do artista 
plástico João Bosco Mes-
sias, em óleo sobre tela. 

Várias das obras que 
possui e algumas expos-
tas são criações únicas do 
artista, nascido em Cacho-
eira Paulista-SP, em 16 de 
outubro de 1938, e que 
escolheu Moreira César, em 
Pindamonhangaba, para 
conceber suas criações.

João Bosco Messias 
também expressa através 
de seus pincéis, obras de 
renomados pintores impres-
sionistas. Dotado de sensi-
bilidade, as expressou em 
semi-réplicas, caracterizan-
do-as com traços peculia-
res, colhidos de uma farta 
experimentação e interpre-
tação empírica.

Movido pela necessidade 
cada vez maior de expres-
são e liberdade, aprofun-
dou-se no caos de seus 
tormentos e trouxe para 
suas telas a representação 
máxima da agonia, daquele 
que honestamente é injus-
tiçado, fora traiçoeiramente 
conduzido à armadilha, na 
qual o ceifaria de sua famí-
lia e trabalho, colocando em 
cheque sua liberdade. 

Telas gigantes e outras 
de tamanho convencional 
se misturam nesta expo-
sição, que causa impacto 
e desperta emoção nos 
visitantes. 

A visitação é aberta de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas, até o fi nal de 
agosto. A entrada é gratuita. 

Wagner Júnior

Divulgação

O artista João Bosco

Wagner Júnior

Detalhe de 
uma das 

telas mostra 
intensidade 
de emoções

Bruno Camargo

Divulgação

Rafael Canuto

Telas do artista estão colorindo o saguão da Prefeitura
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Tribuna do Norte SEGUNDO CADERNO

MARIA FERNANDA MUNHOZ
O centro comunitário do 

Vale das Acácias recebeu ser-
viços de manutenção e já está 
pronto para que a comunida-
de do bairro volte a utilizá-lo. 
Os reparos foram realizados 
pela equipe da Subprefeitura 
de Moreira César, entre os 
dias 10 e 18 de julho. 

Além da reforma, o lo-
cal recebeu pintura comple-

ta da área interna e externa. 
O serviço foi realizado pela 
equipe de pintura da Subpre-
feitura. 

Em janeiro deste ano, o 
centro comunitário do Vale 
das Acácias já havia recebi-
do outras melhorias, como a 
colocação de alambrado em 
torno do prédio, garantindo a 
segurança para a comunidade 
em suas atividades. 

Centro comunitário é 
reformado no distrito

Centro comunitário já pode voltar 
a ser utilizado pela população

Divulgação

Pinda combate hepatites
A Secretaria de Saúde da Pre-

feitura de Pindamonhangaba está 
promovendo uma campanha para 
combater as hepatites virais B e 
C. As ações consistem em coleta 
de sangue para exame no labora-
tório municipal, localizado na rua 
Frederico Machado, em frente ao 
Centro de Especialidades Médicas. 
Os interessados em participar da 
“Busca Ativa” devem se apresentar 
ao laboratório com o RG e cartão 
SUS. Neste sábado (3), a coleta 
pode ser feita das 7 as 11 horas.

Esta campanha é um trabalho 

preventivo e todos os munícipes po-
dem fazer os exames. Os resultados 
fi carão prontos num prazo de até dez 
dias. Em casos positivos os pacientes 
passarão por novos exames e terão 
acompanhamento médico. O trata-
mento é realizado na Infectologia, 
que funciona de segunda a sexta-fei-
ra das 7 às 11h30 e das 13 às 16h30.

Hepatite é uma doença infl a-
matória do fígado e pode ter como 
causas agentes como: álcool, ví-
rus e até mesmo medicamentos. 
O contágio da hepatite B acontece 
por meio de contato com sangue 

contaminado e prática de sexo sem 
proteção com pessoas portadoras do 
vírus da hepatite B.

A hepatite C também pode ser 
transmitida através do sexo e da 
mãe para o fi lho. De acordo com as 
informações obtidas no site do mé-
dico Drauzio Varella, o portador do 
vírus deste tipo pode desenvolver 
uma forma crônica da doença que 
leva a lesões no fígado (cirrose) e 
câncer hepático.

Concurso de receitas chega à fi nal
MARIA FERNANDA MUNHOZ

A fi nal do concurso de re-
ceitas que farão parte do car-
dápio da merenda das escolas 
municipais foi realizada na 
quarta-feira (31), na Secre-
taria de Educação. Dos dez 
pratos fi nalistas, nove se apre-
sentaram e foram julgados 
por uma comissão formada 
pela gestora regional Danie-
le Correard; pela merendeira 
aposentada da Prefeitura, Al-
zira de Freitas Pinto; a presi-
dente do Conselho Municipal 
de Educação, Fátima Lucinda 
Aparecida Soares; a chef de 
cozinha do restaurante Vila 
Serra da Luz, Maria Marta 
Sarraf, e o vereador Osvaldo 
Macedo Negrão. 

Os pratos fi nalistas foram: 
escondidinho de frango com 
batata palha, purê escolar, 
maionese caseira, strogonoff 
nutritivo, hot torta, frango 
cremoso, escondidinho de 
polenta com linguiça cala-
bresa, torta expressa, macar-
rão fantasia e bolo de carne 
(não compareceu). 

O resultado do concur-
so será divulgado durante o 
curso para as merendeiras, 
nos dias 14 e 15 de outubro. 
As três receitas com maior 
nota farão parte do cardá-
pio das crianças. O evento 
foi organizado pela equipe 
de alimentação escolar da 
Secretaria de Educação da 
Prefeitura. Resultado do concurso será divulgado em outubro

Maria Fernanda Munhoz

Construída inicialmente 
no fi nal do século XVII, a 
igreja foi ampliada e mo-
difi cada a partir de 1840. 
No ano de 1848, a igreja 
foi entregue ofi cialmente à 
população de Pindamonhan-
gaba.

A atual praça Barão do 
Rio Branco, antigamente 
chamada de Largo da Impe-
ratriz, foi o local escolhido 
para implantação deste 
Monumento que por muitos 
anos dividiu o endereço his-
tórico com a antiga Casa da 
Câmara e cadeia da cidade.

Já no início do século 
XX, a igreja apresentava 
sérios problemas de estru-
tura devido às infi ltrações.

Igreja São José aguarda incentivo privado
CINTIA CAMARGO

Com o objetivo de pre-
servar externa e internamen-
te a Igreja São José da Vila 
Real, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba instalou uma 
tela na calçada em volta do 
prédio e também interditou 
o trânsito no local, buscan-
do a estabilização da edifi -
cação e evitando quaisquer 
problemas com a população 
que passa nas imediações do 
local. O prédio foi tombado 
pelo Condephaat - Conse-
lho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Ar-
tístico e Turístico do Estado 
de São Paulo, em 1983.

Segundo informações 
da empresa contratada para 
a execução do projeto de 
restauro do monumento, a 
Pauliceia Arquitetura e Res-
tauro, existem muitas trincas 
e fi ssuras tanto nas paredes 
quanto no piso, em função da 
técnica construtiva. A cons-
trução, feita em taipa de pi-
lão (barro socado sobre for-
mas de madeira), está muito 
fragilizada e apresenta vários 

Um pouco da 
história da 
Igreja São José 
da Vila Real

Três meses depois, uma 
enchente que inundou 
vários pontos da cidade 
causou o desmoronamen-
to de algumas paredes e 
também de uma das torres 
da igreja, posteriormente 
reconstruídas. O projeto de 
restauração desta época 
consistiu na amarração de 
uma cinta de concreto em 
toda a sua parte posterior e 
aplicação de revestimento a 
base de cimento em todas 
as paredes de taipa. Toda a 
igreja foi repintada externa 
e internamente.

Atualmente, a igreja 
encontra-se novamente 
em estado avançado de 
degradação, apresentan-
do inúmeros danos em 
sua arquitetura, motivo de 
encontrar-se interditada.

Os procedimentos para 
restauro estão em anda-
mento e a Prefeitura de Pin-
damonhangaba vem acom-
panhando todo o processo.

Funcionários da Prefeitura isolaram o quarteirão da Igreja São José

problemas, por isso, a neces-
sidade de interdição em volta 
do prédio, evitando a acelera-
ção deste processo.

Para a execução do pro-
jeto de restauro, elaborado e 
aprovado pelo Conselho de 
Patrimônio Municipal de Pin-
damonhangaba e pelo Conde-

phaat, também foi solicitada 
uma autorização ao Bispo 
Dom Carmo João Rhoden.

Enviado ao Ministério da 
Cultura, o projeto está sendo 
divulgado junto à iniciativa 
privada, na tentativa de patro-
cínio e incentivo pela Lei Rou-
anet, que prevê o desconto do 

imposto de renda devido, mas 
até o momento nenhuma em-
presa fi rmou essa parceria.

Estão previstos dois anos 
para a conclusão das obras a 
partir da data de início. Se-
gundo Rosângela Martinelli 
Biasoli, da empresa Pauliceia, 
a população pode ajudar mui-

to. “Todos os munícipes po-
dem colaborar com as nossas 
pesquisas quanto ao interior 
da igreja, principalmente com 

fotografi as em que apareçam 
as paredes com as pinturas e 
também o forro de madeira e o 
mausoléu”, afi rmou Rosângela.

Ouvidoria de Saúde é um canal de 
comunicação com os moradores

MARCOS VINÍCIO CUBA
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba disponibiliza 
aos moradores o serviço da 
Ouvidoria de Saúde. Criada 
no primeiro semestre é um 
canal de comunicação entre 
a população e o Executivo. 
Localizada ao lado do Pron-
to-Socorro, a Ouvidoria con-
ta com profi ssionais qualifi -
cados para orientar e buscar 
informações juntamente com 
o cidadão.

A Ouvidoria funciona de 
segunda a sexta-feira, das 8 

RECOMENDAÇÕES DA 
OUVIDORIA DE SAÚDE

• Perguntar o nome das 
pessoas onde foi atendido,
• Em caso de problemas 
na unidade procurar pelo 
gerente do local,
• Sempre que entregar 
algum documento exigir o 
protocolo,
• Em caso de reclamações 
sobre o Pronto-Socorro pro-
curar a Ouvidoria de Saúde,
• Anotar a data do ocorrido 
para informar à Ouvidoria,
• Buscar a Ouvidoria sempre 
que considerar necessário.

às 12 horas e das 12h30 às 17 
horas. Todas as pessoas po-
dem utilizar este canal para 
registrar reclamações, fazer 
solicitações, denúncias, elo-
gios e obter informações.

O cidadão pode ir a este 
setor ou entrar em contato 
com os profi ssionais pelo te-
lefone 3644-5990. O prazo 
para resposta de cada registro 
feito é de 15 a 90 dias, con-
forme estipula a determina-
ção do Ministério da Saúde.

Funciona como parceira 
do cidadão, onde juntos bus-

cam informações para uma 
possível resolução das pro-
blemáticas apresentadas. Os 
profi ssionais da Ouvidoria 
buscam as informações para 
esclarecimentos e entendi-
mento das defi ciências do 
serviço de saúde do SUS.

Começou nesta semana o 
fornecimento do número de 
protocolo para que os muní-
cipes possam acompanhar o 
registro feito. Todas as pes-
soas têm o direito de solicitar 
o sigilo das informações for-
necidas.

Conferência discute Política 
de Resíduos Sólidos

DANIELA GONÇALVES
 “O hoje e o amanhã”. 

Esta foi a temática da primei-
ra Conferência Municipal do 
Meio Ambiente, que aconte-
ceu nessa quinta-feira (1º/8), 
no auditório da Prefeitura de 
Pindamonhangaba. A Con-
ferência tem o objetivo de 
contribuir com a implemen-
tação da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, que entrará 
em vigor no país em 2014.

As metas defi nidas pelos 
presentes abrangem cin-
co eixos estabelecidos pelo 
governo federal: produção e 
consumo sustentáveis; re-
dução dos impactos ambien-
tais; geração de emprego e 
renda; educação ambiental; 
e fi nanciamento das ações de 

redução de produção, coleta 
e disposição de resíduos.

Foram realizadas palestras 
sobre a conferência nacional, 
apresentação do personagem 
Zé do Paraíba, discussão e 
defi nição de metas, além de 
eleição de delegados munici-
pais que representarão a ci-
dade na Conferência Estadual 
e Nacional.

Foram eleitos como dele-
gados: delegado entidades 
profi ssionais - Edna Soares 
Ferreira, suplente  Fernan-
da Campos Luiz; delegado 
movimentos sociais -  Ânge-
la Gonzaga Silva, suplente 
Maria José Mendes; delegado 
poder público - Ronie Paiva e 
suplente Edargê Marcondes 
Filho.

Auditório fi cou lotado de pessoas interessadas no tema

André Nascimento

Daniela Gonçalves



LICENÇA DA CETESB
BF CHAVES CARVOARIA ME torna publico que requereu na CETESB a renovação de licença 
de operação para produção de carvão vegetal na estrada municipal pouso frio n.1050, fundos - 
horto florestal CEP. 12400-970 – Pindamonhangaba S.P.

