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TRIBUNA DO NORTE

O Santuário Mariano Diocesano Nossa Senho-
ra do Bom Sucesso (Igreja Matriz) recebe nesta 
terça-feira (10), às 20 horas, o Concerto de Natal 

com o Coral e Orquestra da Basílica de Apareci-
da.  Os músicos do Santuário Nacional executa-
rão obras que relembram o nascimento do "Me-

nino Jesus" – dando origem ao Natal. O evento, 
que faz parte da programação oficial de Natal de 
Pindamonhangaba, é gratuito.
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Matriz recebe Concerto de Natal

Cidade é 
premiada 
pela geração 
de empregos

A cidade de Pindamonhangaba 
foi um dos destaques do prêmio In-
veste São Paulo de 2013 pela gera-
ção de empregos e desenvolvimento 
empresarial. Durante evento no Pa-
lácio dos Bandeirantes – sede do Go-
verno de São Paulo – na quinta-feira 
(5), a Agência Paulista de Promoção 
de Investimentos e Competitividade 
destacou Pindamonhangaba pelas 
ações que culminaram na geração 
de 809 empregos e aporte financei-
ro estimado em R$ 1,02 bilhão com 
a Martifer Estruturas Metálicas e 
com a ampliação da Gerdau. O pre-
feito de Pindamonhangaba disse 
que o prêmio é o reconhecimento do 
sucesso dos trabalhos do município 
e da geração de riqueza e oportuni-
dades para o Estado de São Paulo.

Os moradores do Campo Belo e região rece-
beram uma praça e uma quadra poliesportiva na 
sexta-feira (6). Denominado "Fernandes Prolun-
gati", o espaço de lazer e esportes possui mais 
de 4,4 mil m², beneficia centenas de pessoas e 

valoriza os imóveis da região. Durante a inaugu-
ração, o prefeito de Pindamonhangaba elogiou a 
família de Fernandes Prolungati por tudo que ele 
fez à cidade e por ser um exemplo de trabalho e 
honestidade.

Papai Noel em Pinda e no distritoRobinho e Arone vencem 
4ª Etapa da Corrida de Rua Além de ficar em sua casinha, na 

praça Monsenhor Marcondes, todos 
os dias, das 19h30 às 21h30, o Papai 
Noel também visitou Moreira César, 
no sábado (7). O encontro foi na pra-
ça São João – no centro do distrito.

Robson Karlos (Robinho) e Arone 
Lúcia foram os vencedores da 4ª e 
última etapa do Circuito Corridas de 
Rua de 2013, que teve sua largada 
no Shopping Pátio Pinda e trajeto 

pelo loteamento do Lessa, no sába-
do (7). A relação completa dos ven-
cedores será divulgada na edição do 
dia 13 de dezembro.

Ferrô e B. Vista decidem 35

Sebrae Móvel 
chega a 

Moreira César

Praça e quadra garantem 
lazer e diversão no Campo Belo

Vôlei masculino é 
campeão do Pré-Olímpico

A Ferroviária venceu o Jardim 
Resende por 2 a 0 e se classificou 
para a final do Campeonato 35. O 

outro finalista é o Bela Vista, que 
derrotou o Estrela por 2 a 1.

A equipe de voleibol masculino 
de Pinda, categoria infantil, con-
quistou o Pré-Olímpico ao bater 
Guarulhos por 3 sets a 0 (25/23, 

25/21 e 25/16), na sexta-feira 
(6), no ginásio Juca Moreira. Os 
times das categorias infanto e 
pré-mirim ficaram em 3º lugar.
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Deputado estadual, prefeito de Pindamonhangaba e governador de São Paulo conversam sobre criação de postos de trabalho

Papai Noel visitou o Distrito de Moreira César no sábado (7)Israel Dias
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VEJA AS DATAS QUE SE COMEMORAM HOJE, 
3 DE DEZEMBRO, E NOS PRÓXIMOS DIAS

Datas Comemorativas

10/12 - Dia do Palhaço, Dia da Declaração Mundial dos Direitos Huma-
nos, Dia Internacional dos Povos Indígenas, Dia de São Melquíades.
11/12 - Dia do Tango, Dia de São Dâmaso, Dia do Arquiteto, Dia do 
Engenheiro Agrônomo, Dia do Agrimensor, Dia do Engenheiro, Dia 
Mundial da Asma.
12/12 - Dia de Santa Dionísia, Dia da Bíblia, Dia de Nossa Senhora 
de Guadalupe.

