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Colorado bate Moreira César no Machadão
A equipe do Colorado bateu Moreira César por 1 x 0, com gol do meia-direita 

Gui, na segunda rodada da Copa Guga. O jogo foi no campo do Machadão, no 
domingo (10), e a torcida compareceu para torcer e cornetar.

Aiandra Alves Mariano
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previsão do tempo

FONTE:CPTEC INPE

TEMP. MÍNIMA     20ºC 
TEMP. MÁXIMA    32ºC

TERÇA-FEIRA - 12/11
Nublado e 
pancadas de chuva

Chuva pela 
manhã

Parcialmente 
nublado

TERÇA-FEIRA - 12/11

TEMP. MÍNIMA     22ºC 
TEMP. MÁXIMA    32ºC

QUARTA-FEIRA - 13/11

TEMP. MÍNIMA     18ºC 
TEMP. MÁXIMA    22ºC

QUINTA-FEIRA - 14/11

Mais de 2 mil pessoas participam do Feste
O 36º Feste entra em sua segunda semana com sucesso total de público em 

todos os espetáculos. No final de semana, foram apresentados os espetáculos 
de rua, no Bosque, e adultos, no Teatro Galpão. Nessa segunda-feira (11), retor-
naram as apresentações infantis, que seguem até a quarta-feira (13), no Teatro 
Galpão. As apresentações adultas, às 21 horas, retornam na quinta-feira (14) e, 
no sábado (16), outras peças de rua serão apresentadas. O 36º Feste termina no 
domingo (17). 

Atleta vence 
Campeonato 
Nacional de 

Natação

O desenvolvimento 
de Pindamonhangaba 
tem contribuído com a 
chegada de mais inves-
timentos e geração de 
empregos para o muni-
cípio. Na última semana, 

dois empreendimentos 
do ramo hoteleiro pro-
porcionaram eventos de 
lançamento: o Majore, 
que está localizado às 
margens da rodovia SP-
62 teve sua inauguração; 

o SleepInn, que ficará na 
avenida Nossa Senho-
ra do Perpétuo Socorro, 
reuniu empresários e 
autoridades para iniciar 
a comercialização de 
áreas.

Desenvolvimento 
de Pinda atrai 
novos hotéis 
para cidade

Campanha 
conscientiza 
ciclistas para 
evitar acidentes

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba está promovendo a cam-
panha de conscientização para 
orientar os motoristas, ciclistas 
e pedestres para uso e atenção 
à ciclofaixa. O objetivo é orientar 
as pessoas para que respeitem 
as leis de trânsito e evitem 
acidentes. 

Pela segunda vez em 2013, 
o maestro João Carlos Martins 
emocionou o público de Pinda-
monhangaba regendo uma or-

questra que executou diversas 
músicas eruditas e populares. 
A abertura da Casa Noel, na 
quinta-feira (7), contou com au-

toridades de Pindamonhangaba 
e região. O evento tem o objeti-
vo de arrecadar donativos para 
instituições assistenciais.

Pindamonhangaba 
promove  a té  qu in -
ta-feira (14), a cam-
panha "Coloque sua 
saúde em 1º lugar", 
que tem o objetivo de 

combater e prevenir o 
diabetes. A abertura 
do evento, na segunda-
-feira (11), contou com 
médicos, enfermeiros, 
técnicos em nutrição e 

dietética, entre outros 
profissionais, além da 
população – que pôde 
participar, fazer exa-
mes e  esclarecer dú-
vidas.

Jd. Resende 
vence e terá 
vantagem 
no mata-mata

O Unidos do Jardim Resen-
de terminou a fase de classifi-
cação do Campeonato 35 com 
19 pontos, sendo seis vitórias 
e um empate. 

Invicto e líder disparado 
na competição, o clube treina-
do por André terá vantagem 
de jogar por "dois resultados 
iguais"  na próxima fase por ter 
sido primeiro colocado geral 
na classificação.

Combate ao diabetes melhora 
qualidade de vida da população

Maestro João Carlos Martins rege 
orquestra em evento benefi cente
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Apae promove 
bazar solidário 
até quinta-feira

A Apae  - Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - reali-
za até quinta-feira (14), um bazar 
beneficente com a venda de rou-
pas e sapatos seminovos a par-
tir de R$ 1. O brechó funciona na 
própria instituição e a renda será 
utilizada nos projetos da Apae. 
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Nova Gokula 
realiza festival 

de música

PÁGINA 5

Marcos Vinício Cuba

Maestro emocionou 
centenas de pessoas na 
abertura da Casa Noel, 

na quinta-feira (7)

O jogador Ícaro, de Moreira César (à direita) não deu descanso para “Zóio”, do Colorado
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Maria Fernanda Munhoz

DivulgaçãoVEJA AS DATAS QUE SE COMEMORAM HOJE, 
12 DE NOVEMBRO, E NOS PRÓXIMOS DIAS

Datas Comemorativas

12/11 - Dia do Supermercado, Dia de São Martinho, Dia do Diretor 
de Escola.

13/11 - Dia Nacional da Família na Escola, Dia de Santo Estanis-
lau, Dia da Cidade de Porto Alegre.

14/11 - Dia Nacional da Alfabetização, Dia de São Lou-
renço de Dublim, Dia Nacional do Diabético, Dia do Ban-
deirante.

Campanha de conscientização para ciclistas

10 anos de banda A Tropa

O grupo “Cantores da Alegria” do 
projeto Guri de Pindamonhangaba 
venceu a 1ª Edição do Concurso Guri 
Consciente com os alunos Letícia dos 
Santos Mathias, 13 anos; Fábio Au-
gusto Ribeiro Antunes, 14 anos; Iago 
Gabriel Ferreira dos Santos, 12 anos; 
Rute Alves Viana, 17 anos; Rubia Al-
ves Viana, 16 anos; Liliane Aparecida 
Geraldo da Silva, 17 anos; Kimberly 
Sulamita Rodella, 15 anos;  Tamires 
Paula do Nascimento, 16 anos. Os 
vencedores receberam uma verba 
para implantar seus projetos nos mu-
nicípios até o fi nal de novembro. Em 
Pindamonhangaba, o Guri tem dois 
polos: Lar Irmã Terezinha e Lar São 
Vicente de Paulo.

13º deve ser usado 
para pagar dívidas

A Anefac - Associação dos Executivos de Fi-
nanças divulgou na segunda-feira (11) o resultado 
de um estudo macroeconômico feito no país so-
bre o perfi l e o número dos brasileiros com endivi-
damento. Os dados compreendem diversas situa-
ções do dia a dia e ainda fazem análise detalhada 
com projeção para os próximos 18 meses.

Um dos pontos do estudo serve para explicar 
a balança econômica do país – sobretudo em 
relação à utilização do 13º salário – pagamento, 
aliás, cuja primeira parcela deve ser feita até dia 
30 deste mês e a segunda/última até o dia 20 de 
dezembro.

De acordo com a Anefac, o temor de um endivi-
damento maior gera cautela às pessoas, ou seja, 
mesmo com dinheiro em conta, tendem a optar 
pela quitação das dívidas e não pela aquisição de 
novos produtos ou carnês.

Para o diretor da Anefac, Miguel José de Oli-
veira, isso vai gerar uma redução da atividade 
econômica e a infl ação mais elevada aumenta o 
endividamento dos consumidores.

De um lado isso é negativo, porque freia os an-
seios econômicos; de outro, é positivo, pois sem 
dívida existe a tendência de pagamento à vista e 
mais ‘fl uxo de caixa’ na economia.

Com base nestas observações, o relatório da 
Associação dos Executivos de Finanças indica 
que haverá queda de 12,5% já este ano no total 
de consumidores que pretendem usar o benefício 
do 13º para comprar presentes na comparação 
com o ano passado (de 16% para 14%) o que, 
segundo a pesquisa, demonstra maiores difi cul-
dades e preocupações com os gastos neste ano.

A Anefac aponta que 62% dos consumidores 
pretendem usar o recurso extra para pagar dívi-
das já contraídas, aumento de 1,64% em relação 
a 2012. Ainda de acordo com a associação, 77% 
dos consumidores têm dívidas no cartão de crédi-
to e no cheque especial e pretendem regularizar 
a situação.

A pesquisa, que se baseou no cruzamento 
de entrevista com dados de operações fi scais e 
de crédito em todo o país, tem resultados es-
pecíficos por Estado e região, tendo o Vale do 
Paraíba com perfil próximo ao índice nacional – 
intenção de 10,8% inferior ao ano passado. Por 
outro lado, a região onde Pindamonhangaba 
está inserida mostra que 65,4% das pessoas 
devem utilizar o salário ‘extra’ para abater dívi-
das. É esperar, para ver.

Na tarde do último domingo 
(10), a banda A Tropa realizou um 
show de pré-lançamento do disco 
de 10 anos do grupo no Sesc Tau-
baté. 

Os músicos estão se preparan-
do para lançar nacionalmente o tra-
balho que comemora seus 10 anos 
de estrada. O álbum terá músicas 
inéditas, clipes e um documentário.

A banda busca um equilíbrio 
entre o clássico e novas tendên-
cias, criando assim, um estilo par-
ticular, que contém uma mistura de  
música brasileira, com infl uências 
do reggae, dub, ragga, soul etc.

Pindamonhangaba vence 1ª Edição 
do Concurso Guri Consciente

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio do Departamento 
de Trânsito – seção de educação 
Edutran – está realizando uma 
campanha de conscientização para 
orientar os motoristas, ciclistas e 
pedestres para uso e atenção à 
ciclofaixa. No sábado (9), a ação 
foi realizada na rua Barão Homem 
de Mello. Essa campanha pretende 
ser realizada durante o ano, lem-
brando os motoristas e pedestres 
da importância de respeitar as ci-
clofaixas e incentivar o uso pelos 
ciclistas. 

Exposição 
de orquídeas

No último fim de semana, a 
Assop – Associação Orquidófila 
de Pindamonhangaba realizou a 
XIX Exposição Estadual de Or-
quídeas de Pindamonhangaba. O 
evento, realizado anualmente no 
mês de novembro, reuniu uma va-
riedade de mais de 50 exempla-
res da flor e também contou com 
a venda de algumas espécies, 
além de orientações de cultivo. 
Assim como em maio, quando 
foi realizada uma exposição co-
memorativa ao Dia das Mães, a 
mostra foi sediada no estacio-
namento da escola estadual Dr. 
Alfredo Pujol e atraiu dezenas de 
visitantes. Além de admiradores 
da orquídea, o evento contou com 
expositores de várias regiões.
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OAB reúne 40 
profi ssionais 
em curso 

Para promover a introdução, 
a atualização e o aprimoramento 
profi ssional dos advogados no pro-
cedimento eletrônico, a 52ª Subse-
ção de Pindamonhangaba da OAB 
realizou o curso “Procedimento 
Eletrônico, Certifi cação e Assinatu-
ra Digital”. Ministrado pelo profes-
sor doutor Vitor Hugo D. Freitas, o 
curso foi realizado entre os dias 8 e 
9 de novembro, das 9 às 17 horas, 
no auditório da Acip. Cerca de 40 
advogados participaram do curso. 
O destaque das aulas foi a matéria 
embasada na íntegra na utilização 
do Processo Eletrônico, seguindo 
as normas e critérios do Tribunal 
de Justiça. O curso foi dividido por 
módulos, facilitando o entendimen-
to de cada matéria. 

Prestação 
de contas do 
Sindicato

O Sindicato dos Metalúrgicos 
de Pindamonhangaba convoca os 
trabalhadores para participarem da 
assembleia de prestação de contas 
da entidade referente ao ano de 
2012, além da previsão de orça-
mento para 2014. A análise aconte-
cerá no próximo dia 22, a partir das 
17h30, na sede do Sindicato.

Com a importância do brincar 
em todas as idades, a Educarte 
Brinquedoteca vem investindo em 
atividades voltadas para os adultos. 
No último dia 6, a equipe preparou 
atividades para receber o pessoal 
do Cpic e PSF Cidade Nova, na 
Casa Transitória Fabiano de Cristo 
para uma tarde divertida. A partici-
pação dos adultos vem resgatar os 
valores lúdicos, a alegria e o prazer 
de brincar, preservando e recupe-
rando habilidades e competências 
físicas, psicológicas e sociais.

Brinquedoteca realiza atividade com adultos

Brechó da Apae - Até quinta-feira (14), a Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
realiza um bazar benefi cente a venda de roupas e sapatos seminovos a partir de R$ 1. O brechó vai funcio-
nar de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 16h30, na sede da instituição. Para mais informações, entrar em 
contato pelo telefone 3642-1900.