10 Pindamonhangaba, sexta-feira, 2 de agosto de 2013 

Tribuna do Norte

DESTAQUE DA SEMANA

---

COMUNICADO
Sra. Juliana Aparecida Miranda Maran Ramiro - CTPS 72374 - série  00353 – SP
Em virtude de sua ausência à reclamada desde 21/06/2013, sem qualquer justificativa as suas 
faltas ou retorno ao emprego, informamos que, a partir de hoje, considerar-se-á rescindido seu 
contrato de trabalho por justa causa nos termos do artigo 482 da CLT (abandono de emprego), 
razão pela qual, convidamos Vossa Senhoria, portadora da CTPS 72374 - série 00353-SP, a 
comparecer em nosso escritório no dia 31/07/2013 às 15hs a fim de receber suas verbas res-
cisórias. 
 Pindamonhangaba, 22 de Julho de 2013.

(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa a 
cadeira nº 33 na Academia Pindamonhangabense de Letras) www.falandodetrova.
com.br  -  (o mais completo portal de trovas na Internet)

________________________________________

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

                

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP

CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br   -   visa_saude_pinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 061/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1086/13 DATA PROTOCOLO: 22/07/2013
Nº CEVS: 353800601-865-000127-1-8 DATA DE VALIDADE: 23/07/2014 -  CNAE:    
8650-5/03 Atividade de psicologia e psicanálise
RAZÃO SOCIAL:   LILIANE CRISTINA ALVES DA SILVA
CNPJ/CPF:   343.369.788/40
ENDEREÇO: Rubião Junior N°: 469
COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-450 UF: SP
RESP. LEGAL: Liliane Cristina Alves da Silva CPF: 343.369.788-40
RESP. TÉCNICO: Liliane Cristina Alves da Silva CPF: 343.369.788-40
CBO: Psicólogo CONS. PROF.: CRP N º INSCR.: 06/107370 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  23/07/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __23 de julho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 062/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1007/13 DATA PROTOCOLO: 03/07/2013
Nº CEVS: 353800601-865-000106-1-8 DATA DE VALIDADE: 24/07/2014
CNAE:   8650-5/03 Atividade de psicologia e psicanálise
RAZÃO SOCIAL:   PRISCYLLA BRANDÃO ARANTES DE SOUZA
CNPJ/CPF:   334.328.028/38
ENDEREÇO: Rua Con. José Luiz Pereira Ribeiro N°: 145
COMPLEMENTO:  BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-230 UF: SP
RESP. LEGAL: Priscylla Brandão Arantes de Souza  CPF: 334.328.028-38
RESP. TÉCNICO: Priscylla Brandão Arantes de Souza CPF: 334.328.028-38
CBO: Psicólogo Social CONS. PROF.: CRPN º INSCR.: 102.081 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  24/07/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __24 de julho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 063/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 1096/13 DATA PROTOCOLO: 24/07/2013
Nº CEVS: 353800601-869-000023-1-3 DATA DE VALIDADE: N/A
CNAE:   8690-9/04 Atividades de Podologia
RAZÃO SOCIAL:   DEUNESVAN PEREIRA DOS SANTOS 
CNPJ/CPF:   364.140.788/59 (001)
ENDEREÇO: Rua Laerte Machado Guimarães N°: 220
COMPLEMENTO:  BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-180 UF: SP
RESP. LEGAL: Deunesvan Pereira dos Santos CPF: 364.140.788-59
RESP. TÉCNICO:  CPF: 
CBO:  CONS. PROF.: N º INSCR.:  UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  25/07/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __25 de julho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 064/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0778/13 DATA PROTOCOLO: 21/05/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000012-1-0 DATA DE VALIDADE: 29/07/2014
CNAE:   8630-5/02 Atividade medica ambulatorial com recursos para a realização de exames 
complementares
RAZÃO SOCIAL:   LABORE SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA
CNPJ/CPF:   001.010.994/0001-90
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira N°: 732
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Vila Bourguese
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: Celso Araujo de Souza  CPF: 026.029.658-98
RESP. TÉCNICO: Celso Araujo de Souza  CPF: 026.029.658-98
CBO: Médico do Trabalho CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 48.701 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  29/07/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __29 de julho de 2013

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/SP

JARI DA 122ª CIRETRAN DE PINDAMONHANGABA
RECURSOS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 
INTERPOSTOS E JULGADOS
  
 Nº PROC.       NOME                        RESULTADO 
 
013/2013               JOSÉ RODRIGO RODRIGUES FEITOZA                      INDEFERIDO

LICENÇA DA CETESB
ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. torna publico que requereu na CETESB a Renovação de 
Licença de Operação para a atividade de ARTEFATOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, 
GESSO E ESTUQUE; FABRICAÇÃO à RUA CARLOS AUGUSTO MACHADO, 370, MOREIRA CESAR, 
PINDAMONHANGABA/SP.

“...DAS LEMBRANÇAS que eu trago na vida, você é a saudade que 
eu gosto de ter, só assim sinto você bem perto de mim outra vez...” 
-  Roberto Carlos

ATENÇÃO – Publique sua agenda gratuitamente, enviando para joao.ou-
verney@terra.com.br

ALECRIM Restaurante Pinda: 11/8 (domingo 12h30) – Feijoada dos Pais 
com pagofde. Grupo Pagode dos Amigos. R$ 20,00. Realização: Luciano 
Luzera e Alecrim
ALOHA MUSIC HALL Tremembé:
2/8 (sexta) –  Noite Vip. Mcs Caio S.T., Chaparral e Maxx. Eles e elas vip até 
0h30. Tel (12) 7813-0275 / 8200-9383. Estrada Nova Tremembé-Taubaté, 
Vale do sol. Tel (12) 9159-3534
ARENA 101 Pinda: 3/8 (sábado) – Marlon & Marcelo, e Fernando & Fa-
biano. Bairro Marçon, 4.900. www.arena101.com.br. Lista vip com Luzera 
– 9171-8990 e 7811-9776
BAR DO SANTISTA Pinda –  Som ao vivo todo domingo e véspera de 
feriados, 18h.   Rua Benedito Ribeiro da Cunha, 35 (antigo Mistura Brasil). 
Funciona de terça e domingo a partir das 17h
CASARÃO ROSEIRA – Toda quinta-feira, baladas em dois ambientes.  Djs 
Digão e Juninho com diversos ritmos. Elas free até 23h. Dois ambientes.  
Estrada Roseira-Aparecida
CENÁRIO Lorena – 2/8 (sexta) – Noite da porca e do parafuso. BandAbala 
e Chinela de Palha. Elas free até 1h. Convites com Pedro Vitorazzo (12) 
9160-5434
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo sábado 
início 18h. Av. Abel Corrêa Guimarães, bairro Vila Rica
CERVEJARIA DO GORDO Lorena  -  3/8 (sábado) – Armandinho e Banda 
Arena. Elas free até 2h levando 1 kg de alimento (menos sal e  açúcar). 
www.cervejariadogordo.com.br.
CHICKEN BEER Tremembé: 1/8 (quinta) – Sertanejo Universitário. 3/8 (sá-
bado) – Videokê profissional e 2º ambiente (funk).   Elas free até 1h.  Tel 
(12) 9181-5704, 9235-8078 e 9213-2034.  Av. Luiz Gonzaga das Neves, 
2.500 (anexo ao Posto Alsan)
CLUBE DA VILA São Benedito em realiza mais dois baile no RECINTO 
SÃO VITO de Moreira César em agosto: 4/8 - Banda Casablanca. 18/8 – 
Banda Gold. A sede do Sindicato na “Vila” está em fase final de reforma e 
em breve o baile retornará ao local. Tel (12) 3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté: QUARTA: 7/8 – Jorginho. 14 – Alphavalle. 
21 – Anjinho do Vale. 28 – Jaqueline. DOMINGO: 4/8 – A Magia do Som. 
11 – Premium. 18 – Marcus Fran. 25 – Raio X- Baile dos Aniversariantes). 
Obs – todas bandas de SP aos domingos. Traje esporte fino (proibido tênis, 
sapatênis e camiseta).  Tel. 3633-5389/3011-0400
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé  “Creix” - Baile  todo sábado (23h) 
com as melhores bandas ao vivo.  A direção do clube realiza também o Bai-
le no Mangueirão (Pinda) toda sexta-feira, 22h, com deliciosa canja gratuita 
à 1h. Tel (12) 3674-2413
CROZARIOL Tremembé – 2/8  (sexta) –  Noite dos Aniversariantes. Banda 
Arena. Tel. (12) 3672.2576. www.crozariol.com.br
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA  Caçapava: 2/8 (sexta) – Anderson & 
Rafael, e Du & Michel. 3/8 (sábado) – Marcos André & Giuliano. Rod. Pres. 
Dutra, km 133
FESTA DE TREMEMBÉ – Confira os shows: 2/8 – (sexta  22h) - O Teatro 
Mágico. 3/8 - (sábado 14h) - Cantinho da Criança. 22h - Oswaldo Montene-
gro. 4/08 – (domingo  14h) - Cantinho da Criança. 17h - Patati e Patatá. 22h 
- Exalta Cristo. 5/8 – (segunda 22h) - João Neto e Frederico. 6/8 – (terça 
14h) - Cantinho da Criança. Jesus. 20h - Queima de fogos (na Basílica do 
Senhor Bom Jesus). 7/8 – (quarta 22h) - Turma do Pagode. 8/8 – (quinta  
22h) - Nando Reis. Veja programação completa no link:
www.entrevistas-do-ouverney.blogspot.com.br  
JANTAR DANÇANTE da Casa Espírita Paz e Luz Pinda – 10/8 (20h) – 
Restaurante Minuano. Animação: Mago da Gaita e Ildeo (vocalista da Ban-
da San Francisco). Em benefício das obras assistenciais da casa. R$ 30,00. 
Convites com o Tadeu na Casa de Ferragens Panda
LUXÚRIA MUSIC HALL Tremembé: 3/8 (sábado) – Mc Leo da Baixada e 
Gu da FV. Ingressos antecipados R$ 20. Elas vip até 0h30. Estrada Tre-
membé/Taubaté, perto do Bem Vira
MANGUEIRÃO Pinda –  Toda sexta-feira,  22h,o melhor forró da região 
com a Banda Gold. Tel (12) 9174-0026
MUTLEY Taubaté: 2/8 (sexta) –  Tequila Fever. Banda Like a Box. Tel (12) 
3632-5540. www.mutley.com.br
ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 1/8 (quinta) – Telão Rock n’ Roll. Entrada franca. 
2/8 (sexta) – Nirvana Cover Brasil. 3/8 (sábado) – System Of a Down Cover 
Oficial – 23h30h abertura com a banda BRW. 4/8 (domingo) – Sunday Light. 
Não será permitida a entrada de menores de 18 anos para nenhum evento 
da casa. Tel (12) 3648-4913. www.cervejariaobvio.com.br
PAQUERA DA ÓTIMA - Programa que o locutor Paulo Ricardo apresenta 
durante a semana (de segunda a quinta-feira)  das 22 às 24h. As pessoas 
podem ligar e falar ao vivo, enviar seu perfil por-email ou carta, para ser 
divulgado. O Paquera da Ótima é para todos. Para quem ainda na o encon-
trou um amor, e para aqueles que querem alimentar a chama da paixão. 
Muitos casais têm se conhecido e se casado  graças a esse programa, 
participe! Telefones (12) 8859-8859 opção 3, (12) 35279450 ou 0800-777 
1212. E-mail: paquera@otimafm.com.br e também pelo Facebook: https://
www.facebook.com/paquera.daotima
PINDABAR Pindamonhangaba: 2/8 (sexta) – Grupo Fino Trato. 4/8 (do-
mingo) – Os De Paula. 10/8 (sábado) – Yara Rocha. 25/8 (domingo) – Fino 
Trato R$ 15,00 homem e R$ 10,00 mulher.  Tel (12) 3527-0510 / (12) 7814-
4029 e (12) 9749-8126
RANCHO SANTA FÉ Aparecida:  2/8 (sexta) – Marcos & Belutti. Tel. (12) 
3105-1663 e 8100-9062. www.ranchostafe.com.br.  
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 1/8 (quinta) –  Alexandre 
Vilela. 3/8 (sábado) – Nova Dimensão. Baile toda Quinta e Sábado (21h). 
Tel.  (12) 3648-4036 e 9775-0389
RECANTO DO SOL Tremembé (antigo Bar do Régis) – AGOSTO – 2 (sex-
ta) – Ildeu (Banda San Francisco). 3 (sexta) – Banda Elles (Mario Sergio). 9 
(sexta) – Noite do Flash Back 27.  Estrada velha Tremembé-Taubaté
RESTAURANTE COLMÉIA Pinda – 3/8 (sábado) – Roots Rock Reggae. 
Banda Planta e Raízes. Lançamento do CD BoraViver. Música ao vivo du-
rante os almoços de domingo. Pizza em forno de lenha nos eventos. Um 
dos melhores restaurantes rurais do município. Tel. 3642-2120. www.res-
taurantecolmeia.com.br
VIA VALLE SHOW Pinda – 2/8 e 3/8 (sexta e sábado) – Bailão Funk. Onde 
Eu Chego. Sorteio de combo. Rua José Gambini de Souza, bairro Bela 
Vista, em frente à Universidade Anhanguera. Tel (12) 9206-4666

BAILES NO RECINTO SÃO VITO
O Recinto São Vito, de Moreira César, continua revivendo seus bons tem-
pos graças aos bailes que o Clube da Vila  São Benedito realiza no local, 
enquanto a sede do Sindicato na “Vila” está sendo reformada. Neste do-
mingo, dia 4/8, o baile será animado pela Banda Casablanca, e no dia 
18/8 será a vez da Banda Gold. O ingresso custa R$ 7 (homem) e R$ 6 
(mulher). Tel (12) 3642-2087

Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM convocadas a compare-
cerem, na data e local abaixo, para a realização da 6ª reunião ordinária, cuja pauta vem a 
seguir:

Pauta:
• Leitura de atas
• Composição das comissões permanentes
• Eventos em defesa dos direitos da mulher
• Outros assuntos pertinentes ao Conselho e informes

Dia:  05/08/2013 (segunda-feira)
Horário:  17h (tolerância de 10min)
Duração:  Aproximadamente 2 horas
Local:  CIAS – Centro Integrado de Assistência Social
 (Setor executivo dos conselhos municipais)

Observação: pedimos o comparecimento de todas, sem exceção visto que serão empos-
sadas as novas representantes do governo e haverá um posicionamento sobre a Saúde da 
Mulher no município. 
  