Guilherme Moura

Aniversário 
da 11ª Cia  de 
Combate Leve

 
A 11ª Companhia de Engenha-

ria e Combate Leve, Companhia  
Barão de Pindamonhangaba, se-
diada neste município, comemora 
seu 28º aniversário na quarta-feira 
(11). A solenidade irá ocorrer na 
sede da Cia, localizada na aveni-
da Dr. Antônio Pinheiro Júnior, às 
10h30. O evento é restrito aos mi-
litares, familiares e sociedade civil 
convidada.

Cursos profi ssionalizantes no Projeto Jataí

Novo portal 
de notícias 
do Vale

A Rede Novo Tempo de Te-
levisão e a Fundação Setorial de 
Comunicação lançam na quarta-
-feira (11), às 21 horas, um portal 
de notícias das cidades do Vale do 
Paraíba.

Para o evento, que acontece no 
Pátio das Flores, foram convidadas 
autoridades, empresários e comu-
nicadores da região.

Tem que haver 
Bom Senso no futebol

Nestas horas é que o bom senso deveria apa-
recer. Não somente aquele Bom Senso organi-
zado pelos líderes dos times do Brasil, que visa 
principalmente reduzir o calendário do futebol bra-
sileiro para dar mais qualidade de vida e condição 
de trabalho aos atletas. Mas faltou bom senso de 
todos. Dos boleiros, dos cartolas, da arbitragem, 
da Polícia Militar Catarinense, do Ministério Pú-
blico de Santa Catarina, das autoridades, da CBF 
- Confederação Brasileira de Futebol e dos tor-
cedores. Ninguém teve bom senso no jogo entre 
Atlético Paranaense (5) e Vasco (1) no domingo 
(8), em Joinville-SC, pela 38º e última rodada do 
Campeonato Brasileiro de 2013.

Uma hora e dezessete minutos de jogo parali-
sado devido à intensa briga entre torcedores dos 
dois clubes. Tudo isso poderia ter sido evitado se 
houvesse policiamento no estádio.

Agora, começam a aparecer desculpas. O Atlé-
tico alega que tinha laudo para realizar a disputa 
em Joinville; o Vasco se esquiva e diz que não de-
veria acontecer o jogo naquele momento; o árbitro 
– que deveria impedir a realização pela ausência 
de segurança, autorizou que a bola rolasse; o Mi-
nistério Público rebate as críticas e diz que não 
interveio na situação e nega que tenha sido ele 
o responsável pela proibição da Polícia Militar de 
acompanhar um ‘evento particular’; essa última se 
omite. Enquanto isso, dezenas de pessoas inter-
nadas e alguns com risco de morte.

Mas afi nal, de quem é a culpa? Nessa hora 
mais importante do que achar um responsável, é 
ajudar os feridos, os prejudicados – muito embora 
boa parte deles tenha provocado tal situação.

O episódio nos remete aos gramados de Pin-
damonhangaba. Também no domingo houve briga 
entre jogadores de Jardim Resende e Ferroviária, 
pela partida de volta das semifi nais do Campeo-
nato 35. Felizmente o desentendimento fi cou nas 
quatro linhas e não chegou aos torcedores. Mas, 
e se chegasse?

Para a fi nal, embora Ferroviária e Bela Vista 
sejam duas tradicionais equipes do futebol pinda-
monhangabense e não apresentem histórico de 
violência, principalmente entre torcedores, é pre-
ciso que haja policiamento.

É apenas uma questão de segurança para os 
atletas, comissão técnica, arbitragem, imprensa e 
torcida.

Não queremos e não haverá aqui o que acon-
tece nos gramados afora. Mas para isso, cabe à 
Liga – organizadora das competições – o esfor-
ço necessário, bem como a colaboração e o bom 
senso de todos.

Arte e Fé em Moreira César

- Sucesso no bazar benefi cente -

IBGE abre 7.600 vagas no Estado

Tranca de bike

Alta nos 
combustíveis

Extrato do 
FGTS dos úl-
timos 25 anos 
na internet

Trabalhadores podem gerar e 
visualizar extratos do FGTS dos úl-
timos 25 anos em uma ferramenta 
recém-lançada pela Caixa Econô-
mica Federal.

O sistema permite consultar, 
pela internet, o extrato dos lança-
mentos desde o início dos anos 
1990, quando ocorreu a centraliza-
ção das contas do FGTS no banco. 

Antes da mudança, estavam 
disponíveis apenas os últimos seis 
registros. Além do extrato, haverá 
opções de atualização de endere-
ço, extrato por e-mail e serviços no 
celular.