Mais de 2.200 pessoas já pas-
saram pelo 36º Feste – Festival 
Nacional de Teatro – de Pindamo-
nhangaba. No fi nal de semana, fo-
ram apresentados os espetáculos 
de rua no Bosque da Princesa: “A 
Farsa do Advogado Pathelin”, da 
Cia TEP, de Pinda; “Aqui Trem! 
Histórias da Ferrovia”, do Grupo 
Ó Minha Gente e 4 na Rua é 8, de 
Jacareí; “Giselle”, da Cia Cênica 
de Teatro, de Pinda; e “Viajantes”, 
do Grupo Teatro de Caixeiros, de 
Ribeirão Preto. Às 21 horas, foram 
apresentados os espetáculos adul-
tos, no Teatro Galpão: “Pé na Cur-
va”, da Cia de 2, de São José dos 
Campos; “Seu Bonfi m”, do Grupo 
Território Sirius, de Salvador-BA; e 
“Monóculo”, com o Grupo Tecela-
gem, de Jacareí. Na segunda-feira 
(11), tiveram início os últimos espe-
táculos da categoria infantil, com 
“Os Contadores”, do Grupo The-
atrum Mundi, do Rio de Janeiro. 
Nesta terça-feira (12), será apre-
sentada “A Fantástica Baleia engo-
lidora de Circos”, com a Cia Frita, 
do Rio de Janeiro. Na quarta-feira 

36º Feste entra na reta fi nal

(13), encerra-se a categoria infantil, 
com “Um, dois, três: Alice”, com a 
Tespis Cia de Teatro, de Itajaí-SC. 
Os espetáculos adultos retornam 
na quinta-feira (14) e os de rua, no 

sábado (16), no Bosque. 
Para os espetáculos infantis, a 

bilheteria do Teatro abre às 13 ho-
ras; para os adultos, às 17 horas. 
O público pode doar produtos de 

limpeza e higiene pessoal, em troca 
dos ingressos. As doações serão 
entregues ao Fundo Social de Soli-
dariedade, que repassará às entida-
des do município. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

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

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

Dia  19/11/2013 às 14:00 horas

OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO

5º GUILHERME LEONARDO MOTA GRITTI
RUA DONA CARMELITA GAMA ROMEIRO, 140 – APTO. 13 – SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-200

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ETR ÓLEOS S/A (Em liquidação)
CNPJ/MF Nº 07.830.977/0001-85

NIRE 35.300.327.161

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas da ETR Óleos S/A (“Companhia”) para se reunirem no dia 26 de 
novembro de 2013, às 13:30 h, na sede social localizada na Av. Félix Galvão Cruz Simões, nº 485, 
Bairro Feital – Distrito de Moreira César, CEP 12441-285, Pindamonhangaba (SP), para deliberar 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
(a) Recebimento da renúncia ao cargo de Liquidante apresentada pelo Sr. Orestes Lavagnini. 
(b) Aprovação das contas apresentadas pelo Sr. Orestes Lavagnini.
(c) Ratificação dos atos praticados pelo Sr. Orestes Lavagnini.
(d) Nomeação de novo liquidante.
(e) Cessação do funcionamento do Conselho de Administração.
Pindamonhangaba (SP), 12 de novembro de 2013
Liquidante

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 130/2013

Contrato nº 182/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de limpeza de caixa D’água e 
troca de refil de filtros para os prédios da Secretaria de Educação e Cultura, conforme termo 
de referência.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Carlos Roberto Machado ME        
Data de assinatura: 22/10/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 73.620,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Elizabeth Cursino Rodrigues                      
Assina pela contratada: Carlos Roberto Machado          
Pindamonhangaba, 07 de novembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

Marcos Vinício cuba
Pindamonhangaba de-

senvolve ações de comba-
te e prevenção ao diabetes. 
Teve início na segunda-fei-
ra (11), a campanha “Co-
loque sua saúde em 1º lu-
gar” e os trabalhos serão 
feitos até quinta-feira (14), 
quando é comemorado o 
Dia Mundial de Comba-
te ao Diabetes. A abertura 
da campanha ocorreu no 
auditório da Prefeitura de 
Pindamonhangaba e contou 
com a presença de médicos, 
enfermeiros, técnicos em 
nutrição e dietética, entre 
outros profissionais.

A campanha é desenvol-
vida por meio de uma par-
ceria entre a Secretaria de 

Pinda inicia campanha de combate ao diabetes
Saúde e Assistência Social 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba com o laboratório 
Cedlab, Etec João Gomes 
de Araújo, colégio Tableau 
e clínica de podologia Si-
nerclin.

No primeiro dia de cam-
panha, quem passou pelo 
saguão da Prefeitura teve a 
oportunidade de fazer exa-
mes e receber orientações.

Maria Cândida Oliveira 
da Silva, moradora do bair-
ro Mombaça, conta que foi 
à Prefeitura para resolver 
alguns assuntos, no entanto, 
aproveitou para participar da 
campanha e enfatiza que a 
prevenção é realmente o me-
lhor remédio e parabenizou 
a cidade pela iniciativa.

EDITAL Nº  002 / I  / 2013
                O Sr. Dr. VICENTE LOURENÇO L JUNIOR,
                Delegado  de  Polícia   Titular  do 1° Distrito  
               Policial  de  Pindamonhangaba, no uso e gozo 
                de suas atribuições legais etc... 
FAZ SABER AO PUBLICO EM GERAL QUE, usando de suas atribuições legais que lhe conferem o Art. 
27, Inciso II do Decreto nº 44.448 de 24/11/99 e Resolução SSP-46 de 21/12/70, o Ilmo. Sr. Dr. JOSE 
LUIZ RAMOS CAVALCANTI, Digníssimo Delegado Seccional de Policia de Taubaté – SP, realizará no 
próximo dia   19 de Novembro  as  10:00 hs, nesta na sede do 1° Distrito Policial de Pindamonhangaba, 
CORREIÇÃO ORDINÁRIA E PERIÓDICA, referente ao segundo semestre do corrente ano. Ficam, pois, 
convidados todos os funcionários sujeitos a fiscalização correicional e demais pessoas interessadas, 
as quais poderão apresentar queixas, reclamações, sugestões, atinentes ao serviço policial e/ou 
administrativos prestados por esta Repartição Policial. E, para que chegue ao conhecimento de todos 
e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital que será publicado e afixado na 
forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba aos 08 de Novembro de 
2013. Eu, Zélia Maria dos Santos, Escrivã de Polícia que o digitei.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.

Dr. VICENTE L L JUNIOR - Delegado de Polícia

 

SECRETARIA  DE  ESTADO  DOS NEGÓCIOS  DA SEGURANÇA  PÚBLICA 
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO  DE  POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO  PAULO INTERIOR 
DEINTER 1 –  “DR. WALDY SIMONETTI” 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TAUBATÉ 

DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
1º DISTRITO POLICIAL DE PINDAMONHANGABA - SP 

 

LICENÇA DA CETESB
VILLA MARINHO PLÁSTICOS E METAIS LTDA. torna público que recebeu da CETESB a licença de ins-
talação n° 3002445 e requereu a licença de Operação para Sucatas não - metálicos diversos, reciclagem 
e/ou recuperação de, sito á Rua Santa Branca, 210 – Lot. Cidade Nova – Ipiranga Pindamonhangaba/SP.

cintia caMargo
Um novo modelo de ne-

gócio chega a Pindamonhan-
gaba, com a instalação do 
Sleep Inn, unidade hoteleira 
operada pela Atlantica Ho-
tels International, em parce-
ria com a Redpar Empreen-
dimentos. 

Projetado para atender 
executivos em visita ao Vale 
do Paraíba para tratar de ne-

André nAscimento

O metalúrgico Vicente 
de Paula Domingos afirma 
que compareceu ao local 
para tratar sobre o IPTU e, 
assim como Maria, também 
entrou na fila para fazer os 
exames. “Cuidar da saúde é 
muito importante e essa do-
ença é muito séria. Assim o 
melhor a fazer é se prevenir 
sempre e a população deve 
aproveitar estas campanhas 
que são feitas, porque é 
tudo gratuito”.

Nesta terça-feira (12), os 
moradores de Moreira César 
e região poderão participar da 
campanha. Os trabalhos serão 
no Cisas, das 8 às 12 horas.

No dia 14, haverá ações 
na praça Monsenhor Mar-
condes, das 8 às 16 horas. As ações de prevenção acontecem na praça Monsenhor Marcondes no dia 14 

Atlantica comercializa unidades 
do Sleep Inn no município

gócios, o modelo de gerência 
a ser empregado no Sleep 
Inn Pinda permite a compra 
individual de apartamento na 
unidade, propondo assim um 
novo tipo de investimento. 

No cenário nacional, este 
novo modelo hoteleiro cres-
ceu a partir da década de 
1990, principalmente, nas ca-
pitais brasileiras. Hoje, com 
o Brasil abrigando eventos 

grandiosos, que vão desde 
entretenimento a encontros 
corporativos, o ramo hotelei-
ro tem sido um nicho rentá-
vel em curto prazo. Especia-
listas do setor informam que 
aproximadamente 70% dos 
quartos de hotelaria na cida-
de de São Paulo pertencem a 
investidores individuais, que 
possuem uma ou mais unida-
des. 

Previsto para iniciar obras 
no início de 2014, o Sleep 
Inn Pinda terá aproximada-
mente 7.800 m2 de área total 
construída, 12 pavimentos, 
153 quartos, restaurante, 
centro de convenções, salas 
modulares para reuniões cor-
porativas e academia. O lan-
çamento da comercialização 
do empreendimento acon-
teceu no último dia 8 com 
um encontro de mais de 100 
corretores, para abordar as 
características do hotel, que 
terá um investimento de R$ 
15 milhões. 

Confiante no crescimento 
da cidade, o prefeito aprova a 
construção de um novo hotel 
na cidade. “O Jeremias está de 
parabéns pela iniciativa de tra-
zer este novo empreendimento 
para Pindamonhangaba.  Além 
de mais recursos, o investi-
mento também gera empregos 
e circulação de mais dinheiro 
no município”, destacou.

De acordo com a empresa, 
todos os serviços prestados 
pelo Sleep Inn aos hóspedes 
terão resultados distribuídos 
aos investidores, tais como 
hospedagem, alimentos e be-
bidas (frigobar), restaurante, 
lavanderia e estacionamento. 

O Slepp Inn Pinda está lo-
calizado próximo ao Shopping 
Pátio Pinda, um empreendi-
mento que será inaugurado no 
próximo dia 21.

André Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

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

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

Dia  19/11/2013 às 15:00 horas

NUTRICIONISTA

3º MARCELA BARBOSA DE AGUIAR OLIVEIRA
RUA CORONEL FERREIRA JUNIOR, 20 - CENTRO
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ – SP
CEP 12490-000