Ana Maria Braz Cavalcante
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

 CONVOCAÇÃO PARA A 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDM - 2013

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA

Ata da primeira reunião ordinária do CONDEMA de Pindamonhangaba. Aos vinte e seis 
dias do mês de julho de dois mil e treze, às dezesseis horas reuniram-se no auditório da 
Prefeitura Municipal os seguintes conselheiros: Adriana Alexandrina Nogueira Miranda Picca 
- Presidente, José Luiz de Carvalho - Vice-presidente, Maria José Mendes - 1ª secretária, 
Plenomário de Andrade Sandim Filho -
2º secretário, Ronie Paiva Teixeira de Freitas - 1º tesoureiro, Edna Soares Ferreira - 2ª 
tesoureira, Lilian Marcondes Braga, Silvia Viera Mendes, Patrícia Elisa de Couto Chipoletti 
Esteves, Urbano Reis Patto Filho, conselheiros representante do poder publico. Pauta da 
reunião: 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente de Pindamonhangaba. Iniciando a reu-
nião com os cumprimentos formais, a Presidente Adriana passou a palavra ao conselheiro 
e diretor do departamento do meio ambiente, senhor Ronie para explanação do assunto em 
pauta. O Diretor de Meio Ambiente, Engenheiro Ronie Paiva Teixeira de Freitas apresentou 
o plano de trabalho para a realização da 1ª Conferencia Municipal de Meio Ambiente, a Co-
missão Organizadora da Conferência e as Diretrizes básicas que orientam a conferência en-
tre: Desenvolvimento sustentável, Transversalidade, Fortalecimento do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente e o Controle da participação social. Também enfatizou o foco nos seguintes 
eixos temáticos da Conferencia: primeiro: produção e consumos sustentáveis; e segundo:
redução dos impactos ambientais, geração de emprego e renda, educação ambiental e fi-
nanciamento dos custos decorrentes do cumprimento da legislação sobre resíduos sólidos. 
Após a colocação dos assuntos referentes às etapas da Conferência, todos os conselheiros 
presentes aprovaram unanimemente a realização da Conferência, que acontecerá no dia 
primeiro de agosto de dois mil e treze à partir das oito horas, no Auditório da Prefeitura Muni-
cipal. Nada mais a se tratar, a reunião foi encerrada e para constar, eu Maria José Mendes, 
primeira secretária, lavrei a presente ata que foi lida e aprovada por todos e segue assinada 
por mim e pela presidente. Pindamonhangaba, vinte e seis de julho de dois mil e treze.

______________________________________
Adriana Alexandrina Nogueira Miranda Picca

Presidente
_________________________________

Maria José Mendes
1ª secretária

Conselho de Defesa do Meio Ambiente 
do Município de Pindamonhangaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 098/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 98/13, que cuida de “Aquisição de fórmula infantil para 
alimentação de bebês de 04 e 06 meses e maiores de 06 meses de idade, matriculados nas 
creches municipais”, a Autoridade Superior, com base na análise técnica da Secretaria de Edu-
cação e Cultura,  homologa e adjudica o procedimento licitatório supra em favor das empresas 
(itens/preços R$): Empório Hospitalar Com. de Prod. Cirúrgicos Hospitalares Ltda. (03 – 15,09); 
Nestlé Brasil Ltda. (01 – 10,34; 02 – 10,13) . 
Pindamonhangaba, 25 de julho de 2013.
PREGÃO Nº. 099/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 99/13, que cuida de “Aquisição de material de enfermagem 
(filmes, fixador e revelador)”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no 
procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/lotes): Mega Med Produtos e Serviços 
Hospitalares Ltda. EPP  (01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07). 
Pindamonhangaba, 23 de julho de 2013.
PREGÃO Nº. 102/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 102/13, que cuida de “Aquisição de cal virgem concentrado 
para diversas obras em andamento realizadas pela usina de asfalto”, a Autoridade Superior 
homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa 
(item/lote): Saluti & Cia. Ltda. (01). 
Pindamonhangaba, 25 de julho de 2013.
PREGÃO Nº. 105/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 105/13, que cuida de “Contratação de empresa especia-
lizada para locação de 1.200 horas de trator sobre esteias com lâmina frontal, modelo D6 ou 
similar, a ser utilizado pela Secretaria de Obras e Serviços”, a Autoridade Superior homologa a 
adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): 
Ecovale Construtora e Soluções Ambientais Ltda. (01). 
Pindamonhangaba, 23 de julho de 2013.
PREGÃO Nº. 112/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 112/13, que cuida de “Aquisição de material para reforma e 
ampliação da Creche Frei Reynaldo Nieborg”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do 
Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): Monteiro de 
Oliveira & Rocha Ltda. (02, 05, 08, 11, 22, 34 e 37); MP Distribuidora de Materiais Ltda. (15, 18, 
19, 20, 21, 23, 26, 29, 30, 33 e 36); Raul Rabello Neto EPP (01, 04, 06 e 07). Itens Imprósperos: 
03, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 35. 
Pindamonhangaba, 25 de julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 003/2012

Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 077/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Biogenetix Importação e Exportação Ltda.      
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de equipamento totalmente auto-
matizado para realização de exames de hormônios, com fornecimento de todos os reagentes 
necessários para exames Laboratório Municipal de Pindamonhangaba.
Prazo: Prorrogado em 06 (seis) meses até 04/10/2013
Assunto: Reajusta-se o valor com base no índice IPC-FIPE 5,91% passando o valor mensal de 
R$ 83.000,00 para R$ 87.905,30
Assina pela contratante: Isael Domingues        
Assina pela contratada: José Valentim Alvarez         
Data de assinatura: 04/04/2013

Pindamonhangaba, 30 de julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

PREGÃO Nº 037/2013

Objeto: Aquisição de materiais para manutenções automotivas a serem aplicados nas viaturas 
e máquinas desta municipalidade.

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1056/2013
Contratada: Denac Comércio de Peças para Tratores Ltda.  
Data da AF: 22/07/2013
Valor: R$ 1.447,00

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Autorização de Fornecimento nº 1057/2013
Contratada: TR Pilan Guaratinguetá ME.  
Data da AF: 22/07/2013
Valor: R$ 4.760,00
Pindamonhangaba, 31 de julho de 2013.

A partida de um Titã!
Há quem diga que todas as mortes são iguais, mas não é bem assim.  
Há pessoas dotadas de tal brilho e carisma; de perfil tão realizador; tão 
plenas em tudo o que fazem, que, ao deixarem esse Plano Terrestre, 
mais do que provocar lágrimas, inspiram um silêncio profundo em todos 
nós, misto de tristeza e incredulidade. E uma terrível sensação de que 
ficamos órfãos.

 O acima exposto se aplica a LUIZ CARLOS LOBERTO, o “CA-
CAIO”, nascido em Pindamonhangaba no dia 08 de setembro de 1945 
e falecido em 01 de agosto de 2013, em decorrência de uma cirurgia 
cardíaca.

 Cacaio, filho de Seu Domingos Loberto e de Dona Tereza Silva 
Loberto, casado com Nielsen Maria Alvarenga Loberto, concluiu o pri-
mário no Externato São José em 1956, o Ginasial em 1961 e o Científico 
em 1964, no Instituto de Educação “João Gomes de Araújo”. Formou-se 
Engenheiro Agrônomo em 1969, pela UFRJ e Engenheiro de Segurança 
do Trabalho em 1974, em São José dos Campos.

 Seu currículo profissional é por demais extenso, como profes-
sor, engenheiro, vice-reitor da Unitau e etc, etc, etc. De 1979 a 2005 foi 
Diretor da Mesa Administrativa da Santa Casa de Misericórdia de Pinda 
e, de 2005 até a data de seu falecimento ocupou a função de Provedor, 
com invejável folha de serviços prestados.

 Seu ingresso na Academia Pindamonhangabense de Letras 
deu-se em  2006, ano em que lançou o livro “Homenagem a Pindamo-
nhangaba”, uma coletânea de 390 páginas, em uma obra que serve e 
aporte para estudos sobre a cidade em que nasceu e que tanto amou, 
até seu último sopro de vida.

 A sustentação dada à tradicional A.P.L, da qual era, atualmente, 
seu vice-presidente, não há como dimensioná-la. Tanto a Cultura quanto 
a Saúde perdem o seu titã, o que me faz reafirmar que, no caso de al-
gumas pessoas que partem, o silêncio da incredulidade e a dor de uma 
sensação de orfandade causam tanto aperto em nossos corações, que 
a lágrima passa a ser um fator secundário.

 Sem Cacaio, Pindamonhangaba se sente órfã e inconsolavel-
mente enlutada.

Adeus, ilustre Mecenas,
partes, tomado de brios,
herói das lutas terrenas,
rumo a novos desafios.

Como amigo, como irmão,
enquanto de cena sai,
corre pegar o bastão
pendente nas mãos do Pai!

Para Luiz Carlos Loberto
até Deus tira o chapéu;
já foi nomeado, estou certo:
vai ser Provedor do Céu!

Festa trova 2013 - regionais
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História

Sesquicentenário da  Santa Casa 
e da morte do coronel  comandante 
da Guarda de Honra de D. Pedro I                                   

Esta terça-feira, 6 de 
agosto, é, duplamente,  
uma data histórica para o 
município de Pindamo-
nhangaba. Há 150 anos, no 
dia 6 de agosto de 1863, 
deixava o plano terreno, 
Manuel Marcondes de 
Oliveira e Mello, um dos 
mais ilustres filhos des-
ta Princesa do Norte. En-
tre os  títulos recebidos e 
grandes feitos realizados 
em sua profícua existência 
destaca-se a participação 
ativa como comandante da 
Guarda de Honra do Prín-
cipe Regente Dom Pedro 
I. Guarda organizada em 
Pindamonhangaba, no dia 
20 de agosto de 1822, para 
aquela histórica jornada a 
São Paulo que resultou na 
proclamação da Indepen-
dência do Brasil. 

Atrelada  à reverência 
à memória deste bravo e 
heroico cidadão, a data 
deve ser duplamente co-
memorada pelos pindamo-
nhagabenses, porque o dia 
6 de agosto de 1863 tam-
bém marca o surgimento 
da semente que, apesar de 
dificultoso germinar, se 
manteve viva e atualmen-
te premia com a condição 
de segunda entidade mais 
antiga (a primeira é a Cor-
poração Musical Euterpe, 
22/8/1825) de Pindamo-
nhangaba: a Santa Casa de 
Misericórdia. 

Por conta de 20 contos 
de réis deixados em tes-
tamento com a finalidade 
de serem empregados na 
construção de uma Santa 
Casa em Pindamonhanga-
ba, o velho coronel Mar-
condes de Oliveira e Mello 
perpetua a data de seu fa-

lecimento com o limiar 
desta entidade, hoje mo-
derno complexo hospita-
lar, localizado na esquina 
da rua Major José dos San-
tos Moreira com a Frederi-
co Machado.

O BarãO

Assuntos relacionados 
a Manuel Marcondes de 
Oliveira e Mello a à Santa 
Casa já foram temas desta 
editoria do jornal Tribu-
na do Norte em diferen-
tes ocasiões, entretanto, a 
data merece relembranças 
devido a sua significância 
como forma de culto e res-
peito a nossa rica história. 