O sistema está disponível nos 
links www.caixa.gov.br e www.fgts.
gov.br.

Para ter acesso às informa-
ções, é preciso cadastrar uma se-
nha, informar o número do PIS e 
aceitar um termo de cadastramen-
to.

Os extratos também podem ser 
consultados nos terminais de auto-
atendimento.

Ingleses desenvolveram um 
equipamento que se conecta 
com um smartphone e, no caso 
de roubo, indica a localização 
da bicicleta por meio de aplica-
tivo de GPS. Além de facilitar o 
rastreamento, o Lock8 (como é 

chamado o dispositivo), possui 
sensores que o tornam mais se-
guro do que um bloqueio tradi-
cional, segundo o site Springwi-
se. O dispositivo tem um alarme 
silencioso que notifi ca o proprie-
tário pelo telefone. Por meio do 

dispositivo também é possível 
saber se o ladrão, além de ter 
cortado o cabo, está forçando 
ou serrando o bloqueio ou até 
mesmo se ele está usando um 
maçarico para tirá-lo da bicicle-
ta a fogo.

A campanha “Doando Sangue 
pela Vida”, realizada em Pinda-
monhangaba na segunda-feira (9), 
atingiu a meta para o dia. A coleta 
foi realizada pelo Hemonúcleo de 
Taubaté, em parceria com a CUT 
– Central Única dos Trabalhado-
res e com a Associação Gente Fe-
liz - no centro comunitário do bairro 
Araretama.

Segundo a assistente social do 
hemonúcleo, Sonia Andrade, foram 
46 doações concluídas de 66 pes-
soas que compareceram ao local, 
ou seja, 20 não puderam doar. 

A moradora do Araretama 
Angélica Rodrigues Santos, 42 
anos, é um exemplo de doadora 
consciente. Desde 2005 ela doa 
sangue. Já foi várias vezes ao He-
monúcleo de Taubaté e gostou de 
poder fazer a doação no seu bairro.

“Precisava ter mais vezes essa 
coleta aqui em Pinda. Até hoje nun-
ca me aconteceu nada grave de 

Doação de sangue atinge meta no Araretama 

saúde, mas sei o quanto é impor-
tante. Amanhã a gente não sabe, 
pode ser meu fi lho ou um parente 
que fi que em uma cama de hospital. 

Encontrei uma amiga no meio do 
caminho e a convenci a vir comigo. 
Liguei para várias pessoas para vi-
rem doar também”, disse Angélica.

Moradores do Distrito de Mo-
reira César, faixa etária a partir 
dos 14 anos, poderão participar 
de cursos profi ssionalizantes 
gratuitamente. Estão abertas as 
matrículas para várias ativida-

des no Projeto Jataí, localizado 
no loteamento Azeredo. Entre 
as opções estão os cursos de 
informática básica e avançada, 
camerata e cabeleireiro.  

Mais informações no local, 

de segunda a sexta-feira das 
13h30 às 16h30. É preciso le-
var cópia do comprovante de 
endereço, de renda, RG ou 
certidão de nascimento e uma 
foto 3x4.

Na noite da última sexta-feira 
(6), a Paróquia São Vicente de 
Paulo deu início às apresentações 
da sátira musical “O Presépio de 
São Francisco III”. Com o slogan 

“Da festa pagã à festa cristã”, o es-
petáculo foi apresentando também 
no domingo (8).

O show de luzes e coreografi a 
integra o projeto Arte & Fé e será 

reapresentado no dia 18, na Igreja 
Matriz de Moreira César.

A população parabenizou os 
integrantes e a paróquia e elogiou 
a iniciativa. 

No dia 29 de novembro, o Go-
verno aprovou a política de preços 
de combustíveis destinada a ga-
rantir a lucratividade da Petrobras, 
o que ocasionou o aumento de 4% 
para gasolina e 8% para o diesel, 
nas refi narias, a partir do dia 30 de 
novembro. Previsões das próprias 
distribuidoras de combustíveis in-
dicavam que, em decorrência da 
medida, a gasolina e o diesel subi-
riam nos postos, respectivamente, 
2% e 5%.  

Por isso, o IPC-S - Índice de 
Preços ao Consumidor Semanal - 
atingiu variação de 0,72%, na pri-
meira prévia de dezembro, o que 
representa um aumento de 0,04 
ponto percentual sobre o resulta-
do apurado no fechamento de no-
vembro (0,68%). Essa alta refl ete, 
principalmente, o avanço no grupo 
transportes (de 0,11% para 0,28%), 
com destaque para o reajuste da 
gasolina (de -0,21% para 0,61%).