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Empresários explicaram modelo comercial que será usado no hotel
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EDITAL DE CITAÇÃO DE LUIZ VIEIRA, MAURICIO BORGES, ANTONiETA PAULA E LIVEIRA, MARIA BELLA DOS 
SANTOS, ALBINO DE SOUZA MACEDO, ANTONIO CARLOS SANTOS, YOSHIO TSUBOTA, CARLOS BOLES FO-
RONI, FRANCISCO VALERIANO,
MALAQUIAS MARCONDES NETO, BENEDITA DOS SANTOS, LOURENÇO CESAR, SEUS RESPECTIVOS CÔNJU-
GES SE CASADOS FOREM E OU SEUS EVENTUAIS SUCESSORES, COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, EXPEDI-
DO NOS AUTOS DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO — PROCESSO N. 445.0l.1999.006443-0/000000-
000, ORDEM N.1996/99, MOVIDO POR ASSOCIAÇÃO UNIÃO BENEFICENTE DA IRMÃS DE SÃO VICENTE DE 
PAULO DE GUSEGEM, COMO SEGUE:
A doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, MM. Juiza de Direito da ia Vara da Comarca de Pindamonhangaba do 
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER a LUIZ VIEIRA, MAURICIO BORGES, ANTONIETA PAULA DE OLIVEIRA, MARIA BELLA DOS SANTOS, 
ALBINO DE SOUZA MACEDO, ANTONIO CARLOS SANTOS, YOSHIO TSUBOTA, CARLOS BOLES FORONI, FRAN-
CISCO VALERIANO, MALAQUIAS MARCONDES NETO, BENEDITA DOS SANTOS, LOURENÇO CESAR, SEUS RES-
PECTIVOS CÔNJUGES SE CASADOS FOREM E OU SEUS EVENTUAIS SUCESSORES, que encontram-se em lugar 
incerto e não sabido, que por este Juízo e 1° Oficio Judicial, se processam os termos e atos de ação de RETIFICAÇAO 
DE REGISTRO IMOBILIARIO, do imóvel objeto das TRANSCRIÇOES 2471 DO LIVRO 3-C e 2993 DO LIVRO 3-D, que 
passarà a ter as seguintes medidas e confrontações: “Terreno localizado à Rua São João Bosco, esquina com as Ruas 
Coronel José Francisco e Rua Senador Dino Bueno, com início no ponto “1”, situado do lado esquerdo da Rua São João 
Bosco, sentido cidade-bairro, na confluência com a Rua Coronel José Francisco, distante 336,23m da Rua Dr. Rodrigo 
Romeiro e 248,78m da Rua Senador Dm0 Bueno: do ponto “1’ segue até o ponto “2” com rumo 72°46’20” SE e ângulo 
interno 94°05’50” medindo nessa extensão 33,92m; do ponto “2” deflete à esquerda e segue até o ponto “3” com rumo 
73°47’36’ SE e ângulo interno 178°58’44” medindo nessa extensão 33,75m; do ponto “3” deflete à esquerda e segue até 
o ponto “4” com rumo 74°04’22” SE e ângulo interno 179°43’14” medindo nessa extensão 106,41m; confrontando do 
ponto “1’ até o ponto “4” com a Rua São João Bosco; do ponto “4” deflete à esquerda e segue até o ponto “5” com rumo 
13°32’56” NE e ângulo interno 87°37’lS” medindo nessa extensão 69,91m; do ponto “5” deflete à direita e segue até o 
ponto “6” com rumo 69°47’36” SE e ângulo interno 276°39’28” medindo nessa extensão 19,70m; confrontando do ponto 
“4” até o ponto 6” com o terreno com frente para a Rua São João Bosco, de propriedade de Norberto Leite; do ponto ‘6” 
deflete à esquerda e segue até o ponto “7” com rumo 17°21’44” NE e ângulo interno 87°09’20” medindo nessa extensão 
14,69m; do ponto 7’ deflete à direita e segue até o ponto “8” com rumo 72°59’52” SE e ângulo interno 269°38’24” medin-
do nessa extensão 0,57m; do ponto ‘8” deflete à esquerda e segue até o ponto “9” com rumo 17°14’06” NE e ângulo in-
terno 90°13’58” medindo nessa extensão 10,67m; do ponto “9” deflete à direita e segue até o ponto 10” com rumo 
76°15’58” SE e ângulo interno 266°29’56” medindo nessa extensão 51 ,72m; do ponto ‘10” deflete à direita e segue até 
o ponto “ii” com rumo 03°10’17” SW e ângulo interno 259°26’15” medindo nessa extensão 29,lOm; confrontando do 
ponto “6’ ao ponto “11” com o prédio n°235 da Rua São João Bosco, de propriedade de Alfredo Asmar Kobbaz; do ponto 
“11” deflete à esquerda e segue até o ponto “12” com rumo 82°51’32” SE e ângulo interno 93°50’39” medindo nessa 
extensão 13,42m; confrontando com os prédios n°259, 261, 267, 275 e s/n° da Rua São João Bosco, de propriedade de 
Malaquias Marcondes Neto; do ponto ‘12” deflete à esquerda e segue até o ponto “13” com rumo 83°59’45” SE e ângulo 
interno 178°51’47” medindo nessa extensão 13,14m; confrontando com o prédio n°285 da Rua São João Bosco, de 
propriedade de João Batista Muniz; do ponto “13” deflete à esquerda e segue até o ponto “14” com rumo 16°02’49” NE 
e ângulo interno 100°02’34” medindo nessa extensão 4,16m; do ponto “14’ deflete à direita e segue até o ponto 15” com 
rumo 86°33’56” SE e ângulo interno 257°23’15” medindo nessa extensão 22,88m; confrontando do ponto ‘1 3’ até o 
ponto “15” com o prédio n°343 da Rua São João Bosco, de propriedade de José Gomes Vieira Júnior; do ponto 15” de-
flete à esquerda e segue até o ponto 16” com rumo 13°12’53” NE e ângulo interno 99°46’49” medindo nessa extensão 
15,41m; confrontando com o prédio n°95 da Rua Dr. Rodrigo Romeiro, de propriedade de Carmem Eulália M. Guima-
rães; do ponto ‘16” deflete à direita e segue até o ponto “17” com rumo 15°17’32” NE e ângulo interno 182°04’39” medin-
do nessa extensão 3635m; confrontando com o prédio n°129 da Rua Dr. Rodrigo Romeiro, de propriedade de Guilherme 
Marcondes Machado; do ponto ‘17” deflete à esquerda e segue até o ponto “18” com rumo 15°12’04” NE e ângulo inter-
no 179°54’32” medindo nessa extensão 19,90m; do ponto “18’ deflete à direita e segue até o ponto ‘19” com rumo 
63°17’OO” SE e ângulo interno 281°30’56’ medindo nessa extensão 1,43m: confrontando do ponto “17’ até o ponto “19” 
com os prédios n°145 e 137 da Rua Dr. Rodrigo Romeiro, de propriedade de Antônio Hilário Teixeira; do ponto “19” de-
flete à esquerda e segue até o ponto ‘20” com rumo 16°14’51” NE e ângulo interno 79°31’51” medindo nessa extensão 
30,30m; confrontando com o prédio n°45 da Rua Soldado José Femandes, de propriedade de Geraldo Alves Carneiro: 
do ponto “20” deflete à esquerda e segue até o ponto “21” com rumo 74°44’03” NW e ângulo interno 89°01’06” medindo 
nessa extensão 2668m; do ponto ‘21” deflete à esquerda e segue até o ponto “22” com rumo 08°01’23” SE e ângulo in-
terno 66°42’40” medindo nessa extensão 541m: do ponto “22’ deflete à direita e segue até o ponto “23” com rumo 
81°39’57” NW e ângulo interno’286°21’26” medindo nessa extensão 41,98m; do ponto ‘23’ deflete à direita e segue até 
o ponto ‘24” com rumo 64°16’07” NW e ângulo interno 197°23’50” medindo nessa extensão 10,48m: confrontando do 
ponto “20” até o ponto “24” com o prédio n°81 da Rua Soldado José Fernandes, de propriedade de Leila Maria Fogaça 
e outros: do ponto “24’ deflete à direita e segue até o ponto “25” com rumo O1°54’23” NE e ângulo interno 246°10’30’ 
medindo nessa extensão 14,25m; confrontando com o prédio n°81 da Rua Soldado José Fernandes, de propriedade de 
Leila Maria Fogaça e outros e prédio n°91 da Rua Soldado José Fernandes, de propriedade de Plenomário de Andrade 
Sandim Filho: do ponto “25” deflete à esquerda e segue até o ponto “26” com rumo 01°32’21” NE e ângulo interno 
179°37’58” medindo nessa extensão 30,28m: confrontando com os prédios n°121 da Rua Soldado José Fernandes, de 
propriedade de Aloisio Cuba, n°111 da Rua Soldado José Fernandes, de propriedade de Maria Luiza Bueno e outros e 
n°139 da Rua Soldado José Fernandes, de propriedade de Luiz Hélcio Arquim; do ponto “26” deflete à esquerda e segue 
até o ponto “27” com rumo 00°24’07’ NE e ângulo interno 178°51’46” medindo nessa extensão 39,52m; confrontando 
com os prédios n°131 da Rua Soldado José Fernandes, de propriedade de Marcos Antônio Santos, n°146 da Rua Sol-
dado José Fernandes, de propriedade José Menino Flores, n°149 da Rua Soldado José Fernandes, de propriedade de 
Francisco Valeriano, n°159 da Rua Soldado José Fernandes, de propriedade de Mário Galvão da Silva e n°161 da Rua 
Soldado José Fernandes, de propriedade de •Walter Galvão da Silva; do ponto ‘27” deflete à esquerda e segue até o 
ponto ‘28” com rumo 00°03’49” NE e ângulo interno 179°39’42” medindo nessa extensão 9,68m; confrontando com o 
prédio n°171 da Rua Soldado José Fernandes, de propriedade de Pedro Gastão Hemache: do ponto “28’ deflete à es-
querda e segue até o ponto “29’ com rumo 00°1 8’l 1” NW e ângulo interno 179°38’OO” medindo nessa extensão 71,19m; 
confrontando com os prédios n°178 da Rua Soldado José Fernandes, de propriedade de Carlos Bolis Foroni, n°191 da 
Rua Soldado José Fernandes, de propriedade de Yoshio Tsubota, n°195 da Rua Soldado José Fernandes, de proprieda-
de de Antônio Carlos Santos, n°205 da Rua Soldado José Fernandes, de propriedade de Francisco Leandro Bertold, sin° 
da Rua Soldado José Fernandes, de propriedade de Trajano Mencles Vilela, s/n° da Rua Soldado José Fernandes, de 
propriedade de Ana Lúcia Andrade V. Oliveira e s/n° da Rua Soldado José Fernandes, de propriedade de Trajano Men-
des Vilela; do ponto “29’ deflete à direita e segue até o ponto ‘30’ com rumo 00°13’32” NW e ângulo interno 18000439 
medindo nessa extensão 2,19m; do ponto “30’ deflete à direita e segue até o ponto 31” com rumo 00°10’53” NW e ângu-
lo interno 180°02’39” medindo nessa extensão 33,49m, ponto esse distante 26,87m da esquina da Rua Soldado José 
Fernandes com a Avenida Monsenhor João José de Azevedo, confrontando do ponto “29’ ao ponto ‘31” com o prédio 
n°10 da Avenida Monsenhor João José de Azevedo, de propriedade de Arma Sacramento Cardoso; do ponto “31” defle-
te à esquerda e segue até o ponto “32’ com rumo 88°04’56” SW e ângulo interno 88° 1549” medindo nessa extensão 
70,89m; confrontando com o lado direito (lado par) sentido cidade-bairro da Rua Senador Dino Bueno; do ponto ‘32” 
deflete à esquerda e segue até o ponto ‘33’ com rumo 75°35’51” SW e ângulo interno 167°30’55” medindo nessa exten-
são 6,78m; do ponto “33” deflete à esquerda e segue até o ponto “34” com rumo 63°00’lB” SW e ângulo interno 
167°24’27” medindo nessa extensão 1,38m; do ponto “34” deflete à esquerda e segue até o ponto ‘35” com rumo 
16°22’53” SE e ângulo interno 100°36’49” medindo nessa extensão 13,70m; do ponto “35” deflete à esquerda e segue 
até o ponto “36’ com rumo 18°30’14” SE e ângulo interno 177°52’39” medindo nessa extensão 13,24m; do ponto “36” 
deflete à direita e segue até o ponto “37” com rumo 13°06’21” SE e ângulo interno 185°23’53” medindo nessa extensão 
14,15m; do ponto 37’ deflete à direita e segue até o ponto “38” com rumo 67°12’27” SW e ângulo interno 260°18’48” 
medindo nessa extensão 25,27m; confrontando do ponto “32” até o ponto ‘38” com o prédio n°570 da Rua Senador Dino 
Bueno, de propriedade de Darci Lourenço e outros; do ponto “38” deflete à esquerda e segue até o ponto “39” com rumo 
65°58’28” SW e ângulo interno 178°46’Ol” medindo nessa extensão 5,24m; confrontando com o prédio n°560 da Rua 
Senador Dino Bueno, de propriedade de Maria Bela dos Santos; do ponto “39” deflete à direita e segue até o ponto “40” 
com rumo 78°39’30” SW e ângulo interno 192°41’02” medindo nessa extensão 3,96m; confrontando com o prédio n°554 
da Rua Senador Dino Bueno, de propriedade de Albino de Souza Macedo; do ponto “40” deflete à esquerda e segue até 
o ponto ‘41” com rumo 00°13’24” SW e ângu’o interno 101°33’54” medindo nessa extensão 0,35m; do ponto ‘41” deflete 
à direita e segue até o ponto “42” com rumo 89°43’50” NW e ângulo interno 270°02’46” medindo nessa extensão 3,23m; 
confrontando do ponto “40” ao ponto ‘42” com o prédio n°550 da Rua Senador Dino Bueno, de propriedade de Marcelo 
Barbosa; do ponto “42” deflete à esquerda e segue até o ponto “43” com rumo 89°34’34” SW e ângulo interno 179°18’24” 
medindo nessa extensão 12,16m; confrontando com o prédio n°544 da Rua Senador Dino Bueno, de propriedade de 
Aurélia de Souza e com o terreno com frente para a Rua Senador Dino Bueno, de propriedade de Antonieta Paula Oli-
veira; do ponto “43” deflete à esquerda e segue até o ponto 444 com rumo 88°33’55” SW e ângulo interno 178°59’21” 
medindo nessa extensão 7,94m; confrontando com o terreno com frente para a Rua Senador Dino Bueno, de proprieda-
de de Diolindo Soares; do ponto “44” deflete à esquerda e segue até o ponto “45” com rumo 88°32’19” SW e ângub in-
terno 179°58’24” medindo nessa extensão 7,51rn; confrontando com os prédios n°528 da Rua Senador Dino Bueno, de 
propriedade de Lourenço César e prédio n°524 da Rua Senador Dino Bueno, de propriedade de Roberto Carlos Santana 
Manckel; do ponto “45” deflete à esquerda e segue até o ponto “46” com rumo 88°18’30’ SW e ângulo interno 179°46’ll” 
medindo nessa extensão 8,22m; confrontando com os prédios n°520 da Rua Senador Dino Bueno, de propriedade de 
Lenita Azevedo Freitas e n°518 da Rua Senador Dm0 Bueno, de propriedade de Rubens Gomes; do ponto “46” deflete 
à esquerda e segue até o ponto “47” com rumo 78°1603” SW e ângulo interno 169°57’33” medindo nessa extensão 
3,80m; confrontando com o prédio n°512 da Rua Senador Dino Bueno, de propriedade de Maria Silvia Correard; do 
ponto “47” deflete à esquerda e segue até o ponto ‘48’ com rumo 71°52’59” SW e ângulo interno 173°36’56” medindo 
nessa extensão 3,67m; confrontando com o prédio n°510 da Rua Senador Dino Bueno, de propriedade de Maria José 
de Almeida; do ponto ‘48” deflete à esquerda e segue até o ponto “49’ com rumo 71°50’34” SW e ângulo interno 
179°57’35” medindo nessa extensão 13,33m; confrontando com os prédios n°508 da Rua Senador Dino Bueno, de 
propriedade de Benedito dos Santos, n°502 da Rua Senador Dino Bueno, de propriedade de Maurício Borges e n°498 
da Rua Senador Dino Bueno, de propriedade de Edson Luiz Rodolfo; do ponto “49” deflete à esquerda e segue até o 
ponto ‘50’ com rumo 70°50’51” SW e ângulo interno 179°00’17” medindo nessa extensão 8,51m; confrontando com o 
prédio n°490 da Rua Senador Dino Bueno, de propriedade de Isabel Cândida Rodolfo; do ponto “50” deflete à esquer-
da e segue até o ponto “51” com rumo 66°54’31” SW e ângulo interno 178°03’40” medindo nessa extensão 1 ,06m; do 
ponto 51” deflete à direita e segue até o ponto “52” com rumo 86°22’40’ SW e ângulo interno 199°28’09” medindo 
nessa extensão 6,13m; do ponto “52’ deflete à direita e segue até o ponto “53” com rumo 32°55’53’ NW e ângulo in-
terno 240°41’27” medindo nessa extensão 11,93m; confrontando do ponto 50” ao ponto “53” com o prédio n°482 da 
Rua Senador Dino Bueno, de propriedade de Luiz Vieira; do ponto “53” deflete à esquerda e segue até o ponto “54” 
com rumo 65°57’16” SW e ângulo interno 98°53’09” medindo nessa extensão 6,58m; do ponto “54” deflete à direita e 
segue até o ponto “55” com rumo 84°47’05” SW e ângulo interno 198°49’49” medindo nessa extensão 24,58m: con-
frontando do ponto “53” ao ponto “55” com a Rua Senador Dm0 Bueno; do ponto 55” deflete à esquerda e segue até o 
ponto “56” com rumo 12°26’08” SW e ângulo interno 107°39’03” medindo nessa extensão 145,59m; do ponto “56” defle-
te à direita e segue até o ponto ‘57” com rumo 12°59’13” SW e ângulo interno 180°33’05” medindo nessa extensão 
53,83m; do ponto “57” deflete à direita e segue até o ponto ‘01”, inicial de partida, com rumo 13°07’50” SW e ângulo in-
terno 180°08’37” medindo nessa extensão 49,36m; confrontando do ponto “55” ao ponto “1” com o lado direito (lado par) 
sentido cidade-bairro, da Rua Coronel José Francisco, encerrando o perímetro a área de 70935,1 1m2.” Requerendo, 
após preenchidas as formalidades legais, seja a ação julgada procedente, a fim de que se proceda a consignação da 
correta descrição do imóvel, Assim, pelo presente Edital cita LUIZ VIEIRA, MAURICIO BORGES, ANTONIETA PAULA 
DE OLIVEIRA, MARIA BELLA DOS SANTOS, ALBINO DE SOUZA MACEDO, ANTONIO CARLOS SANTOS, YOSHIO 
TSUBOTA, CARLOS BOLES FORONI, FRANCISCO VALERIANO, MALAQUIAS MARCONDES NETO, BENEDITA 
DOS SANTOS, LOURENÇO CESAR, SEUS RESPECTIVOS CÔNJUGES SE CASADOS FOREM E OU SEUS EVEN-
TUAIS SUCESSORES, para os termos da ação supra mencionada, ficando cientes de que não sendo contestada a ação 
no prazo de DEZ (10) dias a fluir após o prazo de trinta dias do edital, e não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiro os fatos articulados na inicial, nos termos dos artigos 285 e 319 do CPC. E para que chegue ao 
conhecimento de todos, é expedido o presente edital que será fixado e publicado na forma da lei. Pindamonhangaba, 1 
de agosto de 2012. CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO - Juiza de Direito