Para um resumo sobre 
o irrequieto coronel Mar-
condes, que foi soldado 
de farda e de fato, recor-
remos ao inesquecível his-
toriador da região, o apa-
recidense José Luiz Pasin 
(1939 – 2008). De sua obra 
“Os Barões do Café – Ti-
tulares do Império no Vale 
do Paraíba Paulista” (Vale 
Livros, 2001, Aparecida - 
SP), usamos os seguintes 
dados referentes  a Manuel 
Marcondes de Oliveira e 
Mello: 

Nascido em Pindamo-
nhangaba em 1776, onde 
foi Contratador dos Reais 
Dízimos da então Vila de 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso; capitão-mor das 
ordenanças da mesma 
vila; membro da Asso-
ciação Maçônica “Nobre 
Ordem dos Cavaleiros de 
Santa Cruz”; comenda-
dor da Ordem de Cristo; 
coronel comandante do 
1º Esquadrão da Imperial 
Guarda de Honra (por 

ocasião  da coroação de 
Dom Pedro I, esteve no 
Rio de Janeiro coman-
dando o  2º Esquadrão da 
Guarda de Honra). 

Ainda em Pinda, foi 
vereador, Juiz de paz e 
ocupou sucessivamente os 
postos de sargento-mor, 
capitão-mor e tenente-co-
ronel da Guarda Nacional 
do município; chefe do  
Partido Liberal em Pin-
da, apoiou a Revolução 
Liberal de 1842; comen-
dador da Imperial Ordem 
da Rosa; agraciado pelo 
imperador Pedro II com 
o título de Barão de Pin-
damonhangaba e depois 
1º Barão de Pindamo-
nhangaba com Honras de 
Grandeza.

Seu primeiro casamen-
to foi com Justina do Bom 
Sucesso, filha do capitão 
Custódio Gomes Varella 
Lessa (Barão de Paraibu-
na) e de Florinda Maria de 
Jesus. O segundo com Ma-
ria Angélica da Conceição 
Martins de Siqueira, viúva 
do capitão José Rafael e 
Maria Leme de Siqueira. 
Teve uma filha natural que 
se chamou Inácia Portes 
e entre suas propriedades 
destacavam as fazendas 
do Mombaça e Trabiju.  

a Santa CaSa 

Com relação às origens 
da Santa Casa, encontra-
mos no fragmento de um 
exemplar da edição de 
5/5/1921 da Tribuna, que 
o seu surgimento, o início 
de suas atividades em Pin-
damonhangaba, tem como 
data mais precisa o dia 24 
de junho de 1865. Aliada 

a esta informação, o fato 
histórico de que outros 
barões, até um visconde, 
participaram de sua funda-
ção. É o que nos revela o 
seguinte parágrafo da refe-
rida edição:   

“Em mil oitocentos e 
sessenta e cinco, o capitão 
Antonio Salgado Silva (da 
Guarda de Honra), depois 
Visconde da Palmeira; o 
capitão Gregório José de 
Oliveira e Costa; o ca-
pitão Ignacio Bicudo de 
Siqueira Salgado, depois 
Barão de Itapeba; o coro-
nel Francisco Marcondes 
Homem de Mello, depois 
2º Barão de Pindamo-
nhangaba; o doutor Fran-
cisco Ignacio Homem de 
Mello, depois Barão Ho-
mem de Mello; doutor Mi-
guel  Monteiro de Godoy; 
doutor Manuel Marcondes 
de Moura e Costa e outros, 
puseram se à frente dessa 
nobre iniciativa contando 
desde logo com o valioso 
auxílio de vinte contos de 
réis legados para esse fim, 
em 1863 pelo coronel da 
Guarda de Honra, Manuel 
Marcondes de Oliveira e 
Mello, depois primeiro Ba-
rão de Pindamonhangaba. 
E essa casa foi inaugurada 
em 24 de junho de 1865.”

Sobre o primeiro local 
de funcionamento da San-
ta Casa, encontramos na 
edição de 9/8/1993, em 
conformidade com dados 
obtidos junto ao Arqui-
vo Histórico Municipal 
Athayde Marcondes, que 
foi em um casarão, doação  
do  capitão Alfredo de Pau-
la Salgado, na antiga rua 
Humaytá (atual “Gregório 
Costa”), exatamente  em 

local onde hoje passam os 
trilhos da estrada de ferro 
(MRS – Logística).

Foi nesse local que a 
Santa Casa teve o seu pri-
meiro provedor, o  dr. Mi-
guel Monteiro de Godoy 
(advogado), e o primeiro 
corpo médico,    compos-
to por: Antônio Pedro Tei-
xeira, Marinômio de Brito 
e José Manuel da Costa 
França. Funcionou no ca-
sarão da Humaytá durante 
11 anos. Em 1876, o prédio 
precisou ser desapropriado 
para dar passagem  à Es-
trada de Ferro São Paulo-
-Rio de Janeiro.

Do centro da cidade a 
Santa Casa foi se instalar 
na ladeira Barão de Pin-
damonhangaba, que se 
chamava ladeira da rua 
Formosa. Sua nova sede 
passou a ser um casarão 
localizado pouco antes da 
esquina da ladeira com a 
rua Dr. Monteiro de Go-
doy, que se chamava rua 
dos Pescadores.

No artigo da Tribuna 
de 6 a 9/8/1993 consta que 
“um novo prédio foi arran-
jado tendo a administra-
ção recebido por doação”. 
Athayde Marcondes, em 
Pindamonhangaba Através 
de Dois e Meio Séculos, e 
Rômulo Campos D’Arace, 
em Retrato da Princesa do 
Norte, registraram que o 
prédio da ladeira pertencia 
ao dr. Antônio Pedro Tei-
xeira e fora adquirido por 
compra.

Com o passar do tem-
po o atendimento naquele 
local foi se tornando cada 
vez mais precário. Era ne-
cessário um novo prédio, 
com dependências apro-

priadas, que pudessem 
satisfazer as necessidades 
do serviço médico, clínico 
e cirúrgico. A ideia des-
sa construção nascera na 
provedoria do dr. João Ro-
meiro (fundador do jornal 
Tribuna) em 1912. Ano em 
que a diretoria da Santa 
Casa havia adquirido do 
major João Romeiro Filho, 
pela quantia de um conto 
de réis, uma gleba de ter-
ra próxima ao antigo Pra-
do Pindamonhangabense, 
no final da rua Frederi-
co Machado. Em 1921, a 
essa área foi acrescido o 
terreno onde fora o pró-
prio prado, que teria sido 
doado pelos herdeiros de 
Cornélio Bicudo Varella 
Lessa, totalizando quase 
três alqueires (escritura 
lavrada em 1921).

Quatro anos depois, no 
dia 2 de fevereiro de 1925, a 
nova Santa Casa era inaugu-
rada no local onde até hoje se 
encontra.  Vinte anos depois, 
no período de 1945 a 1947, 
houve uma nova fase de am-
pliação em suas instalações, 
devido ao crescimento da 
cidade e, consequentemente, 
da população. Anualmente, a 
administração da Santa Casa 
inaugura nova melhoria vi-
sando melhor atender os seus 
usuários.

(A origem da Santa Casa 
foi assunto desta editoria na 
edição de 12/8/2005)

Em alusão à data 6 de 
agosto, nesta edição inter-
rompemos a continuidade 
de “Crônicas de uma cidade 
princesa” e também deixa-
mos de publicar as seções: 
Anúncio do Passado e Lem-
branças Literárias.  

Raízes da Santa Casa de Pindamonhangaba perpetuam a história de um dos mais ilustres filhos da 
Princesa do Norte, agraciado pelo imperador Pedro II com o título de 1º Barão com Honras de Grandeza  

Coronel Manuel Marcondes de Oliveira e Mello (no detalhe à direita desta 
foto). Este pindamonhangabense comandou  a tropa que fez ecoar, às 
margens do Ipiranga, aquele “brado retumbante”

commons.wikimedia.org

De 1876 a 1924 a Santa Casa funcionou em um casarão na Ladeira Barão de 
Pindamonhangba (lado direito de quem desce para o Bosque da Princesa)

Arquivo TN
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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

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

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

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

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

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador Toninho da Farmácia
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Vereador ProFessor eric

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador FeliPe césar - Fc

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

O vereador Toninho da Far-
mácia (PDT) solicita à Prefeitura 
Municipal, que sejam contratados 
mais farmacêuticos para manter 
a distribuição de medicamentos 
nos postos médicos dos bairros, 
em respeito a população de Pinda, 
em especial aqueles que moram 
em locais muito afastados do 
centro, como os moradores da 
zona rural. Com a contratação 
destes farmacêuticos, o serviço 
de distribuição de medicamentos 
nos bairros poderia continuar, 
facilitando em muito a vida destas 
pessoas que moram longe, e tem 
que se deslocar até o centro da 
cidade para pegar seu medica-
mento, fato este que pode até não 
acontecer se o medi-
camento estiver em 
falta. “Gostaria de 
solicitar à prefeitura 
que olhasse com ca-
rinho para essa po-
pulação, que mora 
longe do centro, e 
voltasse a entregar 
os medicamentos 
nos postos médicos 

O vereador Felipe César – FC 
(PMDB) enviou solicitação ao 
prefeito insistindo ao Executivo, 
que reveja o valor da tarifa do 
transporte coletivo em Pindamo-
nhangaba e proceda a redução 
na tarifa, seguindo as demais 
cidades da região, baseada na 
desoneração do PIS e COFINS 
do transporte público.

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 que 
a desoneração do PIS e COFINS, 
realizada pelo Governo Federal, 
incide diretamente na tarifa do 
transporte público. “Como em 

Toninho da Farmácia 
solicita contratação de 
mais farmacêuticos

dos bairros, fato este que vai 
melhorar, e muito, a vida destes 
munícipes”, destaca Toninho da 
Farmácia.

Farmácia 24 horas
O vereador Toninho da Far-

mácia encaminhou ao Secretário 
de Saúde, Dr. Isael Domingues, 
um requerimento solicitando a 
implantação de uma Farmácia 
24h, no local onde funcionava 
o laboratório de exame de san-
gue, ao lado do Pronto Socorro 
Municipal. “Com a implantação 
desta Farmácia, a população que 

for consultada no Pronto Socorro, 
poderá imediatamente retirar seu 
medicamento, não precisando espe-
rar até o outro dia, acelerando assim 
o tratamento”, enfatiza o vereador.

Orelhão quebrado
O vereador Toninho da Far-

mácia solicita junto a empresa 
Telefônica – Vivo, o conserto de 
um orelhão que esta destruído na 
esquina das ruas Eugênio Fortes 
Coelho com a Antônio Caetano 
Júnior, no bairro do Bosque. 
“Faço esta solicitação, pois mui-
tos moradores nesta região não 
possuem uma linha de telefone e 
utilizam deste orelhão para tele-
fonar. Peço o conserto do mesmo 
o mais rápido possível”, solicita 
o vereador Toninho da Farmácia.

orelhão quebrado na esquina da rua 
eugênio ForTes coelho 

Felipe César – FC insiste 
na redução da tarifa
do transporte coletivo

faculdade pública federal em 
Pindamonhangaba, com cursos 
em diversas áreas para beneficiar 
a juventude da região metropoli-
tana do Vale do Paraíba.

Segundo o vereador Felipe 
César - FC, esta iniciativa se faz 
necessária para dar condições 
aos jovens, sobretudo os mais 
carentes, de ter acesso à forma-
ção superior de forma gratuita. A 
necessidade desta região é de uma 
faculdade pública federal, que 
ofereça cursos como medicina, 
engenharia, arquitetura, mate-
mática, química e física, visando 
atender a demanda de estudantes 
que não tem condições de pagar 
um ensino superior de qualidade.

Poupatempo para
o Produtor Rural
O vereador Felipe César – FC 

enviou solicitação ao Governador 
Geraldo Alckmin, pedindo a ins-
talação de um Poupatempo para 
o trabalhador rural, nos moldes 
das cidades de Itapetininga e 
Avaré, com os mesmos serviços 
oferecidos pelo programa, de 
modo a facilitar o atendimento 
para o “homem do campo”. Em 
sua justificativa, o vereador alega 
que o trabalhador rural não pode 
deixar seus afazeres por muito 
tempo, e um atendimento direto 
e diferenciado a ele, facilitará em 
muito para que possa regularizar 
sua documentação. “Tudo que 
uma casa de agricultura faz, esse 
Poupatempo Rural também faz, 
de uma forma ainda mais eficaz. 
O produtor terá acesso a mais de 
50 tipos de serviços oferecidos, 
como a emissão de Guia de 
Trânsito Animal Eletrônica (e-
GTA), adesão aos programas da 
Secretaria de Agricultura, linhas 
de crédito, financiamento e seguro 
rural do Feap, entre outros”, expli-
ca o vereador Felipe César - FC.

todas as cidades, as tarifas do 
transporte coletivo estão sendo 
reduzidas, pedimos ao prefeito 
que Pindamonhangaba também 
reduza, seguindo todas as demais 
cidades brasileiras”, enfatiza o 
vereador Felipe César – FC.

Faculdade Pública Federal
O vereador Felipe César - 

FC insiste junto ao Governo 
Federal, através do Ministério da 
Educação, a instalação de uma 

O vereador Car-
los Eduardo de Mou-
ra – Magrão (PPS) 
está indignado e de-
monstra total frus-
tração com relação 
ao estado do asfalto 
do Pedágio da SP 62 
- Rodovia Vereador 
Abel Fabrício Dias, 
que liga o Distrito 
de Moreira César à Pinda-
monhangaba. 