Flávio Ribeiro

Divulgação

Divulgação

O IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas - está com inscrições abertas para o 
processo seletivo simplificado, que vai contratar 
7.600 agentes de pesquisa e mapeamento. As 

inscrições custam R$ 25, e devem ser feitas até 
o dia 6 de janeiro no site www.cesgranrio.org.br. 
Os aprovados serão contratados imediatamente e 
receberão R$ 1.020.

O Centro Espírita Bezerra de 
Menezes realizou, no sábado (7), o 
bazar benefi cente de fi nal de ano. 
O bazar contou com a exposição e 

venda de artesanato, crochê, tricô, 
bordado, pintura e outros. Cerca 
de 150 pessoas compareceram ao 
evento.
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Lei proíbe skate, patins e bicicletas 
em praças e vias públicas

Marcos Vinício cuba
Pindamonhangaba con-

tará com uma “Casa de 
Triagem”, localizada em 
frente ao Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira, 
“João do Pulo”. Na últi-
ma semana foi promovida 
uma reunião para definir e 
estruturar as atividades que 
serão desenvolvidas nessa 
entidade. 

Participaram do en-
contro representantes da 
Apamex, Coalizão Anti-
drogas, profissionais do 
Departamento de Assis-
tência Social da Prefeitu-
ra e de Francisco José dos 
Santos – Dunga da Can-
ção Nova.

A “Casa de Triagem” 
de Pindamonhangaba será 
um ponto de acolhimento 
e apoio às famílias que 
precisam de orientações 
quando seus familiares 
se envolvem com álcool 
e outras drogas. O aten-

dimento será de segunda 
a sexta-feira, das 7h30 
às 11h30 e das 13 às 17 
horas. A equipe que atu-
ará no local vai ser for-
mada por um advogado, 
um assistente social, um 
psicólogo e um coorde-
nador.

Para oferecer este tipo 
de trabalho na cidade, 
profissionais da Prefeitura 
e pessoas que já desenvol-
vem ações preventivas fo-
ram conhecer o que é feito 
em outros lugares. Em 1º 
de novembro último, Pin-
da marcou presença no 
Centro de Referência de 
Álcool, Tabaco e outras 
drogas (Cratode), em São 
Paulo.

Dunga compartilhou 
a experiência de 22 anos 
com os profissionais que 
irão atuar na “Casa de 
Triagem” e colocou-se à 
disposição para auxiliar 
no que for necessário.

Daniela GonçalVes
Com as férias de final de 

ano, muitos jovens optam 
por transitar em vias públicas 
e praças utilizando bicicletas, 
skates, patins; mas, algumas 

Esqueitistas podem ser atropelados ou machucar pessoas em caso de colisão

Empresas de Pinda ganham 
prêmio por investimento na cidade

Praça e quadra no Campo Belo 
garantem mais lazer à população

cintia caMarGo
Os moradores do bairro Campo 

Belo receberam, na sexta-feira (6), 
uma praça e quadra poliesportiva, 
o que vai garantir mais lazer a toda 
população. A nova obra tem uma 
área total construída de 4.426,33 m2, 
com um custo de R$ 369.734,94.

A obra, que está localizada na 
rua Hilda Capovilla de Castro, le-
vou cinco meses para ficar pronta e 
ganhou o nome de “Fernandes Pro-
lungati”, pindamonhangabense já 
falecido, que foi casado com Maria 
Prolungati e teve sete filhos: Luis, 
Marice, Maria Helena, Mariza, Alí-

pio, Francisco Carlos e Maria Cris-
tina, além de 23 netos, 24 bisnetos e 
dois tataranetos.

Toda a família do homenagea-
do esteve presente à entrega ofi-
cial da praça e quadra, reafirman-
do a importância de Fernandes 
Prolungati, que completou 101 

anos no dia 16 de agosto deste 
ano, mas faleceu no mês de no-
vembro. 

O prefeito de Pindamonhangaba 
salientou que Fernandes Prolungati 
foi um exemplo de vida, de trabalho 
e de honestidade. “Nestes momen-
tos, a administração pública retorna 

à população a homenagem a pessoas 
que fizeram a diferença em nossa ci-
dade”, disse.

Após a inauguração, crianças 
do projeto de esportes do Grêmio 
União participaram de um jogo na 
nova quadra, que agora passa a per-
tencer à população.