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: 138/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA 
Nº PROTOCOLO: 1161/13 DATA PROTOCOLO: 09/08/2013
Nº CEVS: 353800601-477-000052-1-5 DATA DE VALIDADE: 01/11/2014
CNAE:   4771-7/02 Comércio varejista de produtos farmacêutico, com manipulação de fórmulas
RAZÃO SOCIAL:   CASTRO JUNIOR & CIA LTDA
CNPJ/CPF:   54.120.324/0001-92
ENDEREÇO: Av. Dr. Jorge Tibiriçá N°: 128
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-460 UF: SP
RESP. LEGAL: Eraldo de Jesus Sene CPF: 074.614.868-29
RESP. TÉCNICO: Ana Cristina Sauro Pereira CPF: 262.455.108-56
CBO: Farmacêutica CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 
43131 UF: SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 01/11/2013, 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 novembro de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 139/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA 
Nº PROTOCOLO: 1362/13 DATA PROTOCOLO: 12/09/2013
Nº CEVS: 353800601-861-000001-1-6 DATA DE VALIDADE: 01/11/2014
CNAE:   8610-1/01 Atividades de Atendimento hospitalar – Dispensários de Medicamentos
RAZÃO SOCIAL:   SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA
CNPJ/CPF:   54.122.213/0001-15
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira N°: 466
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: José Alberto Monteclaro César CPF: 150.278.808-04
RESP. TÉCNICO: Luciano Rodrigues Nascimento CPF: 159.410.328-38
CBO: Farmacêutico CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 
19.880 UF: SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 01/11/2013, 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 novembro de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 140/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA 
Nº PROTOCOLO: 1281/13 DATA PROTOCOLO: 27/08/2013
Nº CEVS: 353800601-812-000005-1-5 DATA DE VALIDADE: 01/11/2014
CNAE:   8122-2/00 Controle de pragas urbanas
RAZÃO SOCIAL:   PROCONTROL SERV. DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS 
URBANAS
CNPJ/CPF:   08.816.403/0001-15
ENDEREÇO: Rua Japão N°: 325
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Parque das Nações
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12420-460 UF: SP
RESP. LEGAL: Guilherme Ardito Teixeira CPF: 316.967.198-79
RESP. TÉCNICO: Teresinha Nunes Pinheiro CPF: 977.230.968-87
CBO: Engenheira Agrônomo CONS. PROF.: CREA N º INSCR.: 
060153273 UF: SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 01/11/2013, 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 novembro de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 141/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA  INICIAL
Nº PROTOCOLO: 1524/13 DATA PROTOCOLO: 11/10/2013
Nº CEVS: 353800601-561-000552-1-2 DATA DE VALIDADE: 
CNAE:   5611-2/02 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas
RAZÃO SOCIAL:   VACCARI E ROCHA EVENTOS LTDA ME
CNPJ/CPF:   17.135.411/0001-97
ENDEREÇO: Estrada Antonio Marçon N°: 4900
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Una
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12424-720 UF: SP
RESP. LEGAL: Marcus Rogério Vaccari CPF: 260.281.948-40
RESP. TÉCNICO:  CPF: 
CBO:  CONS. PROF.:  N º INSCR.:  UF: 
SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 01/11/2013, 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 novembro de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 142/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1395/13 DATA PROTOCOLO: 18/09/2013
Nº CEVS: 353800601-464-000006-1-2 DATA DE VALIDADE: 04/11/2014
CNAE:   4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
RAZÃO SOCIAL:   GOJO AMÉRICA LATINA LTDA
CNPJ/CPF:   03.055.242/0001-70
ENDEREÇO: Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso N°: 3344
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Parque das Nações
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12420-010 UF: SP
RESP. LEGAL: Flavio Henrique Santos Leal CPF: 895.734.475-68
RESP. TÉCNICO: Luciana Rezende Barbosa CPF: 072.454.208-66
CBO: Farmacêutica CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 
14819 UF: SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 04/11/2013, 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, 04 de novembro de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 143/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1396/13 DATA PROTOCOLO: 18/09/2013
Nº CEVS: 353800601-464-000003-1-0 DATA DE VALIDADE: 04/11/2014
CNAE:   4644-0/01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
RAZÃO SOCIAL:   GOJO AMÉRICA LATINA LTDA
CNPJ/CPF:   03.055.242/0001-70
ENDEREÇO: Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso N°: 3344
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Parque das Nações
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12420-010 UF: SP
RESP. LEGAL: Flavio Henrique Santos Leal CPF: 895.734.475-68
RESP. TÉCNICO: Luciana Rezende Barbosa CPF: 072.454.208-66
CBO: Farmacêutica CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 
14819 UF: SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 04/11/2013, 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, 04 de novembro de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 144/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1380/13 DATA PROTOCOLO: 16/09/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000602-1-6 DATA DE VALIDADE: 06/11/2014
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:   CASA TRANSITÓRIA FABIANO DE CRISTO
CNPJ/CPF:   50.455.815/0001-33
ENDEREÇO: Rua Guaratinguetá N°: 555
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Crispim
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12402-590 UF: SP
RESP. LEGAL: Carlos Eduardo de Mesquita CPF: 218214458-72
RESP. TÉCNICO: Maria Lucia Ronconi Amadei CPF: 032.540.138-16
CBO: Cirurgiã Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 
18721 UF: SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 06/11/2013, 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 novembro de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 145/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1380/13 DATA PROTOCOLO: 16/09/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000603-1-3 DATA DE VALIDADE: 06/11/2014
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica – Equipamento Raios X Dabi Atlante Spectro nº de 
série 011303
RAZÃO SOCIAL:   CASA TRANSITÓRIA FABIANO DE CRISTO
CNPJ/CPF:   50.455.815/0001-33
ENDEREÇO: Rua Guaratinguetá N°: 555
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Crispim
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12402-590 UF: SP
RESP. LEGAL: Carlos Eduardo de Mesquita CPF: 218.214.458-72
RESP. TÉCNICO: Maria Lucia Ronconi Amadei CPF: 032.540.138-16
CBO: Cirurgiã Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 
18721 UF: SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 06/11/2013, 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 novembro de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 146/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1421/13 DATA PROTOCOLO: 24/09/2013
Nº CEVS: 353800601-477-000097-1-7 DATA DE VALIDADE: 07/11/2014
CNAE:   4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmu-
las
RAZÃO SOCIAL:   ROSARIA LUCINDA MARTINS
CNPJ/CPF:   11.955.311/0001-20
ENDEREÇO: Rod. Ver. Abel Fabrício Dias N°: 1473
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Vila São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12402-020 UF: SP
RESP. LEGAL: Rosaria Lucinda Martins CPF: 103.250.928-77
RESP. TÉCNICO: Cristine Jacira Rossi CPF: 081.137.068-28
CBO: Farmacêutica CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 
55.514 UF: SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 07/11/2013, 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 novembro de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 148/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA  INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0033/11 DATA PROTOCOLO: 11/01/2011
Nº CEVS: 353800601-471-000184-1-4 DATA DE VALIDADE: 
CNAE:   4712-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produ-
tos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns
RAZÃO SOCIAL:   M R DE OLIVEIRA MERCEARIA ME
CNPJ/CPF:   09.367.009/0001-00
ENDEREÇO: R. Nelson Dias dos Santos N°: 91
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Jardim Morumbi
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12403-760 UF: SP
RESP. LEGAL: Maria Rosa de Oliveira CPF: 221.480.138-31
RESP. TÉCNICO:  CPF: 
CBO:  CONS. PROF.:  N º INSCR.:  
UF: 

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 24/10/2013, 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 outubro de 2013

CONVOCAÇÃO PARA A 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS – 
Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem na 11ª reunião Or-
dinária de 2013, a realizar - se:

Dia:   13/11/2013      (quarta-feira)               
Horário:  17h00 
Local:  CIAS – Centro Integrado de Assistência Social
  (Setor Executivo dos Conselhos Municipais)

Pauta: 

— Informes 
— Leitura de Ata
— Resolução n.25 – 10/10/2013 
— Processo eleitoral sociedade civil – gestão 2014/2016
— Aprovação do PMAS/SP – Programas e recursos estaduais – 2014 
— Outros assuntos pertinentes ao Conselho

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) 
que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos email - cosnelhospin-
da@gmail.com 

“A PARTICIPAÇÃO DE TODOS É IMPRENSCINDÍVEL PARA
 A EFETIVAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL”

Carmem Silvia de Paula Alves
Presidente

CONVOCAÇÃO – 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2013

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conse-
lho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba, convocados a 
comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “3ª Reunião Extraordinária” do ano 
em curso, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:
—  Deliberação dos projetos 2013/2014

Dia:  12/11/2013 (terça-feira)
Horário:  17h00 
Duração:  1 hora.