Em reunião com a di-
retoria do DER no último 
dia 05 de junho, o vereador 
havia questionado sobre a 
manutenção do asfalto do 
P E D Á G I O  M U N I C I PA L , 
pois, o asfalto encontrava-
se em péssimas condições 
nas duas faixas, em ambos 
os sentidos. Na oportuni-
dade, o DER informou que, 
para sanar o problema, seria 
preciso aguardar o processo 
licitatório para execução. “Já 
se passaram quase dois meses 
da reunião, e até o momento 
nada foi feito”, enfatiza o 
vereador.

Este ano, ele já proto-
colou os requerimentos nº 
287/2013 e  nº1009/2013, 
reivindicando ao DER e à 
Prefeitura o recapeamento 
d o  t r e c h o  d o  P E D Á G I O 
MUNICIPAL, que encontra-
se totalmente danificado e 

Ricardo Piorino 
destaca Projeto Gerizim 
em Moreira César

Fotos:AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Convidado pelas Sras. Alessandra e Dona Luiza, protago-
nistas do Projeto Gerizim, que tem como principal finalidade, 
proporcionar os mais diversos tipos de atividades em benefício 
das crianças, com a preocupação constante na formação de 
cidadãos dignos, o vereador Ricardo Piorino (PDT), acompa-
nhado do vereador Professor Eric (PR), participou no último 
dia 22, segunda-feira, em Moreira César, da abertura da Semana 
Cultural do projeto em questão.

“EstivEmos prEsEntE no local E 
aprovamos os trabalhos rEalizados”

Segundo o vereador, durante a semana foram realizadas uma 
série de atividades culturais, envolvendo dezenas de crianças 
do distrito, que participaram ativamente dos temas que foram 
propostos: histórias, músicas, gincanas, campeonatos de bolinhas 
de gude, dama, xadrez, dominó, tabuada, shows de talentos, 
pipa e torta na cara. 

“É um trabalho sério, dinâmico e de grandes resultados, e 
tem como ponto principal a evangelização das crianças”, sa-
lientou o vereador. “Aproveito para parabenizar a Alessandra e 
toda sua equipe pelo brilhante trabalho que vem realizando, se 
dedicando com muito amor às crianças do bairro, demonstrando 
a preocupação de formar grandes cidadãos para nossa cidade”, 
finalizou Piorino.

Magrão demonstra 
indignação com estado do 
asfalto do Pedágio na SP-62

Vereador magrão esTá indignado com o 
esTado do asFalTo do Pedágio da sP 62

esburacado .  “Ocorre  que 
as duas faixas do pedágio, 
tanto do lado onde passa os 
caminhões, assim onde pas-
sa os veículos, estão com o 
asfalto defeituoso, pois os 
buracos se transformaram 
em verdade i ras  c ra te ras , 
ocasionando prejuízos aos 
motoristas, como perda de 
rodas, quebra de amortece-
dores e suspensão. O vere-
ador indaga a quem caberá 
a responsabil idade destes 
prejuízos”, disse.

Ele quer que os órgãos 
responsáveis e que tem a 
obrigação de executar  os 
serviços para a população 
tenham mais respeito com o 
Legislativo e, acima de tudo, 
com a própria comunidade. 
Magrão demonstrou estar 
extremamente indignado e 
frustrado com este episódio 
e, também, com outros pedi-
dos não atendidos.

asFalTo 
deFeiTuoso 
e buracos 
ocasionam 
Prejuízos aos 
moTorisTas, 
como Perda 
de rodas, 
quebra de 
amorTecedores 
e susPensão

Vereador roderley mioTTo

O vereador Roderley Miot-
to (PSDB) participou no úl-
timo dia 30, de uma reunião 
com moradores do bairro das 
Oliveiras, zona rural de Pinda-
monhangaba, e ouviu diversos 
pedidos dos moradores, que 
deverão ser encaminhados ao 
prefeito em forma de Reque-
rimentos e Indicações.

A população compareceu 
em massa à reunião, o verea-
dor elogiou os moradores pelo 
comparecimento, que mesmo 
com o intenso frio, comparece-
ram para reivindicar e solicitar 
melhorias para o bairro.

De acordo com o verea-
dor, as duas obras escolhidas 
pelos moradores do bairro e a 
promessa do prefeito de exe-
cução, é de efetuar melhorias 
no centro comunitário e na es-
trada que dá acesso ao bairro.

Dentre outras reivindica-
ções, os moradores pediram a 
troca das madeiras colocadas 
nas placas de sinalização do 

Roderley Miotto participa 
de reunião no bairro das 
Oliveiras e faz reivindicações

local, pois em dias de chuvas 
elas caem. Os moradores 
também pedem a volta da 
distribuição de medicamen-
tos no PSF do bairro, um 
fisioterapeuta para o atendi-
mento dos moradores, além 
de melhorias na iluminação 
de alguns trechos da estrada 
que se encontra queimada, 
e mais horários de transpor-
te coletivo no bairro. “Nós 
anotamos todas as reivindica-
ções, e as transformamos em 
requerimentos e indicações 
que serão encaminhadas aos 
setores competentes da prefei-
tura, para o atendimento das 
solicitações de acordo com 
as possibilidades da adminis-
tração”, destaca o vereador 
Roderley Miotto.

O Vereador também so-
licitou a instalação de um 
playground  e uma AMI – 
Academia da Melhor Idade 
nas proximidades da Igreja 
do bairro.

O vereador Professor Eric 
(PR) está comemorando o iní-
cio das obras da construção de 
uma área coberta em frente a 
REMEFI “Ruth Azevedo”, no 
bairro Delta. Quando concluí-
da, a benfeitoria irá trazer maior 
tranquilidade para os pais que 
buscam e aguardam os filhos 
na entrada da escola. 

Segundo o Professor Eric, o 
problema existe há muito tem-
po. “O problema foi detectado 
pela Diretora da REMEFI. Um 
dia, estava chovendo bastante 
e a diretora da REMEFI Ruth 
Azevedo abriu os portões para 
que os pais entrassem. Porém, 
uma mãe viu um sujeito que 
nada tinha a ver com a escola, 
entrar e sair sem ser percebido 

Prefeitura atende 
pedido do Vereador 
Professor Eric

ÁrEa cobErta Em frEntE a rEmEfi ruth 
azEvEdo EstÁ sEndo construída E vai bEnEficiar 
pais quE aguardam filhos nEsta unidadE Escolar 

por ninguém”, relata o vereador.
Demonstrando preocupação 

e sabendo que algo de ruim 
poderia acontecer, o vereador 
Professor Eric imediatamente 
entrou em contato com a Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
e reivindicou que a Secretaria 
de Obras fizesse uma uma 
área coberta para que os pais 
aguardassem seus filhos, sem 
entrar na escola. “Para nossa 
satisfação, a Prefeitura acatou 
o pedido e já está realizando 
a obra o que vai trazer maior 
segurança para os professores, 
direção da escola, pais e prin-
cipalmente para os alunos que 
frequentam a REMEFI Ruth 
Azevedo”, concluiu o vereador 
Professor Eric.



TRIBUNA DO NORTE
Pindamonhangaba, sexta-feira, 2 de agosto de 2013 13O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade

da Assessoria 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

AssessoriA de ComuniCAção

AssessorA 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

AssessoriA 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

VereAdor professor osVAldo

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

VereAdor dr. mArCos Aurélio VillArdi
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Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook: vereadorcal@hotmail.com
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AssessoriA de ComuniCAção/Cvp

VereAdor mArtim CésAr

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

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

ORDEM DO DIA

26ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se 
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues 

Alckmin”, no próximo dia 05 de agosto de 2013,
segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 06/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Dispõe 
sobre exigências urbanísticas para projetos de loteamentos”. 

II. Projeto de Lei n° 17/2013, do Vereador Carlos Eduardo de Moura – Ma-
grão, que “Denomina a UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, localizada 
na Alameda das Grevíleas II, no Bairro Terra dos Ipês II, neste município, 
de BENEDITO MARCELINO DA SILVA”.

III. Projeto de Lei n° 84/2013, do Vereador Antonio Alves da Silva, que 
“Dispõe sobre a criação de uma Unidade Odontológica Comunitária em 
ônibus ou micro-ônibus e dá outras providências”.

IV. Projeto de Lei n° 85/2013, do Vereador Carlos Eduardo de Moura – 
Magrão, que “Denomina o Salão de Artes Marciais, localizado no Centro 
Esportivo José Ely de Miranda (C.E.ZITO) localizado no Distrito de Moreira 
César, de JÉSIO ROBERTO DA ROSA”.

V. Projeto de Lei n° 86/2013, do Vereador Carlos Eduardo de Moura – Ma-
grão, que “Denomina o Salão de Ginásticas, localizado no Centro Esportivo 
José Ely de Miranda (C.E.ZITO) localizada no Distrito de Moreira César, de 
BENEDICTA AMELIA DE CAMPOS SOUZA – DONA DI”.

VI. Projeto de Lei n° 90/2013, do Vereador Professor Eric de Oliveira e 
Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina de NÍLSON DE OLI-
VEIRA JUNIOR “BULLY” a praça localizada na Avenida Silvino Lourenço, 
no Bairro Azeredo, Moreira César”. (Há Substitutivo).

 Pindamonhangaba, 31 de julho de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos
Senhores Vereadores no livro próprio.

O vereador Martim Ce-
sar (DEM) solicitou ao 
Executivo, estudos e provi-
dências para que seja feito 
um levantamento de débitos 
dos Impostos Municipais 
(ISS e IPTU), para possível 
Anistia de Juros e Multas 
nos Créditos Tributários no 
Município de Pindamonhan-
gaba. “Muitos contribuintes 
não conseguiram saldar seus 
débitos com o município, 
por falta de recursos econô-
micos e são munícipes que 
querem ficar em dia com o 
pagamento de seus impostos.  
A anistia será uma forma de 
ajudá-los a saldarem suas di-
vidas”,  comenta o vereador 
Martim César.

Em constante luta para 
melhoria da qualidade de vida 
da população e por meio de  
requerimento, o vereador Dr. 
Marcos Aurélio Villardi (PR) 
está cobrando da atual Admi-
nistração que seja feito estudos 
e adotado providências para a 
reforma da quadra de esportes 
do bairro Crispim. 

O vereador alega que “a 
quadra se encontra em estado 
de abandono, necessitando 
de novos refletores, reforma 
e pintura do piso e manu-
tenção e higienização dos 
alambrados”. Segundo o Dr. 
Marcos Aurélio, “a prática 
de esportes e uma vida ativa 
previnem e evitam problemas 
de saúde ocasionados pelo 
sedentarismo, que hoje é uma 
das maiores causas de sérios 
problemas como a obesida-
de, a hipertensão arterial e o 
diabetes e outros”. O combate 

Martim Cesar quer anistia 
na correção de pagamentos 
de impostos municipais

Vazamento na
escola do Mombaça
O vereador Martim Cesar 

solicitou ao Poder Executivo, 
que seja feita a substituição 
da caixa d’água da Escola 
Municipal Maria Aparecida 
Arantes, localizada no cruza-
mento das avenidas Capitão 
João Monteiro do Amaral e 
Alferes Adriano Gomes Vieira 
de Almeida, no Loteamento 
Residencial e Comercial 
Mombaça, que se encontra 
perfurada devido a corrosão, 
apresentando constante vaza-
mento. “Nas condições que a 
mesma se encontra, causa a 
falta d’água, o que prejudica o 
desempenho escolar”, enfatiza 
o vereador Martim Cesar.

Dr. Marcos Aurélio 
solicita reforma na quadra 
de esportes do Crispim

ao sedentarismo pode ser feito 
com o apoio à prática de es-
portes, ao lazer e à realização 
de atividades físicas, que me-
lhoram a qualidade de vida dos 
cidadãos e proporcionam uma 
vida saudável e ativa. 

“A quadra de esporte da 
Crispim será um local onde as 
pessoas poderão realizar ati-
vidades físicas como futebol, 
volei, basquete e até mesmo 
ser utilizadas para brincadeiras 
de crianças, além de servir 
de entretenimento para todos 
moradores, que serão benefi-
ciados com esta iniciativa”, 
ressalta o vereador Dr. Marcos 
Aurélio. 

Ele enfatiza, ainda, que “a 
reforma da quadra de esportes 
do Crispim irá proporcionar 
mais qualidade de vida, saúde, 
esporte, lazer e entretenimen-
to aos moradores daquela 
região”.

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) solicitou na Ses-
são Ordinária do último dia 
15 através do requerimento 
1778/2013, cópias de todos 
os contratos realizados para a 
festa de comemoração dos 308 
anos de emancipação política 
do Município, pois nenhum 
contrato para a realização do 
evento passou pela  análise do 
Poder Legislativo. É impor-
tante ressaltar que é função e 
dever dos vereadores fiscalizar 
a administração, cuidar das 
aplicações dos recursos, obser-
var os orçamentos e também 
de fiscalizar através de pedido 
de informações sobre todos 
os procedimentos realizados 

Professor Osvaldo cobra 
explicações da Prefeitura sobre
a Festa de Pindamonhangaba

pelo Poder Executivo a fim 
de garantir que os recursos 
oriundos dos impostos pagos 
pela população de Pindamo-
nhangaba sejam utilizados da 
maneira correta. “Acredito 
que teremos uma resposta da 
Prefeitura e poderemos com 
isso informar os munícipes 
que nos tem cobrado. Sou a 
favor de que a cidade pro-
mova eventos como este em 
comemoração aos 308 anos de 
Emancipação Política,  mas 
devemos saber de onde saiu 
cada centavo e pra onde foi, 
para que no futuro isso não 
se reverta de forma negativa 
e prejudique a própria popu-
lação”, salientou o vereador 
Professor Osvaldo.