Quadra poliesportiva é nova opção de lazer para moradores do Campo Belo Prefeito, vereadores e familiares do homenageado durante inauguração

Foi realizada na quinta-
-feira (5), a segunda edição 
do Prêmio Investe São Pau-
lo, organizado pela Agência 
Paulista de Promoção de 
Investimentos e Compe-
titividade, no Palácio dos 
Bandeirantes. Neste evento, 
as empresas de Pindamo-
nhangaba, Gerdau e Marti-
fer Construções Metálicas, 
foram homenageadas pelos 
investimentos realizados no 
município.

“Estamos aqui para re-
conhecer o trabalho de cada 
um de vocês em benefício 
dos nossos concidadãos, 
gerando emprego e opor-
tunidade”, disse o gover-
nador. O prêmio destaca 
as empresas que realizam 
investimentos com o apoio 
da Investe SP e já produ-
zem no Estado.

A Martifer Construções foi 
reconhecida por ter investido 
R$ 70 milhões na fábrica de 
estruturas metálicas, que 
gerou 700 empregos em 
Pindamonhangaba. A Ger-

dau foi homenageada por 
ter investido R$ 950 milhões 
em Pindamonhangaba. No 
município, a empresa produz 
tarugos quadrados e barras 
de aço especial, e gerou mais 
109 empregos diretos com a 
ampliação de sua planta. 

Alckmin destacou que 
o Estado “é terra da livre 
inciativa e que possui, em 

sua economia diversificada, 
alta tecnologia, inovação, 
pesquisa, desenvolvimento, 
infraestrutura e logística a 
seu favor”.

Também foram homena-
geadas as empresas AGC, 
Ajinomoto, Caterpillar, Comil 
Ônibus, Duratex, Embraer, 
GE Transportatio, Hyundai, 
IBM, John Deere, Liebherr, 

Melhoramentos CMPC, Natura 
e Toshiba Medical do Brasil.

Para o prefeito de Pin-
damonhangaba, presente 
ao evento, “esse prêmio é 
o reconhecimento de que 
a cidade vem recebendo 
cada vez mais novos inves-
timentos, gerando riqueza e 
oportunidades para o Estado 
de São Paulo”.

Governador, prefeito e representantes da Prefeitura no evento

Equipe da “Casa de 
Triagem” promove 

reunião de trabalho

Representantes da Prefeitura, da sociedade e 
das instituições durante reunião sobre triagem

vezes,  impossibilitam pedes-
tres de trafegar livremente.

Diante disso, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba orien-
ta todos que utilizam estes 
itens, que de acordo com a 

Lei n°1.411, de 10 de ou-
tubro de 1974, disposta no 
Código de Posturas do Mu-
nicípio no artigo 70, “é proi-
bido embaraçar ou impedir, 
por qualquer meio, o livre 

trânsito de pedestres ou ve-
ículos nas ruas, praças, pas-
seios, estradas e caminhos 
públicos, exceto para efeito 
de obras públicas ou quando 
exigências policiais ou da 
administração municipal de-
terminarem”.

Segue na Lei, no artigo 
75, que “é proibido conduzir, 
pelas calçadas veículos de 
qualquer espécie; patinar a 
não ser em logradouros des-
tinados a isso, como pistas e 
afins”.

É importante lembrar que 
aqueles que não cumprirem 
a lei estão sujeitos à multa 
variável de 20% a um salário 
mínimo.

A Prefeitura enfatiza que 
a fiscalização para coibir os 
infratores será intensificada 
pela Guarda Municipal, a fim 
de oferecer maior mobilidade 
no tráfego de pedestres. 

André Nascimento

André Nascimento
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EDITAL PARA CHAMAMENTO DE CONFRONTANTE EM PROCESSO DE RETIFICAÇÃO E UNIFICA-
ÇÃO DE MEDIDAS DOS IMÓVEIS OBJETOS DAS MATRÍCULAS NºS 8.812 E 21.988.
OVIDIO PEDROS JUNIOR, OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA COMARCA, NA FORMA DA LEI,
FAZ SABER, aos confrontantes, JOAQUIM DE CARVALHO e JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES, que 
Paulo Roberto Pinto, brasileiro, engenheiro agrônomo, portador do RG nº 35.425.504-6-SSP/SP, e s/m 
Silvia Mara Lopes Pinto, brasileira, do lar, portadora do RG nº 8.827.152-3-SSP/SP, residentes e domi-
ciliados nesta cidade, na Rua Eloy Chaves nº 115, APRESENTARAM, nesta Serventia, os documentos 
necessários e exigidos pelo § 1° do inciso II, do artigo 213, da Lei nº 6.015/1973, c/c o itens 124 e 
seguintes do Capítulo XX, das NSCGJ, para a averbação de RETIFICAÇÃO E UNIFICAÇÃO DE ME-
DIDAS dos imóveis objetos das matrículas nº 8.812 e 21.988. Os imóveis retificados situam-se na Rua 
Eloy Chaves, estando cadastrado na Prefeitura Municipal sob as siglas nºs NE-11-14-09-062-00 e NE-
11-14-09-063-00. E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital que será 
publicado em jornal, por dois (02) dias, podendo a pretensão ser impugnada no Cartório de Registro 
de Imóveis desta Comarca, situado na Avenida Albuquerque Lins nº 518, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da data da primeira publicação.    Pindamonhangaba, 28 de novembro de 2013.