Local:  CIAS – Centro Integrado de Assistência Social
(Setor Executivo dos Conselhos Municipais)

Adriano Augusto Zanotti
Presidente

CRIADO pElA lEI MUNICIpAl Nº 2.626 DE 19/12/1991 
COM bAsE NA lEI FEDERAl 8.069/1990 – ART. 88 INC. II
RUA EUClIDEs DE FIgUEIREDO 94 – CENTRO

CEp 12420-060 – pINDAMONhANgAbA/sp
TEl/FAX: (12)3643-1609/3643-1607
E-MAIl: CMDCA@pINDAMONhANgAbA.sp.gOV.bR

Assembleia Geral Ordinaria 
EDITAL

De acordo com o § 1º do art. 16 e § 1º do art. 18 do Estatuto, o Presidente da Associação Cultural 
Esportiva Nipo Brasileira de Pindamonhangaba convoca todos os associados para participarem 
da “Assembleia Geral Ordinária” que se realizará no dia 08/12/2013, na sede da Associação 
estabelecida a Rua Alfredo Valentini 208, em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, as 13,00 hs 
em primeira convocação, e não havendo quorum, ás 13,15hs com qualquer número de associados 
presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
 1 – Abertura da Assembleia c/ eleição do presidente da mesa.
2 – Explanações gerais sobre as relizações em 2013; 
3 – Realizações dos Departamentos; 
4 – Prestação de contas pelo tesoureiro, periodo de Dezembro de 2012 a Novembro de 2013.
5 – Parecer do Conselho Fiscal;
6 – Previsão orçamentária e fixação das mensalidades de 2014;
7 – Eleição do Presidente para bienio 2014/2015
8 – Outros assuntos de interesse da Associação.
 9 – Encerramento
Pindamonhangaba – 11 de Novembro de 2013

Mario Makoto Ynagaki - Presidente 

 

ピ ン ダ 日 伯 文 化 体 育 協 会 

Em sessão plenária ocorrida na última sexta-feira (8), às 
19h30, na travessa Rui Barbosa, 37 – centro, foi eleita a di-
retoria da APL – Academia Pindamonhangabense de Letras 
para a gestão biênio 2014/2015. Com chapa única e vota-
ção por aclamação a diretoria será composta pelos seguintes 
acadêmicos: presidente – Alberto Marcondes Santiago; vice 
– Juraci Conceição de Faria; 1º secretário – Aércio Muas-
sab; 2º secretário – José Valdez de Castro Moura; 1º tesou-
reiro – José Fernando Resende; 2º tesoureiro – Maurício 
Cavalheiro. Conselho Consultivo: Altair Fernandes Carva-
lho, Gislene Alves, Ricardo Estevão de Almeida, Roshana 
Dalle Leme Celidônio, Susana Lopes Salgado Ribeiro. A 
posse está marcada para o dia 18 de dezembro próximo. A 
solenidade deverá ser realizada no Museu Histórico e Peda-
gógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina.

Eleita nova diretoria 
da Academia de Letras

Na sessão plenária solene da APL referente ao mês de 
novembro, marcada para o próximo dia 29, acontecerá o 
lançamento do primeiro livro da acadêmica poetisa, arte 
educadora e intérprete Rhosana Dalle: O Travesseiro da 
Mulher Borboleta. O evento, com ‘Noite de Autógrafos’, 
está marcado para ter início às 20 horas, no Museu Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina. Segundo Rhosana, seu livro 
revelará curiosidades “borboléticas”, palavra que considera 
exclusiva de seu dicionário. A autora ocupa a cadeira nº 26 
de membros titulares da APL, cujo patrono é o educador, 
poeta e escritor Balthazar de Godoy Moreira. 

No último sábado (9), foi realizado o relançamento do 
livro de poesia Manto Sagrado, da acadêmica Juraci Faria, 
em São José do Barreiro. O livro havia sido lançado no iní-
cio deste ano em sessão plenária solene da Academia Pin-
damonhangabense de Letras, no museu. Em Pindamonhan-
gaba, os livros de autores acadêmicos podem ser adquiridos 
em estande instalada no Supermercado Excelsior.

Rhosana Dhalle lança 
primeiro livro 

‘Manto Sagrado’

Reuniões plenárias solenes da APL são realizadas 

no museu na última sexta-feira de cada mês

Rhosana convida para o 
lançamento de ‘O Travesseiro da 
Mulher Borboleta’

 “Manto Sagrado”, da acadêmica Juraci (foto) foi   
 lançado também em São José do Barreiro

Arquivo TN

Arquivo TN

Arquivo TN

Divulgação 

Divulgação 
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Novo hotel em Pinda vai 
atender demanda da região

Kirtan Fest vai até domingo

AnA CAmilA CAmpos
A inauguração do Hotel 

Majore reuniu empresários, 
parceiros, autoridades e re-
presentantes de diversas ins-
tituições da cidade na manhã 
da última sexta-feira (8).

O empreendimento está 
localizado em uma região 
estratégica, no bairro Par-

que das Palmeiras, e busca 
atender a demanda de pro-
fissionais que prestam ser-
viços à região industrial e 
precisam se hospedar por 
pouco tempo.

O frei Laércio de Carva-
lho ofereceu a benção inicial, 
ressaltando a importância da 
gratidão e das obras de bem.

Em seguida, o prefeito 
de Pindamonhangaba desta-
cou o crescimento da cidade 
e enfatizou a importância 
de planejamento e gestão na 
administração. “É importan-
te acreditar no município e 
nós acreditamos, assim como 
vocês que investiram aqui”, 
apontou.

O empreendedor Nival-
do Ballarin e outros sócios 
agradeceram a todos os pre-
sentes e o apoio da Admi-
nistração. “Acreditamos no 
empreendimento e encon-
tramos pessoas que também 
confiaram e hoje o hotel é 
uma realidade”.

A estrutura
O Majore conta com 80 apar-

-tamentos, totalizando 2.600 
m² de área construída. O siste-
ma de água quente é abastecido 
por energia solar e a ilumina-
ção é controlada por sistema 
de Led, no qual as luzes se apa-
gam automaticamente quando  
o hóspede deixa as instalações.

Além do setor industrial, 
o empreendimento está pre-
parado para atender o setor 
de turismo religioso – devi-
do à proximidade com a via 
Dutra e sua localização es-
tratégica, é mais uma opção 
para os fiéis que seguem até a 
cidade de Aparecida

O novo hotel fica na rodovia SP-62 O prefeito de Pinda prestigiou a inauguração

AiAndrA Alves mAriAno
A Fazenda Nova Gokula 

promove, até domingo 
(17), o Festival Kirtan 
Fest, um evento de cân-
tico de mantras de longa 
duração, que tomam pro-
porções cada vez maiores 
pelo mundo afora. 

Seguindo o modelo 
de eventos realizados na 
Alemanha e na Índia, que 
unem a prática do kirtan 
a uma dosagem filosófica 
que justifica o cantar, o 
Kirtan Fest conta, diaria-
mente, com 12 horas de 
kirtan, sempre após a tra-
dicional leitura do Srimad 
Bhagavatam, cujo tema 
será focado na importân-
cia do cantar o mantra. 

Os moradores da fa-
zenda, devotos da filoso-
fia Hare Krishna, estão 
comemorando 40 anos 
da Iskcon – Sociedade 
Internacional para a Cons-
ciência de Krishna – com 
a participação dos devotos 
pioneiros da instituição no 
país. 

Além disso, há uma 
exposição fotográfica 
sobre os primeiros anos 
da Iskcon no Brasil, seus 
desafios e conquistas. 

Considerada a maior 
fazenda Hare Krishna da 
América Latina, Nova Goku-
la funciona como todas as 
fazendas, com criação de 
animais, cultivo de vegetais 
e produtos orgânicos, entre 

eles leite, mel e compotas 
de frutas. A fazenda ocupa 
uma área de quase 120 
hectares de uma APA - Área 
de Proteção Ambiental aos 
pés das montanhas da serra 
da Mantiqueira.

A comunidade nas-
ceu em 1978, a partir do 
sonho de um grupo de 
devotos reunidos em tor-
no de um ideal espiritual. 

Hoje, cerca de 70 pessoas 
residem no local.

Atualmente, Nova 
Gokula é um centro de 
cultura védica, com semi-
nários de estudos teológi-
cos, prática de agricultura 
orgânica e uma clínica 
com serviços de terapias, 
massagens e alimentação 
baseadas na Medicina 
Ayurvédica.

A culinária lacto-ve-
getariana, na qual não se 
consome carnes, peixes 
ou ovos, é uma atração à 
parte. Entre as opções de 
passeio estão visitas às 
cachoeiras, ao viveiro de 
soltura de aves silvestres 
e diversas trilhas.

O Kirtan Fest é organi-
zado pela equipe do Kirtan 
Brasil, que conta com 
o apoio da Administra-
ção de Nova Gokula e já 
promoveu outros eventos 
similares em Pinda.

O festival acontece no 
templo da Fazenda Nova 
Gokula, que fica no bairro 
Ribeirão Grande.O evento reúne centenas de devotos

AiAndrA Alves mAriAno
O 2º Seminário de Edu-

cação Infantil do Vale do 
Paraíba reuniu, na sexta-
-feira (8), educadores da 
região para discutir o tema 
“Desvelando o potencial 
criativo das crianças”.

O evento contou com 
profissionais que atuam nas 
redes municipais de ensino 
de Aparecida, Lagoinha, 
Potim e Roseira e teve o 
objetivo de promover boas 
situações de aprendizagem 
das crianças.

Promovido pela Fun-

dação Lucia & Pelerson 
Penido e Escola de Edu-
cadores, o seminário pro-
moveu diversas oficinas 
e palestras durante todo 
o dia. Ao todo, foram 10 
oficinas abordando as Ar-
tes Visuais e Linguagem 
Escrita por recortes varia-
dos com objetivo de am-
pliar as possibilidades de 
atividades que podem ser 
realizadas com as crian-
ças.

O evento aconteceu no 
auditório da Universidade 
Anhanguera.

Seminário de Educação 
Infantil reúne educadores 
da região em Pinda

LICENÇA DA CETESB
VILLA MARINHO PLÁSTICOS E METAIS LTDA. torna público que recebeu da CETESB a licença de ins-
talação n° 3002445 e requereu a licença de Operação para Sucatas não - metálicos diversos, reciclagem 
e/ou recuperação de, sito á Rua Santa Branca, 210 – Lot. Cidade Nova – Ipiranga Pindamonhangaba/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

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

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia  19/11/2013 às 14:00 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
97º INDIANARA FERNANDA SERPA FELICIANO
RUA JOSÉ BENEDITO TEIXEIRA CÉSAR, 633 - TRIÂNGULO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12413-140

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

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

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

Dia  19/11/2013 às 14:30 horas

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

10º CAMILLE GOMES GONÇALVES
RUA DR. JOÃO FERREIRA GALVÃO, 253 – VILA SUIÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-020

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

João Carlos Martins emociona público
AiAndrA Alves mAriAno
O maestro João Carlos 

Martins se apresentou, na 

quinta-feira (7), para um pú-
blico de aproximadamente 700 
pessoas, na abertura da Casa de 

Noel, um evento beneficente 
que aconteceu na Fazenda Bela 
Vista, em Pindamonhangaba.