Em nome da população que 
reside no Loteamento Parque 
das Palmeiras, o vereador José 
Carlos Gomes – Cal (PTB) 
está agradecendo ao Prefeito 
Vito Ardito e ao departamen-
to competente do município 
por ter iniciado as obras de 
recapeamento do asfalto nas 
ruas e avenidas do bairro. Cal 
também agradece à Empresa 
SOTEP pelo início das obras 
de construção das galerias de 
águas pluviais necessárias para 
escoamento das ruas e aveni-
das do Parque das Palmeiras. 
“Estas são obras importantes e 
é também mais uma promessa 
cumprida do Prefeito Vito 

AssessoriA de ComuniCAção/Cvp

VereAdor JAnio Ardito lerArio

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) parabeniza 
Pindamonhangaba devido 
a obra de duplicação da Av. 
Nossa Senhora do Bonsuces-
so. O vereador relata que a 
cidade vem crescendo com o 
Parque Industrial, a instalação 
do shopping, a implantação 
de vários condomínios, além 
de grandes empresas que 
estão se preparando para se 
estabelecer na cidade. Janio 
também salientou que hoje 

Janio parabeniza a cidade 
pela obra da duplicação da Av. 
Nossa Senhora do Bonsucesso

Pindamonhangaba tem apro-
ximadamente 150.000 habi-
tantes, e conta com um fluxo 
grande de veículos. Portanto, 
é necessário esta duplicação 
com a construção de canteiro 
central visando trazer mais 
segurança aos usuários da 
avenida.  As obras tiveram 
início em setembro de 2012 
e a previsão do DER – De-
partamento de Estradas de 
Rodagem para término da obra 
é no 2º semestre de 2013.

Vereador Cal agradece 
por obras de asfaltamento 
no Parque das Palmeiras

Ardito para os moradores do 
Loteamento Parque das Pal-
meiras”, salienta Cal.

Missa em Coruputuba
Dona Carminha convida 

toda a comunidade corupu-
tubense e, principalmente, os 
jovens para participar da missa 
do 1º Domingo de Agosto, dia 
04, ás 10h30min. na igreja 
Nossa Senhora Aparecida, de 
Coruputuba. Agosto é con-
siderado o mês vocacional e 
esse domingo é dedicado aos 
Diáconos, Padres e Bispos e 
também a “DOM BOSCO”. 
O celebrante deste domingo 
será o Padre Furtado (Diretor 
do Salesiano).

GAleriA de áGuAs pluViAis no loteAmento pArque dAs pAlmeirAs

VereAdor CAl (destAque) AGrAdeCe pelAs obrAs de AsfAlto no loteAmento pArque dAs pAlmeirAs
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Tribuna do Norte

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP

CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br   -   visa_saude_pinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 032/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0820/12 DATA PROTOCOLO: 17/07/2012 Nº CEVS: 353800601-477-000048-1-2 
DATA DE VALIDADE: 26/06/2014
CNAE:  4774-1/00 Comércio varejista de artigos de ótica
RAZÃO SOCIAL:   RELOJOARIA E JOALHERIA D. M. LTDA ME
CNPJ/CPF:   008.395.450/0001-32  ENDEREÇO: Rua Deputado Claro Cesar N°: 251
COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro - MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-220 UF: SP
RESP. LEGAL: Sergio Alexandre Lima CPF: 741.431.588-68 RESP. TÉCNICO: Sergio Alexandre 
Lima CPF: 741.431.588-68 CBO:  CONS. PROF.: N º INSCR.: UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  26/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, _26 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 033/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0869/13 DATA PROTOCOLO: 11/06/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000014-1-4 DATA DE VALIDADE:26/06/2014
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:FERREIRA & FERREIRACLÍNICA ODONTOLÓGICA=CNPJ/CPF:   007.609.486/0002-90
ENDEREÇO: Av. José Augusto Mesquita N°: 153
COMPLEMENTO: Sala 04 BAIRRO: Moreira Cesar - MUNICÍPIO: PindamonhangabaCEP: 12440-010 UF: SP
RESP. LEGAL: Hellen Cristine Ferreira Lopes CPF: 256.082.068-43
RESP. TÉCNICO: Hellen Cristine Ferreira Lopes CPF: 256.082.068-43 CBO: Cirurgião Dentista 
CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 62.519 UF:SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  26/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, _26 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 034/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0568/13 DATA PROTOCOLO: 11/04/2013
Nº CEVS: 353800601-960-000133-2-3 DATA DE VALIDADE: N/A CNAE:  9602-5/01 Cabeleireiros
RAZÃO SOCIAL:   THAMIRES HELENA DE FREITAS 
CNPJ/CPF:   017.856.260/0001-66
ENDEREÇO: Rua Panamá N°: 65
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Curuçá
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12445-520 UF: SP
RESP. LEGAL: Thamires Helena de Freitas  CPF: 384.298.578-93
RESP. TÉCNICO: CPF:  CBO: CONS. PROF.: N º INSCR.: UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  27/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __27 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 035/13
Comunicado de DEFERIMENTO:  RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0938/13 DATA PROTOCOLO: 24/06/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000302-1-0 DATA DE VALIDADE: 27/06/2014 - CNAE:  8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:  HELLEN CRISTINE FERREIRA CNPJ/CPF:   256.082.068/43
ENDEREÇO: Av. Quinze de Novembro N°:4711
COMPLEMENTO:Sala 11 - BAIRRO: Cidade Nova MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12414-220 UF: SP
RESP. LEGAL: Hellen Cristine Ferreira Lopes CPF: 256.082.068-43
RESP. TÉCNICO: Hellen Cristine Ferreira Lopes CPF: 256.082.068-43
CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 62.519 UF:SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 27/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 27 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 036/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0815/13 DATA PROTOCOLO: 28/05/2013
Nº CEVS: 353800601-865-000057-1-1 DATA DE VALIDADE: 27/06/2014 - CNAE: 8650-0/03 Atividade 
de psicologia e psicanálise
RAZÃO SOCIAL:   ELAINE CRISTINA BRUM GONÇALVES
CNPJ/CPF:   250.262.458/46
ENDEREÇO: Rua Frederico Machado N°: 294
COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-040  UF: SP
RESP. LEGAL: Elaine Cristina Brum Gonçalves CPF:250.262.458-46
RESP. TÉCNICO: Elaine Cristina Brum Gonçalves CPF: 250.262.458-46
CBO: Psicólogo CONS. PROF.: CRP N º INSCR.: 90.761 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 27/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 27 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 037/13
Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0679/13 DATA PROTOCOLO: 06/05/2013
Nº CEVS: 353800601-561-000544-1-0 DATA DE VALIDADE: 28/06/2014 - CNAE:   5611-2/01 Restaurantes 
e similares
RAZÃO SOCIAL:   M C SABOR MANGERICÃO LTDA – ME  CNPJ/CPF: 018.048.303/0001-40
ENDEREÇO: Av. Dr. Antonio Pinheiro Jr N°: 11- COMPLEMENTO: BAIRRO: Campo Alegre
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba  CEP: 12412-010 UF:  SP RESP. LEGAL: Dimas Fabiano da 
Costa CPF: 255.110.968-06 - RESP. TÉCNICO: CPF: CBO: CONS. PROF.: N º INSCR.: UF:SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 28/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 28 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 038/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0059/13 DATA PROTOCOLO: 15/01/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000113-1-2 DATA DE VALIDADE: 28/06/2014
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:   ADIB MASSAT FERES JUNIOR
CNPJ/CPF:   046.248.258/88
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira N°: 901
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: Adib Massat Feres Junior CPF: 046.248.258-88
RESP. TÉCNICO: Adib Massat Feres Junior CPF: 046.248.258-88 - CBO: Médico Cirurgião 
CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 60.351 UF:SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  28/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, _28 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 039/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1083/12 DATA PROTOCOLO: 06/09/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000063-1-9 DATA DE VALIDADE: 28/06/2014
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:   TEREZINHA MANSUR KOBBAZ
CNPJ/CPF:   010.540667/59
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira N°: 915
COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: Terezinha Mansur Kobbaz CPF: 010.540.677-59
RESP. TÉCNICO: Terezinha Mansur Kobbaz CPF: 010.540.677-59 CBO:Médico Pediatra 
CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 73661 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  28/06/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, _28 de junho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 040/13
Comunicado de DEFERIMENTO RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0966/13 DATA PROTOCOLO: 27/06/2013 Nº CEVS: 353800601-863-000168-1-0  
DATA DE VALIDADE: 01/07/2014
CNAE:   8630-5/04 Atividade Odontológica
RAZÃO SOCIAL:   ROSAMARIA PEREIRA BICUDO LIBRELON
CNPJ/CPF:   101.341.068/81
ENDEREÇO: Rua Oswaldo Cruz N°: 107 
COMPLEMENTO: BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-210 UF: SP
RESP. LEGAL: Rosamaria Pereira Bicudo Librelon  CPF: 101.341.068-81
RESP. TÉCNICO: Rosamaria Pereira Bicudo Librelon CPF: 101.341.068-81
CBO: Cirurgião Dentista - CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 41749 UF:SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  01/07/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, _01 de julho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 041/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0372/13 DATA PROTOCOLO: 06/03/2013 - Nº CEVS: 353800601-477-
000118-1-9 DATA DE VALIDADE: 02/07/2014
CNAE:   4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas
RAZÃO SOCIAL:   BR FARMACEUTICA LTDA – EPP
CNPJ/CPF:   013.782.245/0002-40
ENDEREÇO: Av. Dr. Jorge Tibiriçá N°: 571
COMPLEMENTO: Box 03 e 04 BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12422-050 UF: SP
RESP. LEGAL: Iara de Oliveira Leite Vieira  CPF: 275.396.608-72
RESP. TÉCNICO: Tatiana Aparecida Alves Sena  CPF: 327.340.148-66
CBO: Farmacêutico CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 58539 UF:SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  02/07/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, _02 de julho de 2013