Ovídio Pedrosa Junior - Oficial Registrador

LICENÇA DA CETESB
MARMORES E GRANITOS PINDA LTDA ME TORNA PUBLICO QUE RECEBEU DA CETESB A RE-
NOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 3004288, VÁLIDA ATÉ 05/12/2016, PARA FABRICAÇÃO 
DE PRODUTOS DE MARMORARIA, Á RUA JOSE GAMBINI DE SOUZA, 596 - CAMPO ALEGRE - 
PINDAMONHANGABA/SP. 
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No dia 18 de dezembro, quando a Academia Pinda-
monhangabense de Letras completa 51 anos de existên-
cia,  haverá a posse da diretoria eleita para a gestão biênio 
2014/2015. A solenidade está marcada para às 20 horas,  
no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina. Por aclamação, foram eleitos (chapa única) e 
fazem parte da nova diretoria: presidente – Alberto Mar-
condes Santiago; vice – Juraci Conceição de Faria; 1º se-
cretário – Aércio Muassab; 2º secretário – José Valdez de 
Castro Moura; 1º tesoureiro – José Fernando Resende; 2º 
tesoureiro – Maurício Cavalheiro. Conselho Consultivo: 
Altair Fernandes Carvalho, Gislene Alves, Ricardo Estevão 
de Almeida, Roshana Dalle Leme Celidônio, Susana Lopes 
Salgado Ribeiro. 

A poetisa e membro da Academia Pindamonhangabense 
de Letras, Rhosana Dalle,  fará o relançamento de seu 
livro O Travesseiro da Mulher Borboleta nesta quarta-
feira (11), das 18 às 21h30, na Casa das Rosas, em São 
Paulo (avenida Paulista, 37). A obra traz conteúdo poético 
e inicialmente foi lançada no último dia 29 de novembro 
em Pindamonhangaba. Prefaciado pelo escritor Gabriel 
Chalita, o livro traz depoimentos dos jornalistas vale-
paraibanos, Verônica Dalle e Márcio Campos. Acompanha 
o livro, um CD com declamações da autora. Em Pinda, 
exemplares podem ser encontrados  no Supermercado 
Excelsior e Papelaria Pap Cop. 

Livro de Rhosana 
terá relançamento

Rhosana autografa 
seu primeiro livro 
publicado

Exemplares são 
acompanhados de
CD com declamações 
da autora 

 Portal R3 – Célia Lima

Em 2014, quem deve 
fazer  parte da APL – Aca-
demia Pindamonhanga-
bense de Letras, e será a 
mais jovem a integra os 
quadros da entidade, é a 
escritora Érika Araujo. 
Aos 20 anos de idade ela já 
publicou cinco livros. Éri-
ka começou a escrever seu 
primeiro livro, um roman-
ce,  aos 14 anos. Poesia e 
prosa alternam as criações 
da autora.  Aguardemos!!!

Érika, jovem 
escritora na APL

Érika começou a 
escrever seu primeiro 
livro aos 14 anos

 APL inicia a fase “depois dos cinquenta”