Martins regeu a Camera-
ta da Fundação Bachiana e 
emocionou o público ao to-
car no piano o Hino Nacional 
Brasileiro. Ele também fa-
lou da importância do even-
to: “Fico muito honrado em 
participar de um evento tão 
grandioso, tão bonito e com 
um objetivo tão nobre”, des-
tacou, após sua apresentação.

Também compareceram 
o prefeito e o presidente da 
Fiesp - Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo 
e do Sesi - Serviço Social da 
Indústria de São Paulo, Paulo 
Skaf, entre outras autorida-
des da região.

A Casa de Noel é um dos 
mais tradicionais eventos na-
talinos de Pindamonhangaba 
e região. Criado em 2009 para 

reunir formadores de opinião 
numa ação beneficente, o even-
to tem parte da renda arrecada-
da com a venda dos produtos 
e dos convites revertida para a 
Casa Recomeço e a Fundação 
Dom Couto, de Taubaté, e para 
o Lar São Judas, de Pindamo-
nhangaba. 

Neste ano, a Casa Noel 
também angariou recursos 

para ajudar a atleta tetraplé-
gica Ligia Maria, que integra 
o grupo de pintores que usam 
os pés e a boca para realizar 
suas obras.

A Casa de Noel foi idea-
lizada pelas amigas Andrea 
Gonçalves e Judith Fernan-
des e a aplicação dos recur-
sos é acompanhada por um 
grupo de voluntários.

Denis Silva/Portal R3

Bispo Dom Carmo João Rhoden com prefeito

Violonista executa Mozart para maestro durante apresentação na fazenda

Ana Camila Campos

Ana Camila Campos

Ana Camila Campos

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

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

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook: vereadorcal@hotmail.com

Ve r e a d o r Pr o f e ss o r os Va l d o

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador Janio ardito lerario

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

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

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

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio (PR), em constante 
luta para a melhoria da qua-
lidade de vida da população, 
apresentou  durante a Sessão 
de Câmara requerimentos que 
solicitam à Prefeitura e aos 
órgãos competentes estudos 
e providências para a implan-
tação de AMIs (Academias 
da Melhor Idade) nos bairros 
Oliveiras e Rodeio.

O sedentarismo é uma 
das maiores causas de sérios 
problemas como a obesidade, 
a hipertensão arterial e o dia-
betes e isso pode ser prevenido 
com a prática de esportes. O 
combate ao sedentarismo pode 
ser feito com o apoio à prática 
de atividades físicas e ao lazer, 
que melhoram a qualidade de 
vida dos cidadãos e proporcio-
nam uma vida saudável e ativa.

As AMIs serão um lo-
cal onde todas as pessoas, 
principalmente as da melhor 
idade, poderão realizar estas 
atividades físicas. “O grupo 
da melhor idade, que também 

Dr. Marcos Aurélio 
solicita AMIs para os 
bairros Oliveiras e Rodeio

será beneficiado com esta 
iniciativa, vem se destacando 
cada vez mais na área espor-
tiva e dá exemplos de saúde e 
de cidadania para todos nós”, 
ressalta o Dr. Marcos Aurélio.

Quadra e playground 
para o bairro Rodeio
O Dr. Marcos Aurélio tam-

bém solicitou à Prefeitura es-
tudos e providências para que 
seja construída uma quadra de 
esportes e um playground no 
bairro Rodeio.

Com a construção desta 
quadra de esportes os morado-
res do referido bairro poderão 
realizar diversas atividades 
físicas, tais como futebol, vo-
leibol e basquetebol e com o 
playground, as crianças terão 
um local para a diversão e o 
entretenimento.

“A quadra de esportes e o 
playground no bairro Rodeio 
proporcionarão mais quali-
dade de vida, saúde, esporte, 
lazer e entretenimento aos 
moradores daquela região”, 
enfatizou o parlamentar.

Atendendo pedidos de 
munícipes que sempre 
estiverem envolvidos com 
o esporte de nossa cidade, 
o vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) apresentou 
na última sessão da Câmara, 
um Projeto de Lei que deno-
mina o recém construído Sa-
lão de Ginástica do Centro 
Esportivo “João Carlos de 
Oliveira” de José Roberto 
de Vasconcellos”.

Janio justifica a homena-
gem enfatizando que “José Ro-
berto Vasconcellos realmente 
é uma pessoa que deve ter seu 
nome perpetuado na história 
de nossa cidade devido a sua 
competência profissional, sua 
capacidade para articular o 
conhecimento teórico à sua 
prática profissional”. 

O vereador Janio observou 
que “o professor Zezé como é 
conhecido carinhosamente por 
seus amigos possui caracterís-
ticas técnicas, sempre conhece 
seus alunos e demonstrou inte-
resse, entusiasmo,  motivação 
em desempenhar seu trabalho.  
O parlamentar fez questão de 
lembrar um detalhe importante 
na vida deste professor: “O 
“Zezé” foi o grande responsá-
vel pela trajetória de vida no 
esporte do nosso querido João 
do Pulo, quando percebendo 

Janio denomina Salão 
de Ginástica de “José 
Roberto de Vasconcellos”

Recém constRuído no centRo espoRtivo 
“João caRlos de oliveiRa”, o novo espaço 

espoRtivo vai contRibuiR paRa o desenvolvimento 
da modalidade em pindamonhangaba

que a insuficiência nutricional 
daquele menino alto e franzi-
no, surpreendeu por sua elas-
ticidade, mas que tinha grande 
vontade de exercer a prática do 
esporte. Zezé resolveu levar 
João Carlos para morar em 
sua casa e passou uma dieta 
rica em nutrientes para que sua 
mãe, a falecida dona Neuza, 
preparasse para o rapaz. A 
partir dai, João do Pulo veio 
a tornar-se um grande atleta e 
sido ter honrosamente home-
nageado com o seu nome num 
grande Centro Esportivo de 
Pindamonhangaba”. 

Desta forma, o vereador 
Janio aguarda com expectativa 
que o Projeto de Lei que de-
nomina a Sala de Ginástica no 
Centro Esportivo “João Carlos 
de Oliveira” de José Roberto 
de Vasconcellos seja aprovado 
pelo plenário.

Vereador MartiM Cesar

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

Vereador feliPe César - fC

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O vereador Felipe César – FC 
(PMDB) reitera solicitação ao 
Governador Geraldo Alckmin, 
pedindo a instalação de um Pou-
patempo para o trabalhador rural, 
nos moldes das cidades de Itape-
tininga 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), ade-
são aos programas da Secretaria 
de Agricultura, linhas de crédito, 
financiamento e seguro rural do 
Feap, entre outros”, explica o 
vereador Felipe César – FC.

Criação da 
Secretaria da Agricultura
O vereador Felipe César – FC 

enviou sugestão ao prefeito, atra-
vés de Indicação, em que solicita 

Felipe César – FC reitera 
instalação de um Poupatempo 
para o Produtor Rural

a criação da Secretaria da Agri-
cultura em Pindamonhangaba. 
O vereador alega que o prefeito 
transferiu a Diretoria de Agri-
cultura, que estava vinculada à 
Secretaria de Indústria e Comércio, 
para a Secretaria de Governo e 
Integração, o que tem dificultado a 
tramitação de ações vinculadas ao 
meio rural. Além do mais, a Dire-
toria de Agricultura e a Secretaria 
de Governo e Integração, estão em 
locais diferentes, fazendo com que 
os agricultores de nosso município 
passem por um verdadeiro “calvá-
rio” para resolver as suas questões 
rurais. “Entendemos que a criação 
de uma Secretaria específica vai 
melhorar a tratativa com a questão 
rural, já que somos polo regional da 
agricultura e o prefeito, por raízes 
de família, é ligado a área rural”, 
enfatiza o vereador.

Casas populares
na Zona Rural
O vereador Felipe César – FC 

reitera ao Executivo a realização 
de estudos visando a construção 
de casas populares na zona rural 
de Pindamonhangaba. “O Plano 
Minha Casa, Minha Vida tam-
bém contempla a Zona Rural, 
precisamos correr atrás para que 
nossa cidade também possa ser 
contemplada com este benefício”, 
diz Felipe César – FC. O verea-
dor pede a construção de casas 
populares principalmente nos 
bairros: Cruz Pequena, Ribeirão 
Grande, Mandu, Bonsucesso, 
Piracuama, Pinhão do Borba, 
Goiabal, Macuco, Pouso Frio e 
Bairro das Oliveiras. “Precisamos 
fixar o homem no campo, dando 
condições dignas para sua mora-
dia. Até hoje, o que temos visto é 
a construção de casas populares 
na cidade. Precisamos também 
nos preocupar com o trabalhador 
rural”, destaca o vereador.

Cal solicita ao DER
que faça reparos na 
Rodovia SP - 62

O vereador José Carlos 
Gomes - Cal (PTB) está 
solicitando ao DER – De-
partamento de Estradas de 
Rodagem que faça os reparos 
urgentes em alguns pontos 
do asfalto da Rodovia SP – 
62, pois em locais como nas 
proximidades da rotatória 
da entrada do bairro Ipê 2, 
sentido bairro – centro onde 
já foi realizado diversos con-
sertos e ainda continua com 
problemas, tenha que trocar o 
solo. Outra região visível que 
precisa ser reparada é perto 

da fábrica KTE localizada 
próxima ao bairro Morumbi. 

Cal salienta “que a dupli-
cação da SP – 62 tem 6 anos 
e já está precisando de vários 
reparos”. 

O vereador também pede 
para que a Prefeitura Muni-
cipal através da Secretaria 
de Obras  aproveite a me-
lhoria do tempo e acelere a 
obra do recapeamento para 
terminar a modificação do 
pedágio, onde está compli-
cando o trânsito e causando 
acidentes.

o Vereador Cal quer que o der faça os reParos urgentes no asfalto da rodoVia sP – 62

Martim Cesar recebe resposta 
sobre o seu pedido de cobertura 
da quadra da Cruz Grande

O vereador Martim Cesar 
(DEM) recebeu o Ofício nº 2585/13-
GAB do Prefeito Vito Ardito, em 
resposta ao seu Requerimento nº 
2462/2013, no qual solicita estu-
dos visando a construção de uma 
cobertura para quadra poliesportiva 
do bairro cruz Grande. O Executivo 
informou ao vereador que o depar-
tamento competente da Adminis-
tração Municipal está buscando 
parcerias por meio de convênios 
ou emendas parlamentares, visando 
atender a reivindicação formulada 
pelo Edil.

Limpeza
O vereador Martim Cesar, 

solicitou ao Poder Executivo, provi-
dências para que seja feita a capina e 
limpeza das margens do córrego que 
percorre a rua Professora Myrian 
Penteado Rodrigues Alckimin, nas 
imediações dos bairros Campos 
Maia, Residencial Lessa e Jardim 
Resende. De acordo com o verea-
dor, o local se encontra com o mato 
muito alto, situação que aumenta 
a infestação de insetos, sujeira e 
desconforto aos moradores.

Limpeza 2
Outro pedido do vereador Mar-

tim Cesar para a Administração, 
é para que seja feito o corte da 
grama e a poda da árvore ao redor 
da AMI – Academia da Melhor 
Idade, localizada no cruzamento 
da avenida Abel Corrêa Guimarães 
e a rua Myrian Penteado Rodri-
gues Alckimin, no Loteamento 
Residencial e Comercial Jardim 
Resende. Em sua justificativa, 
o vereador alega que o local se 
encontra com o mato muito alto, 
situação que aumenta a infestação 
de insetos, além da sujeira e des-
conforto aos moradores da região.

Agradecimento
O vereador Martim Cesar 

agradece ao prefeito Vito Ardito, 
pelo atendimento à sua Indicação 
nº. 105/2013, referente a confec-
ção de lombadas próximas aos 
pontos de ônibus na avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, mais 
precisamente em frente da Facul-
dade Anhanguera,  Academia da 
Melhor Idade, localizada no acesso 
ao Loteamento Jardim Imperial.