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP

CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br   -   visa_saude_pinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 051/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0738/13 DATA PROTOCOLO: 14/05/2013
Nº CEVS: 353800601-325-000011-1-2 DATA DE VALIDADE: 15/07/2014
CNAE:   3250-7/06 Serviços de prótese dentaria 
RAZÃO SOCIAL:   GILSON SERRA NOGUEIRA JUNIOR
CNPJ/CPF:   071.326.568/05
ENDEREÇO: João Gama N°: 70
COMPLEMENTO: BAIRRO: Vila Bourghese
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-260 UF: SP
RESP. LEGAL: Gilson Serra Nogueira Junior CPF: 071.326.568-05
RESP. TÉCNICO: Gilson Serra Nogueira Junior CPF: 071.326.568-05
CBO:  CONS. PROF.: N º INSCR.:  UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  15/07/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __15 de julho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 052/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1046/13 DATA PROTOCOLO: 15/07/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000420-1-3 DATA DE VALIDADE: 17/07/2014
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:   SIMONE SANCHES KOIDE
CNPJ/CPF:   014.308.446/12
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira N°: 881
COMPLEMENTO: Sala 01 BAIRRO: Parque Ipê
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: Simone Sanches Koide CPF: 014.308.446-12
RESP. TÉCNICO: Simone Sanches Koide CPF: 014.308.446-12
CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 78.858 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  17/07/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __17 de julho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 053/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1047/13 DATA PROTOCOLO: 15/07/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000144-1-9 DATA DE VALIDADE: 17/07/2014
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:   VIVIANE SANCHES KOIDE
CNPJ/CPF:   038.253.006/33
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira N°: 881
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Parque Ipê
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: Viviane Sanches Koide CPF: 038.253.006-33
RESP. TÉCNICO: Viviane Sanches Koide CPF: 038.253.006-33
CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 62161 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  17/07/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __17 de julho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 054/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0963/13 DATA PROTOCOLO: 27/06/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000235-1-5 DATA DE VALIDADE: 18/07/2014
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:   LUIZ CARLOS NORGADO
CNPJ/CPF:   747.021.658/87
ENDEREÇO: Rua Dr. Alfredo Valentini  N°: 223
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-360 UF: SP
RESP. LEGAL: Luiz Carlos Morgado CPF: 747.021.658-87
RESP. TÉCNICO: Luiz Carlos Morgado CPF: 747.021.658-87
CBO: Médico Cardiologista CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 26257 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  18/07/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __18 de julho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 055/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 1147/12 DATA PROTOCOLO: 21/09/2012
Nº CEVS: 353800601-109-000019-1-0 DATA DE VALIDADE: 19/07/2014
CNAE:   1091-1/02 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de 
produção própria
RAZÃO SOCIAL:   MARIA IZABEL FELIZARDO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
CNPJ/CPF:   016.875.629/0001-15
ENDEREÇO: Rua Manoel Teixeira de Souza N°: 620
COMPLEMENTO: BAIRRO: Laerte Assunção
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12440-620 UF: SP
RESP. LEGAL: Maria Izabel Felizardo de O. Teixeira  CPF: 033.006.018-00
RESP. TÉCNICO: CPF: CBO:  CONS. PROF.: N º INSCR.: UF:SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  19/07/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __19 de julho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 056/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1497/12 DATA PROTOCOLO: 04/12/2012
Nº CEVS: 353800601-750-000004-1-8 DATA DE VALIDADE: 22/07/2014
CNAE:   7500-1/00 Atividades Veterinárias
RAZÃO SOCIAL:   ADRIANA SOUZA DE JESUS
CNPJ/CPF:   199.202.928/85
ENDEREÇO: Av. Dr. Francisco Lessa Junior N°: 490
COMPLEMENTO: Sala 01 BAIRRO: Chácara Galega
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12422-010 UF: SP
RESP. LEGAL: Adriana Souza de Jesus CPF: 199.202.928-85
RESP. TÉCNICO: Adriana Souza de Jesus CPF: 199.202.928-85
CBO: Veterinário CONS. PROF.: CRMV N º INSCR.: 07.524 UF:SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  22/07/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __22 de julho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 057/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0798/13 DATA PROTOCOLO: 23/05/2013
Nº CEVS: 353800601-865-000128-1-5 DATA DE VALIDADE: 22/07/2014
CNAE:   8650-0/04 Atividades de Fisioterapia
RAZÃO SOCIAL:   STUDIO PERSONAL ESTHETIC LTDA ME
CNPJ/CPF:   007.244.645/0001-19(003)
ENDEREÇO: Rua Laerte Machado Guimarães N°: 220
COMPLEMENTO:  BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-180 UF: SP
RESP. LEGAL: Maria Amélia Antunes Gonçalves CPF: 144.137.558-98
RESP. TÉCNICO: Valéria Valério  CPF: 368.478.488-55
CBO: Fisioterapeuta CONS. PROF.: CREFITO N º INSCR.: 146892-F UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  22/07/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __22 de julho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 058/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0797/13 DATA PROTOCOLO: 23/05/2013
Nº CEVS: 353800601-865-000129-1-2 DATA DE VALIDADE: 22/07/2014
CNAE:   8650-0/02 Atividades de Profissionais de Nutrição
RAZÃO SOCIAL:   STUDIO PERSONAL ESTHETIC LTDA ME
CNPJ/CPF:   007.244.645/0001-19(004)
ENDEREÇO: Rua Laerte Machado Guimarães N°: 220
COMPLEMENTO:  BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-180 UF: SP
RESP. LEGAL: Maria Amélia Antunes Gonçalves CPF: 144.137.558-98
RESP. TÉCNICO: Maria Amélia Antunes Gonçalves CPF: 144.137.558-98
CBO: Cabeleireiro CONS. PROF.: N º INSCR.:  UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  22/07/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __22 de julho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 059/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 1012 DATA PROTOCOLO: 04/07/2013
Nº CEVS: 353800601-865-000149-1-5 DATA DE VALIDADE: 23/07/2014
CNAE:   8650-0/02 Atividades de Profissionais de Nutrição
RAZÃO SOCIAL:   MARCELA MONTEIRO GOMES DE SOUZA
CNPJ/CPF:   361.089.488/17
ENDEREÇO: Rua Manoel Carriço Vieira N°: 100
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Vila Bourguese
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12419-150 UF: SP
RESP. LEGAL: Marcela Monteiro Gomes de Souza CPF: 361.089.488-17
RESP. TÉCNICO: Marcela Monteiro Gomes de Souza CPF: 361.089.488-17
CBO:  CONS. PROF.: CRN N º INSCR. 26978  UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  23/07/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __23 de julho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 060/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0890/13 DATA PROTOCOLO: 12/06/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000473-1-7 DATA DE VALIDADE: 23/07/2014
CNAE:   8630-5/04 Atividade de odontologia
RAZÃO SOCIAL:   HUGO HAMILTON BETTONI MOREIRA
CNPJ/CPF:   034.602.578/81
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira N°: 915
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Pq. Ipê
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: Hugo Hamilton Bettoni Moreira CPF: 034.602.578-81
RESP. TÉCNICO: Hugo Hamilton Bettoni Moreira  CPF: 034.602.578-81
CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 29161 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  23/07/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas refe-
rentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __23 de julho de 2013

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP

CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br   -   visa_saude_pinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 042/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1081/12 DATA PROTOCOLO: 06/09/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000300-1-5 DATA DE VALIDADE: 02/07/2014
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:   LUIS AUGUSTO PINTO FERREIRA
CNPJ/CPF:   253.604.438/63
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira N°: 915
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: Luis Augusto Pinto Ferreira CPF: 253.604.438-63
RESP. TÉCNICO: Luis Augusto Pinto Ferreira CPF: 253.604.438-63
CBO: Médico Geriatra CONS. PROF.: CRM  N º INSCR.: 82621 UF:SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  02/07/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, _02 de julho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 043/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0904/13 DATA PROTOCOLO: 17/06/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000648-1-5 DATA DE VALIDADE: 02/07/2014
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:   LUIZ AUGUSTO SILVA MENDES SOUZA
CNPJ/CPF:   278.215.198/39
ENDEREÇO: Rua Dr. Alfredo Valentini N°: 223
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Tabaú
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-360 UF: SP
RESP. LEGAL: Luiz Augusto Silva Mendes Souza  CPF: 278.215.198-39
RESP. TÉCNICO: Luiz Augusto Silva Mendes Souza CPF: 278.215.198-39
CBO: CONS. PROF.: CRM  N º INSCR.: 109019 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  02/07/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, _02 de julho de 2013

-ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 044/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0923/13 DATA PROTOCOLO: 20/06/2013
Nº CEVS: 353800601-865-000132-1-8 DATA DE VALIDADE: 03/07/2014
CNAE:   8650-0/03 Atividade de psicologia e psicanálise
RAZÃO SOCIAL:   MARIA CELESTE PRADO VASQUES URIOSTE
CNPJ/CPF:   318.978.728/01
ENDEREÇO: Eugenio Siqueira Salgado N°: 41
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12401-470 UF: SP
RESP. LEGAL: Maria Celeste P. V. Urioste CPF: 318.978.728-01
RESP. TÉCNICO: Maria Celeste P. V. Urioste CPF: 318.978.728-01
CBO: Psicólogo CONS. PROF.: CRP N º INSCR.: 06184882 UF:SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  03/07/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, _03 de julho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 045/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0976/13 DATA PROTOCOLO: 01/07/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000030-1-8 DATA DE VALIDADE: 03/07/2014
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:   DAGMAR FIALHO CRONEMBERGER COLLUS
CNPJ/CPF:   041.077.638/62
ENDEREÇO: Rua Eugenio Siqueira Salgado N°: 41
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Crispim
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12401-470 UF: SP
RESP. LEGAL: Dagmar F. Cronemberger Collus CPF: 041.077.638-62
RESP. TÉCNICO: Dagmar F. Cronemberger Collus CPF: 041.077.638-62
CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 29002 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  03/07/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, _03 de julho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 046/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0726/13 DATA PROTOCOLO: 10/05/2013
Nº CEVS: 353800601-864-000090-1-6 DATA DE VALIDADE: 08/07/2014
CNAE:   8640-2/06 Serviços de ressonância magnética 
RAZÃO SOCIAL:   PRÓ RM DIAGNOSTICO AVANÇADOS LTDA
CNPJ/CPF:   009.298.572./0001-73
ENDEREÇO: Lad. Barão de Pindamonhangaba N°: 84
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Bosque da Princesa
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12401-320 UF: SP
RESP. LEGAL: Andrey Jorge de Andrade CPF: 825.112.337-20
RESP. TÉCNICO: Andrey Jorge de Andrade CPF: 825.112.337-20
CBO: Médico Radiologista CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 80281 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  08/07/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, _08 de julho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 047/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1023/13 DATA PROTOCOLO: 08/07/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000281-1-8 DATA DE VALIDADE: 11/07/2014
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:   ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA
CNPJ/CPF:   183.745.238/59
ENDEREÇO: Rua Capitão Vitório Basso  N°: 851
COMPLEMENTO: Sala 05 BAIRRO: Parque São Domingos
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-010 UF: SP
RESP. LEGAL: Ana Lúcia Andrade e Silva CPF: 265.353.068-27
RESP. TÉCNICO: Ana Lúcia Andrade e Silva CPF: 265.323.068-27
CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 76364 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  11/07/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, _11 de julho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 048/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0025 DATA PROTOCOLO: 08/01/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000533-1-7 DATA DE VALIDADE: 11/07/2014
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:   MARCELO M. B. MOUTINHO
CNPJ/CPF:   569.197.867/53
ENDEREÇO: Av. Fortunato Moreira N°: 225
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-400 UF: SP
RESP. LEGAL: Marcelo Magalhães B. Moutinho CPF: 569.197.867-53
RESP. TÉCNICO: Marcelo Magalhães B. Moutinho CPF: 569.197.867-53
CBO: Médico Ortopedista CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 52.522 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  11/07/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, _11 de julho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 049/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0844/13 DATA PROTOCOLO: 07/06/2013
Nº CEVS: 353800601-851-000567-2-3 DATA DE VALIDADE: N/A
CNAE:   8511-2/00 Educação infantil - creches
RAZÃO SOCIAL:   IOLANDA PIORINO DE OLIVEIRA – ME
CNPJ/CPF:   017.975.790/0001-23
ENDEREÇO: Rua General Julio Salgado N°: 530
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-350 UF: SP
RESP. LEGAL: Iolanda Piorino de Oliveira  CPF: 929.660.558-64
RESP. TÉCNICO: Vera Lucia Homem de Melo Monteiro CPF: 040.702.948-64
CBO: CONS. PROF.: N/A N º INSCR.: 000000 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  12/07/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __12 de julho de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 050/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0155/13. DATA PROTOCOLO: 25/01/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000693-1-0 DATA DE VALIDADE: 15/07/2014
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:   GILSON SERRA NOGUEIRA JUNIOR
CNPJ/CPF:   071.326.568/05
ENDEREÇO: Rua Virgilio Simões Filho  N°: 58
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Araretama
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP:  UF: SP
RESP. LEGAL: Gilson Serra Nogueira Junior CPF: 071.326.568-05
RESP. TÉCNICO: Gilson Serra Nogueira CPF: 018.481.438-34
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 0365 UF: SP

O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo 
pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  15/07/2013, O ACIMA 
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __15 de julho de 2013
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Divulgação

Pindamonhangaba, sexta-feira, 2 de agosto de 2013

Esportes

O time de malha de Pin-
damonhangaba/Ferroviária 
enfrenta o time de São José 
dos Campos, pela última ro-
dada da primeira fase neste 
domingo (4), em jogo que 
vale a liderança do grupo 
para o time da “Princesa do 
Norte”. A partida acontece na 
raia da Ferroviária, no bairro 
da Boa Vista, às 9 horas.

De acordo com jogadores 
de malha de Pindamonhanga-
ba, o Campeonato Paulista, 
série especial, é o mais difícil 
e cobiçado da modalidade, 
pois o campeão garante vaga 
para representar o Estado de 
São Paulo no Campeonato 
Brasileiro.

Na primeira fase, o time 
de Pinda brigou junta-
mente com São Sebastião 
(atual campeão brasilei-
ro), Jacareí e São José dos 
Campos, onde os dois pri-
meiros colocados do grupo 
permanecerão na competi-
ção para a disputa das oita-
vas de fi nais.

O time de Pindamonhan-
gaba conta com o patrocínio 
das empresas Comevap e O 
Lanchão, apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, VWM 
Transportes, padaria Panedo-
ro, depósito o Rei das Bebi-
das, Pégasus Comunicação 
Visual e Art e Toledo Educa-
ção Infantil. 

MARCOS VINÍCIO CUBA
O contramestre em ca-

poeira Elton Monteiro, 
“Chacal”, está em busca de 
apoiadores para desenvolver 
o projeto social “Gingando 
para o Futuro”. Este projeto 
teve início quando o profes-
sor entrou para a graduação e 
atuou na Associação Criança 
Feliz São Gabriel.

Chacal trabalha com ca-
poeira há 16 anos e já aten-
deu mais de 500 crianças e 
adolescentes entre quatro e 
16 anos de idade. Atualmen-
te, desenvolve o “Gingando 
para o Futuro” no bairro Pi-
nhão do Borba, zona rural de 
Pindamonhangaba. A inten-
ção é levar cultura, esporte 
e educação. As aulas aconte-
cem aos sábados.