Posse da nova diretoria
Divulgação

Pindamonhangaba, terça-feira, 10  de dezembro de 2013

Tribuna do Norte

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social

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

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

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 166/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1437/13 DATA PROTOCOLO: 26/09/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000268-1-6 DATA DE VALIDADE: 28/11/2014
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:   SYLVIA MARIA PRUDENTE NÓBREGA
CNPJ/CPF:   929.635.798/53
ENDEREÇO: Rua Deputado Claro Cesar N°: 74
COMPLEMENTO: 3º andar Sala 37 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-200 UF: SP
RESP. LEGAL: Sylvia Maria Prudente Nóbrega CPF: 929.635.798-53
RESP. TÉCNICO: Sylvia Maria Prudente Nóbrega CPF: 929.635.798-53  CBO:  Cirurgião 
Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 19.699 UF: SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, DEFERE em 28/11/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 28 de novembro de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 167/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 1097/13 DATA PROTOCOLO: 24/07/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000695-1-5 DATA DE VALIDADE: 27/11/2014
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:   ELIZABELA CAROLINE DA SILVA RAMOS
CNPJ/CPF:   333.417.558/88
ENDEREÇO: Rua Alcides Ramos Nogueira N°: 790
COMPLEMENTO: Sala 7 BAIRRO: Socorro Real Ville
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12421-705 UF: SP
RESP. LEGAL: Elizabela Caroline da Silva Ramos CPF: 333.417.558-88
RESP. TÉCNICO: Elizabela Caroline da Silva Ramos CPF: 333.417.558-88
CBO: Cirurgiã Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 
98618 UF: SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, DEFERE em 27/11/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 27 de novembro de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 168/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1204/13 DATA PROTOCOLO: 15/08/2013
Nº CEVS: 353800601-812-000006-1-2 DATA DE VALIDADE: 28/11/2014
CNAE:   8122-2/00 Controle de pragas urbanas
RAZÃO SOCIAL:   CARLOS ROBERTO MACHADO ME
CNPJ/CPF:   13.156.251/0001-01
ENDEREÇO: Rua Oswaldo Cruz N°: 128
COMPLEMENTO:  BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-210 UF: SP
RESP. LEGAL: Carlos Roberto Machado CPF: 072.345.798-00
RESP. TÉCNICO: Carlos Roberto Machado CPF: 072.345.798-00
CBO: Engenheiro Químico CONS. PROF.: CRQ N º INSCR.: 
04363016 UF: SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, DEFERE em 28/11/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 28 de novembro de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 169/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1644/13 DATA PROTOCOLO: 07/11/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000237-1-0 DATA DE VALIDADE: 29/11/2014
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:   HERCULE MARTINEZ PEREGRINO
CNPJ/CPF:   755.790.498-20
ENDEREÇO: Centro Comercial 10 de Julho N°: 68
COMPLEMENTO: Sala 01 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-480 UF: SP
RESP. LEGAL: Hercule Martinez Peregrino CPF: 755.790.498-20
RESP. TÉCNICO: Hercule Martinez Peregrino CPF: 755.790.498-20
CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 
28690 UF: SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, DEFERE em 29/11/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 29 de novembro de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 170/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1521/13 DATA PROTOCOLO: 11/10/2013
Nº CEVS: 353800601-477-000068-1-5 DATA DE VALIDADE: 29/11/2014
CNAE:   4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de 
fórmulas 
RAZÃO SOCIAL:   ELAINE YUKARI ISHII ME
CNPJ/CPF:   009.303.456/0001-03
ENDEREÇO: Alameda Manacás N°: 388
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Terra dos Ipês Moreira César
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12443-100 UF: SP
RESP. LEGAL: Elaine Yukari Ishii CPF: 222.678.698-88
RESP. TÉCNICO: Elaine Yukari Ishii CPF: 222.678.698-88
CBO: Farmacêutico em Geral CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 
43207 UF: SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, DEFERE em 29/11/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 29 de novembro de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 171/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0752/11 DATA PROTOCOLO: 21/06/2011
Nº CEVS: 353800601-863-000423-1-5 DATA DE VALIDADE: 02/12/2014
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:   OTAVIO EUGÊNIO GOFFI DOS SANTOS
CNPJ/CPF:   314.515.808/27
ENDEREÇO: Praça Mons. Marcondes N°: 122
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP:  UF: SP
RESP. LEGAL: Otavio Eugenio Goffi CPF: 314.515.808-27
RESP. TÉCNICO: Otavio Eugenio Goffi CPF: 314.515.808-27
CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 
90198 UF: SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, DEFERE em 02/12/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 172/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1003/13 DATA PROTOCOLO: 03/07/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000437-1-0 DATA DE VALIDADE: 02/12/2014
CNAE:   8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames 
complementares
RAZÃO SOCIAL:   CLINICA MEDICA E ORTOPEDISTA BONADIO TELLES LTDA
CNPJ/CPF:   008.900.133/0001-26
ENDEREÇO: Rua Oswaldo Cruz N°: 107
COMPLEMENTO: Salas 01 e 03 BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-210 UF: SP
RESP. LEGAL: Roberto Bonadio Telles  CPF: 277.847.058-16
RESP. TÉCNICO: Roberto Bonadio Telles CPF: 277.847.058-16
CBO: CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 98137 UF: SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, DEFERE em 02/12/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 173/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1684/13 DATA PROTOCOLO: 14/11/2013
Nº CEVS: 353800601-865-000135-1-0 DATA DE VALIDADE: 02/12/2014
CNAE:   8650-0/03 Atividade de psicologia e psicanálise
RAZÃO SOCIAL:   UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS – MEDICINA 
PREV.
CNPJ/CPF:   047.656.155/0005-62
ENDEREÇO: Rua Major Jose dos Santos Moreira N°: 832
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: José Renato Couppe Schmidt CPF: 831.051.408-59
RESP. TÉCNICO: Márcia Maria Guimarães CPF: 294.978.918-81
CBO: Psicólogo em Geral CONS. PROF.: CRP N º INSCR.: 
100741 UF: SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, DEFERE em 02/12/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 174/13
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1389/13 DATA PROTOCOLO: 17/09/2013
Nº CEVS: 353800601-864-000107-1-5 DATA DE VALIDADE: 21/11/2014
CNAE:   8640-2/06 Serviços de ressonância magnética
RAZÃO SOCIAL:   WK RADIOLOGIA
CNPJ/CPF:   65.057.333/0002-83
ENDEREÇO: Rua Major Jose dos Santos Moreira N°: 305
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: Dirki Helge Kalitzki CPF: 026.100.148-56
RESP. TÉCNICO: Wilson Hiroyuki Watanabe CPF: 093.858.228-37
CBO: Médico Radiologista CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 
66.135 UF: SP