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

dr. MarCos aurélio

Professor Osvaldo tem 
pedido de lombada na Luiz 
Dumont Villares atendido

O  v e r e a -
dor Professor 
Osvaldo Ma-
cedo Negrão 
(PMDB) pe-
diu através do 
requerimento 
2718/2013 a 
instalação de re-
dutores de velo-
cidade na aveni-
da Engenheiro 
Luiz Dumont 
Villares, e teve 
seu pedido aten-
dido. As obras 
de recapeamen-
to da avenida 
proporcionaram 
um aumento do fluxo de 
veículos, bem como da velo-
cidade dos que ali transitam. 
“Todas essas benfeitorias, 
recapeamento e redutores de 
velocidade trarão mais segu-
rança para os motoristas que 
ali transitam e espero que o 
número de acidentes possa 
diminuir também,” ressaltou 
o vereador Professor Osvaldo.

Núcleo da
Polícia Comunitária
O vereador Professor 

Osvaldo Macedo Negrão 
tem participado ativamente 
e convida toda a população 
Pindamonhangabense para 
integrar o Projeto Núcleo da 
Polícia Militar Comunitária.

As reuniões do Núcleo, 
contam com diversas pautas 
realizadas pelos GTs (grupos 
de trabalho) da Educação, dos 
Bairros e do Comércio, onde 
são colocados integração e 
conhecimento para um melhor 
atendimento das demandas 
dos problemas enfrentados 
pelas escolas, pelas famílias 
e pelos moradores dos bairros 

de nossa cidade; objetivando 
assim, inserir toda a comuni-
dade com o objetivo de buscar 
soluções diante das dificulda-
des apresentadas nos bairros, 
chamando a população para 
agir.

O Projeto conta com a 
presença de diversas autori-
dades de nossa cidade como 
o Comandante da Polícia 
Militar em Pindamonhanga-
ba, Capitão Paulo Lourusso 
Cavalheiro, o Presidente do 
CMDCA, os integrantes do 
Conselho Tutelar, Professores 
Mediadores, Coordenadores 
e Representantes das Escolas 
Estaduais e Municipais, Co-
ordenadores da Mobilização 
Social pela Educação, além 
de autoridades civis e eclesi-
ásticas e representantes dos 
projetos Parceiros do Amanhã 
e Proerd, dentre outros. O 
vereador Professor Osvaldo 
ressaltou a importância destas 
reuniões, pois sem dúvidas, 
ela tem preparado soluções 
rápidas para toda a nossa 
comunidade.
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Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

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

VereAdor toninho dA FArmáCiA

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

VereAdor riCArdo piorino e seCretáriA de eduCAção, proFª Beth Cursino

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

A crescente onda de ataques aos caixas eletrônicos e terminais bancários de 
Pindamonhangaba motivou a Câmara de Vereadores a aprovar – por unanimi-
dade – nesta segunda-feira, dia 04 de novembro, durante a 39ª sessão ordinária, 
o Projeto de Lei nº 163/2013, do vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) e 
subscrito por todos os demais parlamentares, que “Dispõe sobre os serviços de 
monitoramento de segurança em locais onde houver caixas eletrônicos, terminais 
bancários e outros equipamentos afins em Pindamonhangaba”.

De acordo com o artigo 2º, nestes locais, os serviços deverão conter câmera 
interligada aos serviços de segurança pública ou empresa prestadora dos serviços 
de vigilância (sendo acompanhada em tempo real); câmeras ocultas de captação 
de imagens externas e internas; portas e acessos blindados e/ou “anti tumulto” 
integrados com sensores de presença e alarme sonoro e luminoso para dispara em 
casos de arrombamento e impacto; anteparos e barreiras físicas que dificultem o 
ingresso de terceiros não autorizados nos locais de acesso restrito aos funcionários. 

Já o descumprimento ao disposto nesta Lei acarretará aos infratores uma 
multa de 50 (cinquenta) a 1000 (mil) UFMP e a suspensão do funcionamento do 
estabelecimento até que seja satisfeitos os requisitos estabelecidos nos artigos da Lei. 
As empresas terão o prazo de 180 dias para efetuarem as adaptações necessárias.

Segundo o autor do projeto, vereador José Carlos Gomes – Cal, “o PL leva em 
conta as recentes orientações do Comando da Polícia Militar de Pindamonhangaba”. 

Isolamento no atendimento bancário
Outro projeto analisado pelo plenário foi o PL 162/2013, do vereador Roderley 

Miotto (PSDB) que “dispõe sobre a obrigação das agências bancárias, no âmbito 
do município, a isolarem visualmente o atendimento de seus usuários das pessoas 
que aguardam atendimento”. Aprovado por 10 a zero, o projeto determina que os 
bancos e correspondentes bancários criem mecanismos  (quaisquer obstáculos 
físicos ao campo de visão das pessoas adultas, tais como um biombo) numa 
distância mínima de 2 metros entre os caixas em operação e o local de espera 
do atendimento.  Os estabelecimentos deverão afixar em local visível e de fácil 
leitura, cartazes  de orientação à população. O infrator desta norma estará sujeito 
às seguintes penalidades: advertência, multa de R$ 5 mil; multa de R$ 10 mil até 
a 5ª reincidência e suspensão do alvará de funcionamento após a 5ª reincidência. 
Os bancos e demais correspondentes bancários têm até 60 dias para as adequações 
necessárias.

Para o vereador Roderley Miotto, “este projeto é uma medida concreta para 
combater o crime conhecido como saidinha de banco, que começa justamente 
dentro dos bancos e em alguns casos tem causado mortes e ferimentos gravíssimos 
em pessoas além da sensação de insegurança”.

Loteamento Vitória Vale III
Os vereadores também aprovaram por unanimidade o Projeto de Lei n° 

01/2013, do vereador Martim Cesar (DEM), que “Denomina uma via pública do 
município, no Loteamento Vitória Vale III, de Benedicto Claudiano”. 

Adiado
Outro projeto que também estava incluído na Ordem do Dia - Projeto de Lei 

n° 125/2013 - do vereador Martim Cesar que “denomina de Fernandes Prolungatti 
a Praça localizada na rua Hilda Capovilla de Castro, no bairro Campo Belo” foi 
adiado por 15 dias a pedido do autor.

Na última terça-feira, dia 
05, o vereador Ricardo Piori-
no (PDT) esteve reunido com 
a Secretária de Educação, 
Profª Beth Cursino, para 
tratar de assuntos referentes 
a segurança das escolas. Na 
oportunidade, o parlamentar 
apresentou um abaixo-assi-
nado, protocolado na Câma-
ra de Vereadores durante a 
última sessão, com mais de 
300 assinaturas dos pais de 
alunos da escola municipal 
“Abdias Júnior Santiago 
Silva”, que somente este 
ano foi vítima de furto por 
três vezes.

Segundo o vereador, os 
pais dos alunos da referida 
escola estão bastante preo-
cupados com a integridade 
física de seus filhos, na sua 
maioria crianças. O parla-
mentar comentou ainda que 
no abaixo-assinado os pais 
pedem diversas melhorias, 
tais como: grades nas jane-

Ricardo Piorino 
solicita melhorias na 
segurança das escolas

“Fui muito bem recebido pela Secretária de

educação e aguardamoS aS providênciaS neceSSáriaS”
las; fechaduras nas portas; 
contratação de inspetores de 
alunos; etc.

“A situação é realmente 
preocupante, razão pela qual 
fui pessoalmente conversar 
com a Secretária de Educa-
ção que nos acolheu com 
extremo profissionalismo 
e se prontificou a buscar 
soluções, observando que a 
contratação de inspetores de 
alunos está na dependência 
do Concurso Público”, infor-
mou o vereador. “Na última 
sessão apresentei também 
requerimentos à Polícia 
local e ao Chefe da Guarda 
Municipal para melhoria da 
segurança nas adjacências 
das escolas das Redes Mu-
nicipal e Estadual, alertando 
ainda a necessidade de uma 
reestruturação completa na 
Guarda Municipal, que está 
inclusive com seu efetivo to-
talmente defasado”, pontuou 
Ricardo Piorino.

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

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Roderley Miotto comemora 
sucesso do Projeto de Lei para 
evitar a “saidinha de banco”

O vereador 
Roderley Miotto 
(PSDB) consi-
derou positiva a 
repercussão do 
Projeto de Lei 
de sua autoria 
que obriga as 
instituições ban-
cárias a adota-
rem medidas de 
segurança para 
evitar os crimes 
de “saidinha de 
banco”. Aprova-
do por unanimi-
dade na Câmara 
Municipal, na 
última segunda-
feira, dia 4, o 
projeto seguiu 
para sanção do 
Prefeito.

O crime da 
“saidinha de ban-
co” acontece após a vítima sa-
car uma alta quantia de dinheiro 
no caixa. Criminosos observam 
dentro da agência e avisam seus 
comparsas para efetuar o roubo. 
O Projeto de Lei do vereador 
Roderley Miotto pretende evi-
tar a observação, determinando 
que os bancos isolem a área de 
atendimento com um biombo, 
por exemplo.

Logo após sua aprovação 
no plenário, o Projeto de Lei 
conseguiu grande repercussão 
na imprensa regional. Os mu-
nícipes elogiaram a iniciativa 

do vereador pessoalmente e 
nas redes sociais. “O Projeto 
de Lei é muito importante e 
vai salvar vidas. Quero que os 
bancos vejam essa iniciativa 
com bons olhos e ajudem a 
população a ter mais segurança. 
Algumas agências já fazem 
isso, provando que os biombos 
são viáveis. Pelo bem da po-
pulação, espero que o Prefeito 
sancione o Projeto o quanto 
antes e que possamos contar 
com o apoio dos gerentes das 
agências bancárias”, afirmou 
o vereador Roderley Miotto.

VereAdor roderley miotto

Toninho da Farmácia afirma 
que comércio de animais não 
regulamentados agora é crime”

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) é autor do 
Projeto de Lei nº 115/2013, que 
originou a Lei nº 5.572/2013, 
publicada no dia 10 de outubro 
de 2013, e que dispõe sobre a 
proibição de comercialização 
de animais domésticos em 
praças, ruas e parques ou 
estabelecimentos não regu-
lamentados no município de 
Pindamonhangaba. De acor-
do com a Lei aprovada, fica 
proibida a comercialização de 
quaisquer animais domésticos 
em praças, ruas, parques ou 
estabelecimentos comerciais 
não regulamentados para tal 
finalidade, sendo que todos 
os locais que desejarem co-
mercializar animais, deverão 

estar regulamenta-
dos pela Prefeitura 
Municipal, sendo 
necessário atender 
todas as exigências 
da Legislação vi-
gente.

“Esta Lei já está 
valendo. Espero 
que a Prefeitura, 
através dos seus 
meios competen-
tes, faça valer esta 
lei e fiscalize este 
tipo de comércio”, 
enfatiza o vereador.

Área Azul
O vereador To-

ninho da Farmácia 
é autor do Projeto 
de Lei nº 155/2013, 
que dispõe sobre a 

gratuidade de área azul nas 
vagas específicas para porta-
dores de necessidades espe-
ciais e pessoas com sessenta 
anos ou mais. O projeto diz 
que a gratuidade ocorrerá nas 
vagas específicas a portadores 
de necessidades especiais e 
pessoas com sessenta anos ou 
mais, devidamente identifica-
das com documento expedido 
pelo Departamento Municipal 
de Trânsito. A permanência do 
condutor não deve exceder o 
período máximo de duas horas 
nas vagas em questão. “Este 
projeto será votado em breve 
e espero que seja aprovado 
e possa valer o mais rápido 
possível”, finaliza o vereador 
Toninho da Farmácia.

Vereador Magrão está 
preocupado com segurança 
no Distrito de Moreira César

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

VereAdor mAgrão pArtiCipA de reunião Com ComerCiAntes do distrito de moreirA CésAr

O vereador Carlos Eduardo de 
Moura - Magrão (PPS) participou 
na quinta-feira, dia 7, de uma 
reunião sobre a segurança no Dis-
trito de Moreira César. O encontro 
aconteceu no Centro Comunitário 
do Pasin e contou com a presença 
do Comandante do 5º Batalhão da 
Polícia Militar de Pindamonhanga-
ba, Capitão PM Paulo Cavalheiro 
e comerciantes dos bairros Pasin, 
Mantiqueira, Terra dos Ipês I, Vale 
das Acácias, Vila São João, Vila 
São Benedito, CDHU e Residencial 
Liberdade. Todos os participantes 
demonstraram preocupação com a 
segurança, após várias ocorrências 
de assaltos que vem acontecendo 
aos estabelecimentos comerciais e 

ameaças de morte. 
Durante a reunião, alguns 

comerciantes revelaram outras situ-
ações que ocorrem no bairro, como 
o tráfico de drogas, uso de entor-
pecentes por adolescentes e furtos. 
Sobre esses fatos, o Comandante da 
PM informou que algumas medidas 
já estão sendo tomadas. “Estamos 
intensificando as rondas. Porém, 
precisamos trabalhar em conjunto 
com a Polícia Civil, inclusive na 
parte de investigação. Tenham a cer-
teza que estamos tomando todas as 
medidas para evitar que a violência 
ocorra”, salientou o oficial da PM. 