“Preciso de apoio para 
manter o projeto e, é claro, 
fazer com que mais pesso-
as possam ser inseridas no 
meio cultural. O apoio é 
para uniformes, instrumen-
tos para as aulas de rítmo e 

MARIA FERNANDA MUNHOZ
A Subprefeitura de Mo-

reira César está construindo 
um muro atrás do campo de 
futebol do CE José Ely Mi-
randa “Zito”. As obras tive-
ram início no dia 24 de julho 
e atenderão uma antiga soli-
citação dos moradores da vi-
zinhança do centro esportivo. 

Estão sendo construídos 
40 metros lineares de muro, 
com três metros de altura. 
Após a fi nalização da cons-
trução, a intenção é acrescen-
tar uma camada de alambra-
do na superfície, aumentando 
ainda mais a proteção para as 
casas. A previsão da equipe 
da Subprefeitura é terminar 
a obra até o fi nal do mês de 
agosto.

Com o novo muro, a in-
tenção da Subprefeitura é 
acabar com o problema anti-
go, causado pelas bolas que 
caíam nas residências vizi-
nhas, causando estragos nos 
telhados e incômodo geral. 

“João do Pulo” não terá 
expediente nesta sexta-feira

MARCOS VINÍCIO CUBA
Pindamonhangaba será 

representada na 4ª etapa do 
Circuito Pré-Mirim, Mirim 
e Menor neste sábado (3). A 
competição vai ocorrer no 
Centro Olímpico, em São 
Paulo, e cerca de 40 competi-
dores da “Princesa do Norte” 
estarão defendendo a camisa 
do município. A prova é pro-
movida pela Federação Pau-
lista de Atletismo. 

Os pindenses participa-
rão das seguintes provas: 
marcha atlética, corridas 

dos 50 aos 1.000 metros, ar-
remesso de peso, lançamen-
to de dardo, disco e martelo, 
saltos em distância,em altu-
ra, triplo e com barreiras e 
revezamentos.

Jessiane Monteiro dos 
Santos, 14 anos,  conta que 
pela primeira vez participará 
da prova dos 300 metros com 
barreiras. Ela diz que é algo 
desafi ador, porque está acos-
tumada com a prova dos 100 
metros com barreiras, no en-
tanto, vai fazer o melhor para 
representar Pinda.

Atletas defendem Pinda na 
Terceira Copa de Basquete

Novo muro evitará danos às 
casas vizinhas ao CE “Zito”

Projeto social de capoeira busca apoiadores

musicalidade, patrocinado-
res para jornal informativo, 
lanches, dentre outras des-
pesas para eventos em geral, 
como batizados e workshop. 
As pessoas podem ajudar de 
diversas formas a iniciativa, 
seja adotando uma criança 
para capoeira; divulgando o 

projeto para amigos; sendo, 
mensalmente, patrocinador 
do projeto, entre outras for-
mas”, destaca Chacal.

Ele afi rma que o patroci-
nador pode ter sua marca ex-
posta nos uniformes dos alu-
nos, panfl etos de divulgação, 
faixas e banners, jornal infor-

mativo que pode ser publica-
do bimestralmente, nos even-
tos e encontros organizados 
pelo projeto e nos vídeos ins-
titucionais. Interessados em 
contribuir podem ligar para  
9178-2042 ou encaminhar 
um e-mail para gingandopa-
raofuturo@hotmail.com. 

Malha de Pinda enfrenta 
São José dos Campos 
pelo Paulista

A equipe convida a população para torcer pela cidade

MARCOS VINÍCIO CUBA
Os atletas de Pindamo-

nhangaba estrearam quarta-
-feira (31) na fase regional 
da III Copa de Basquete. A 
partida ocorreu no ginásio 
do Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira, “João 
do Pulo”, contra a equipe 
de São José dos Campos. 
O jogo foi equilibrada e 
os pindenses mostraram os 
resultados dos treinos em 
quadra, no entanto, o placar 
foi favorável aos joseenses, 
53 x 40.

Os próximos desafi os dos 
atletas de Pindamonhangaba 

acontecem nos dias 6 contra 
Paraibuna, na casa do ad-
versário, no dia 11 encara 
Guaratinguetá, no “João 
do Pulo” às 10 horas, e no 
dia 18 o confronto é contra 
Caraguatatuba, na cidade 
litorânea.

Este evento é promovido 
pela Secretaria de Esportes e 
Lazer do Governo do Esta-
do de São Paulo em parceria 
com as prefeituras e tem o 
objetivo de promover o inter-
câmbio social e esportivo. A 
fase fi nal estadual está mar-
cada entre os dias 2 e 8 de 
setembro.

Atletas da cidade participam 
da 4ª etapa de circuito

Os alunos que participam 
das aulas de esportes e la-
zer no Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira, “João do 
Pulo”, estão dispensados 
nesta sexta-feira (2). Não 
haverá aula e o espaço não 
estará disponível para os 

demais usuários. O prédio 
vai ser utilizado pelo Tribu-
nal de Justiça do Estado de 
São Paulo. As aulas retorna-
rão na próxima segunda-fei-
ra (5). No fi nal de semana o 
local estará aberto para uti-
lização da comunidade.

Centro Esportivo “Zito” recebe 
melhorias e novos equipamentos
MARCOS VINÍCIO CUBA

O Centro Esportivo 
José Ely Miranda, “Zito”, 
tem recebido melhorias e 
novos equipamentos. Nas 
últimas semanas, profi s-
sionais do local fi zeram a 
pintura das áreas externas, 
tais como: quadras, ban-
cos, arquibancada, muros, 
campo, entre outros es-
paços; houve limpeza do 
espaço e atualmente está 
em fase de instalação uma 
API – Academia da Pri-
meira Idade.

A academia contará 
com equipamentos como: 
gangorra de pé equilibris-
ta, escalada torcida, esca-
lada, tornado, multiexer-
citador, carrossel, cisne, 

cavalinho duplo e gangorras.
A Secretaria de Esportes e 

Lazer agradece o empenho e 

a dedicação dos funcionários 
que têm se esforçado para 
oferecer aos munícipes um 

espaço limpo e em boas 
condições para a prática 
esportiva.

A intenção é atender mais pessoas com o projeto social e divulgar esta cultura

Os novos equipamentos poderão ser utilizados todos os dias da semana

A solicitação da construção do muro é um pedido antigo que está sendo atendido

Marcos Vinício Cuba

Divulgação

Divulgação



16
Pindamonhangaba, sexta-feira, 2 de agosto de 2013

Futebol

Divulgação

ODIRLEY PEREIRA
O confronto entre 100 

Nome e Corinthians é um da-
queles jogos ‘chave’ no cam-
peonato, pois colocará frente 
a frente duas das equipes fa-
voritas ao título da Primeira 
Divisão do Futebol de Pin-
damonhangaba, no domingo 
(4), às 10h30, no Goiabal.

De um lado, o time treina-
do por Jucie, líder do grupo 
B e embalado depois de duas 
vitórias consecutivas; do ou-
tro, a força do Timão, do téc-
nico Zebinho.

O treinador alvinegro 
afi rmou que vai jogar fecha-
do. “Um duelo muito difícil, 
porque o 100 Nome tem bons 
jogadores, um ataque forte, 
joga em casa e está invicto”, 
disse Zebinho.

Com três jogadores con-

MARCOS VINÍCIO CUBA
O jogador pindense 

Luiz Gustavo foi convoca-
do por Felipão, para a Se-
leção Brasileira, no amis-
toso contra a Suíça, dia 14 
de agosto. O volante do 
Bayern de Munique “caiu 
nas graças” do treinador 
devido ao desempenho na 
Copa das Confederações.

Entre os demais con-
vocados estão os goleiros, 
Julio Cesar e Jefferson; za-
gueiros, Thiago Silva, Da-
vid Luiz e Dante; laterais, 

Daniel Alves, Jean, Marce-
lo e Maxwell; meio-cam-
po, Fernando, Hernanes 
e Paulinho, e os atacantes 
Oscar, Jô, Lucas, Hulk, 
Bernard, Fred e Neymar.

Homenagem
Logo após a vitória na 

Copa das Confederações 
o jogador veio a Pindamo-
nhangaba para descansar e 
rever amigos e familiares. 
Na ocasião, foi homena-
geado e desfi lou em carro 
aberto.

Zebinho deverá colocar Corinthians 
recuado para enfrentar o 100 Nome

ODIRLEY PEREIRA
Embalado, após golea-

da histórica de 6 a 0 sobre 
o Ramos na última rodada, 
o Imperial busca a liderança 
no grupo A do campeonato 
Cinquentão no domingo (4), 
às 8h30, na Novelis, contra 
o Maricá – terceiro colocado 
do grupo B (nesta fase, ti-
mes de uma chave enfrentam 
equipes da outra).

Para melhorar a classifi ca-
ção, o técnico Zé Maria terá 
vários jogadores a sua dis-
posição, dentre eles o meia 
Guina, que marcou duas ve-
zes contra o Ramos; o lateral 
Caju, e o artilheiro do time, o 
centroavante Tiganá.

Do outro lado, o destaque 
é o goleiro Chivalert – um dos 
responsáveis pela boa cam-
panha do Maricá. O treinador 
Sérgio Baiano deve armar um 
time ofensivo para vencer e 
tentar ‘segurar’ o Imperial.

ODIRLEY PEREIRA
O confronto entre estrela 

(líder do grupo A) e Inde-
pendente (primeiro no B), 
no estádio do Bosque, no 
domingo (4), às 8h30, é uma 
espécie de fi nal antecipada do 
Cinquentão. A segunda fase 
de classifi cação está apenas 

começando, porém as equi-
pes já mostraram do que são 
capazes e devem se manter 
entre os primeiros colocados.

De um lado, o Estrela, 
de Chiquinho, conta com 
a habilidade dos irmãos 
Luizinho (volante) e Mané 
Paiva (meia esquerda), da 

velocidade de Alemão e da 
segurança do goleiro Bene-
dito; do outro, do Indepen-
dente, do técnico Elieser 
Dadinho, o destaque atende 
pelo nome de Pelé – arti-
lheiro do torneiro com sete 
gols. Além disso, o grupo 
confi a muito nos passes do 

meia Luizão. A partida é 
muito importante para as 
duas equipes, porém neste 
confronto, o atacante Pelé 
será posto à prova. Marcar 
gol na forte defesa do Estre-
la é uma tarefa muito difícil. 
Quem vencer dá um passo 
importante à próxima fase.

CONFIRA OS OUTROS JOGOS DA 4ª RODADA 

Domingo (4), 10h30
Grupo A
Ipê II x Grêmio Tipês 
no Bosque
Areião x Jardim Cristina 
no Afi zp
Sapopemba x Cantareira 
no Azeredo
Grupo B
Bandeirante x A Mil Por Hora 
no Feital
Ferroviária x Andrada 
no Boa Vista

Luiz Gustavo é convocado 
para amistoso da seleção

Imperial usará Guina, Caju e Tiganá 
para superar Maricá, do goleiro Chilavert

- Cinquentão -

Artilharia de Pelé, do Independente, 
será posta à prova contra o Estrela 

Confi ra os demais jogos 
da rodada de domingo (4), 
às 8h30
Afi zp x Fim de Carreira – Afi zp
Flamengo x Ramos – Socorro
Campo Alegre x Cidade Nova – Campo Alegre

tundidos (Bruno – meia es-
querda, Douglas – meia di-
reita, e Mauricio – volante), 
Zebinho faz mistério, mas 
adiantou à Tribuna que deverá 
apostar no contra-ataque. “Te-
mos ótimas peças de reposição 
e vamos usar uma marcação 
forte para afastar o perigo e a 
velocidade para surpreender”. 
Uma das armas do clube do 
Alto Cardoso será o atacante 
Alan Neguinho – acostuma-
do a decidir grandes jogos.

Do outro lado, nas duas últi-
mas partidas, o 100 Nome ven-
ceu e dominou, criando gran-
des chances de gol e com mais 
posse de bola. Para o confronto, 
Jucie deverá usar a qualidade 
do ataque, com Rique, Nil, Le-
andro e Dri – que marcou três 
gols contra o Andrada.

Caso o Corinthians che-

gue com força ao ataque, o 
100 Nome ainda terá Gleick, 
Chiclete, Evanio e Tiquinho, 
além do goleiro Nego.

Dri informou que partirá 
para cima do adversário e que 
confi a na defesa “vamos nos 

empenhar em todos os seto-
res e vamos ter muita dispo-
sição dentro de campo”. Ne-
guinho garantiu que jogará 
com a mesma intensidade do 
último jogo e que ajudará o 
Corinthians a conseguir mais 

três pontos “Temos que ter 
concentração e garra o tem-
po todo para levar o Timão a 
mais uma vitória”.

Até o fechamento desta 
edição, o trio de arbitragem 
não estava defi nido.

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Odirley PereiraCélia Lima

Odirley Pereira

Israel Dias

Israel Dias Célia Lima

Jogadas áreas do 100 Nome são perigosas, pois time tem bons cabeceadores

Centroavante Rique

Goleiro Chivalert

Atacante Tiganá

Meiocampista Guina

Caju (camisa branca) é incansável na marcação

Técnico Eliéser Dadinho Sempre bem posicionado, goleiro Benedito é uma verdadeira muralha do Estrela

Daniel Alves e Luiz Gustavo em treino da seleção
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