Por sua vez, o vereador Magrão 
lembrou que o objetivo da reunião 
é dar uma solução para os comer-
ciantes que estão preocupados com 
a onda de assaltos. “Vamos buscar 
parcerias para melhorar a segurança 
no Distrito de Moreira César e re-
querer a implantação da Atividade 
Delegada, de uma Delegacia 24 
horas e o aumento do efetivo da 
Polícia Militar, além de mais via-
turas”, disse Magrão.

Outro ponto destacado pelo 
vereador, “é a importância da co-
munidade fazer o Boletim de Ocor-
rências, pois os registros servem 
como instrumento para buscarmos 
melhorias na segurança,  junto à 
Secretaria de Segurança Pública”.VereAdor mAgrão

Professor Eric presidiu 
Sessão Solene em 
homenagem aos cabeleireiros

todoS proFiSSionaiS da beleza de
pindamonhangaba Foram lembradoS

durante evento que aconteceu no
plenário da câmara

proFessor eriC homenAgeou As CABeleireirAs e As proFissionAis dA BelezA de pindAmonhAngABA

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Na última quinta-feira, dia 
7, o vereador Professor Eric 
(PR) presidiu a sessão solene 
em homenagem a todos os 
cabeleireiros e profissionais 
da área da beleza de nossa 
cidade. Representando a classe 
das cabeleireiras, foram ho-
menageadas Maria de Fátima 
Pinto, Maysa Michelle de 
Faria, Terezinha dos Santos 
Carvalho e Cláudia Aparecida 
Ferreira Carvalho de Oliveira, 
que receberam as honrarias da 
Câmara de Pindamonhangaba, 
através de requerimento do ve-
reador Professor Eric aprova-
do em sessão ordinária. “Para 
mim, é uma honra homenagear 
pessoas que desenvolvem um 
trabalho de tamanho valor e 
dedicam grande parte de suas 
vidas dentro de um salão, por 
ainda acreditarem na melhora 
da autoestima e bem-estar das 
pessoas.” enalteceu o Profes-
sor Eric.

Melhorias para o
bairro Morumbi
Na sessão ordinária do 

último dia 4, o vereador 
Professor Eric apresentou 
vários requerimentos pedindo 
melhorias principalmente na 
iluminação do bairro do Mo-
rumbi. Sabendo que a quadra 
de esportes é a única opção de 
lazer do local, o vereador Pro-
fessor Eric apresentou ainda o 
requerimento n.º 2.847/2013, 
pedindo a colocação de ilumi-
nação na quadra poliesportiva 
localizada na rua Benedito 
Alves dos Santos. “A quadra 
é a única opção de atividades 
esportivas e recreativas que 
os moradores do bairro tem, 
principalmente as crianças 
e jovens. Com a chegada do 
verão e das férias e com a 
implantação da iluminação, 
eles poderão desfrutar de uma 
quadra mais segura”, enfatizou 
o vereador.

Vereadores aprovam 
monitoramento de segurança 
em caixas eletrônicos
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MARCOS VINÍCIO CUBA
Está rolando o Campeo-

nato Salonão das categorias 
Sub 13 e Sub 20 e os jogos 
desta semana estão marca-
dos somente para quinta-
-feira (14). Não haverá 
partida na sexta-feira (15) 
devido ao feriado da Procla-
mação da República, além 
disso, as partidas que seriam 
realizadas no dia 13, entre o 
Castolira B x Santa Cecília, 
no “Zito”, foi transferida 
para o dia 22, às 20 horas, 
no Jardim Eloyna, e o jogo 
entre Mantiqueira x Ferro-
viária vai acontecer dia 21, 
na Ferroviária, às 21h15.

As rodadas de quarta-fei-
ra são no Centro Esportivo 

José Ely Miranda, “Zito”, às 
20 horas. Às quintas-feiras 
a bola rola nos ginásios do 
Jardim Eloyna, às 20 horas, 
e na Associação Atlética 
Ferroviária, às 19h45, já as 
partidas realizadas às sex-
tas-feiras são no Eloyna, às 
20 horas.

O presidente da Liga 
Pindamonhangabense de 
Futebol de Salão, Benedi-
to José Coelho, “Pintado”, 
agradece o apoio da Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer, e comen-
ta que as partidas têm sido 
muito boas e ressalta que o 
comportamento das equipes 
está excelente.

Jardim Resende recebeu 
o Estrela, no domingo, pelo 
35, e fi zeram o clássico da 
rodada.

As equipes entraram em 
campo para decidir o “título” 
do primeiro do turno, o que 
garantiu uma partida movi-
mentada e com muitas chan-
ces de gol.

O primeiro lance de pe-
rigo foi do mandante, Plínio 
recebeu livre na área e chu-
tou para fora. Aos cinco mi-
nutos, Adriano (Jd. Resende) 
recebeu na intermediária e 
driblou o zagueiro e sofreu 
falta. O lance gerou muita 
reclamação dos dois lados e 
houve um princípio de con-
fusão: Rodrigo e Givaldo se 

Os jovens que praticam 
futebol em Pindamonhan-
gaba e região, e possuem o 
sonho de serem  profi ssio-
nais terão a oportunidade 
de participar de uma avalia-
ção. Entre os dias 9 e 12 de 
dezembro a Time Sports – 
Consultoria Esportiva – fará 
um trabalho no município.  
Os aprovados serão avalia-
dos diretamente nas catego-
rias de base do Internacional 
de Porto Alegre.

Os interessados em mar-
car presença precisam se ins-
crever pelo site  www.avalia-
caotimesportspinda.com.br, 
as vagas são limitadas. Todos 
que forem participar deverão 
levar atestado médico e o ter-
mo de responsabilidade assi-
nado pelo responsável.

De acordo com o organiza-
dor da avaliação, os trabalhos 
serão no campo do Flumi-
nense, no Vila Verde, das 8 às 
11h30 e das 14h30 às 18 horas.

Plínio desperdiça pênalti, 
mas Jd. Resende vence

desentenderam, chegaram a 
se agredir, foram separados e 
expulsos.

Quando a bola voltou a 
rolar, aos 10 minutos, Adria-
no aproveitou lançamento, 
avançou e tocou no canto 
direito do goleiro, fez 1 a 0 
para o Jardim Resende.

O gol “acordou” o Estre-
la, que jogando pelas pontas, 
levava perigo para a zaga ad-
versária. Foi a vez de Dante 
mostrar trabalho e com boas 
saídas do gol, salvou o Jardim 
Resende de sofrer o empate.

No segundo tempo, os 

técnicos fi zeram várias subs-
tituições (nove são permiti-
das), pelo Estrela entraram: 
Cebola, Gel e Zé Maria. O 
técnico André (Jardim Re-
sende) resolveu apostar nos 
contra-ataques, e recuou seus 
jogadores. 

Com muita movimenta-
ção e espaços para jogar, o 
experiente Gel coordenava 
e orientava seus compa-
nheiros a tocar mais a bola. 
Quase deu certo, foram pelo 
menos quatro oportunidades 

claras de gol, que Cebola e 
Maurício não conseguiram 
converter.

Como a pressão não deu 
resultado, foi a vez de Plí-
nio, em má fase, desper-
diçar as chances criadas. 
Na primeira delas, livre na 
área, e só com o goleiro An-
tonio Carlos na sua frente, 
deu um chute fraco e para 
fora. Depois, sofreu pênalti, 
que ele mesmo bateu e per-
deu. Final de jogo: Jardim 
Resende 1 x 0 Estrela.

Jovens poderão 
participar de 
avaliação de futebol

Jogos do Salonão 
acontecem dia 14

Confi ra os jogos
Ginásio Jardim Eloyna, a partir das 20 horas
Categoria Sub 20
Nova Esperança x Castolira B
Românticos x Senai Pinda
Corinthians x 100 Nome
 
Ginásio Ferroviária
Categoria Sub 13
Família Futsal x Selp
Agenor x Projeto Viva
 
Sub 20
Ferroviária x Castolira A

MARCOS VINÍCIO CUBA
A equipe do Colorado 

venceu o time de Moreira 
César por 1x0 na segun-
da rodada da Copa Guga, 
Copa Distrito, no domin-
go (10). A competição está 
homenageando o jogador 
revelado nos campos pin-
denses, que iniciou no es-
porte em Moreira César. O 
campeonato teve início no 
dia 3 de novembro e conta 
com 12 equipes.

O jogo entre o Colora-
do, comandado por Leão, 
e Moreira César, que tem 
como auxiliar técnico Ed-
nei, foi no campo João 
Batista Machado, “Macha-
dão”, no distrito. O gol da 
vitória foi marcado pelo 
meia-direita Gui, no fi nal 
do primeiro tempo.

A Copa Guga será reali-
zada até o dia 15 de dezem-
bro, às 10 horas, as semifi -
nais estão marcadas para o 
dia 8. O campeonato é pro-
movido pela Liga Pindamo-
nhagabense de Futebol com 
o apoio da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio da 
Secretaria de Esportes.

Colorado vence Moreira César pela Copa Guga

CONFIRA OS DEMAIS RESULTADOS 
DA SEGUNDA RODADA

Real Esperança 11 x 1 Unidos Azuis
Sapopemba 3 x 0 Galáticos
Santa Cruz 1 x 0 A Mil Por Hora
100 Nome 1 x 3 Vila São José
Cícero Prado 2 x 0 Piauí

Os jogos estão sendo nos 
campos do Centro Esporti-
vo José Ely Miranda, “Zito”, 

“Machadão”, Azeredo, Ra-
mos, Feital, Ipê I e Jardim Re-
gina aos domingos. Quando 

há rodada dupla o primeiro 
jogo tem início às 8h30, do 
contrário, às 10 horas.

MARCOS VINÍCIO CUBA
Os nadadores Ruan Feli-

pe Lima de Souza, Matheus 
Henrique da Silva, João Le-
one Viterbo Ribeiro e Sérgio 
Henrique de Matos Ribeiro 
participaram da 3ª fase nacio-
nal do Circuito Brasil Caixa 
Loterias de Natação PCD 
(Pessoa Com Defi ciência) e 
tiveram boas classifi cações. 
Eles subiram ao pódio repre-
sentando a cidade.

A competição foi realizada 

em Fortaleza-CE entre os dias 
8 e 10 de novembro, ao todo, 
participaram nadadores de 135 
entidades e clubes, ultrapas-
sando 500 atletas. Para con-
quistar o pódio os pindenses 
treinaram diariamente na pis-
cina do Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira, “João do 
Pulo”, por cerca de duas horas.

Ruan conquistou a meda-
lha de ouro nos 400 metros li-
vres e três pratas nas seguintes 
provas: 200 metros medley, 

100 metros livres e 100 me-
tros costas. Matheus fi cou em 
3º nos 50 e 100 metros livres. 
João Leone garantiu dois bron-
ze, sendo nas provas de 100 
metros peito e 200 metros me-
dley, e fi cou em 6º nos 50 me-
tros livres. Sérgio fi cou em 5º 
lugar nas provas de 50 metros 
costas, 50 e 100 metros livres.

Nadadores de Pinda conquistam pódio em Campeonato Nacional

Israel Dias

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

O goleiro Antonio Carlos se desdobrou para frear o Jardim Resende

No segundo tempo ambas equipes tentaram emplacar, mas ninguém marcou

Edinei, aux. técnico do MC

Os atletas contaram com 
o apoio do professor 

durante a competição

Atacante sentiu o peso 
de bater pênalti

RESULTADOS DA RODADA CAMPEONATO 35

Castolira 1 X 2 Terra dos Ipês
Cidade Nova 1 X 3 Fluminense
Vila São José 2 X 2 Bela Vista 
Jd. Resende 1 X 0 Estrela
Bandeirante 2 X 1 Mombaça
Ferroviária 7 X 0 Afi zp 
Independente 2 X 4 Pindense 

Classifi cação

Grupo A
1º Jd. Resende – 19 pontos
2º Ferroviária – 10 pontos
3º Bandeirante – 6 pontos
4º Vila São José – 6 pontos
5º Castolira – 5 pontos
6º Cidade Nova – 3 pontos
7º Independente – 0 pontos
Grupo B
1º Terra dos Ipês – 16 pontos
2º Estrela – 16 pontos
3º Pindense – 15 pontos
4º Bela Vista – 14 pontos
5º Fluminense – 12 pontos
6º Mombaça – 10 pontos
7º Afi zp – 3 pontos

Obs. É usado como critério de desempate o saldo de gols 