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, DEFERE em 21/11/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
Edital de Notificação

Controle 0227/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a LOTINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIARIOS LTDA, responsável pelo imóvel situado a Rua José Moreira Leite Cesar, Andrade, inscrito 
no município sob a sigla NE12.09.03.001.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no 
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
Edital de Notificação

Controle 0228/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a LOTINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIARIOS LTDA, responsável pelo imóvel situado a Rua José Moreira Leite Cesar, Andrade, inscrito 
no município sob a sigla NE12.09.03.002.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no 
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
Edital de Notificação

Controle 0229/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a LOTINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIARIOS LTDA, responsável pelo imóvel situado a Rua José Moreira Leite Cesar, Andrade, inscrito 
no município sob a sigla NE12.09.03.003.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no 
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
Edital de Notificação

Controle 0230/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a LOTINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIARIOS LTDA, responsável pelo imóvel situado a Rua José Moreira Leite Cesar, Andrade, inscrito 
no município sob a sigla NE12.09.03.004.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no 
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
Edital de Notificação

Controle 0231/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a LOTINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIARIOS LTDA, responsável pelo imóvel situado a Rua José Moreira Leite Cesar, Andrade, inscrito 
no município sob a sigla NE12.09.03.005.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no 
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
Edital de Notificação

Controle 0232/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. FERNANDO C. DA GLAVÃO E OUTRO, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Godofredo Pestana, Campo Alegre, inscrito no município 
sob a sigla SE11.09.12.011.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias 
a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 
1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
Edital de Notificação

Controle 0233/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. MANOEL CARNEIRO FILHO, respon-
sável pelo imóvel situado a Rua Conselheiro Rodrigues Alves, Boa Vista, inscrito no município sob 
a sigla NO11.11.01.009.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a 
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º 
item I.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
Edital de Notificação

Controle 0234/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. FRANCISCO ANTONIO TRINDADE, res-
ponsável pelo imóvel situado a Rua Conselheiro Rodrigues Alves, Boa Vista, inscrito no município 
sob a sigla NO11.11.01.007.001 para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias 
a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 
1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
Edital de Notificação

Controle 0235/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. BENEDITA XIMENES DE SOUZA, res-
ponsável pelo imóvel situado a Rua Conselheiro Rodrigues Alves, Boa Vista, inscrito no município 
sob a sigla NO11.11.01.006.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias 
a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 
1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
Edital de Notificação

Controle 0236/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a INCORADORA PINUS S/C, responsável 
pelo imóvel situado a Rua José Luiz Marcondes, Mombaça, Quadra 37, Lote 1189, inscrito no mu-
nicípio sob a sigla SO11.06.06.044.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 
07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 
artigo 1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
Edital de Notificação

Controle 0237/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a INCORPORADORA PINUS S/C, proprietário 
do imóvel situado a Rua José Luiz Marcondes, Mombaça, Quadra 37, Lote 1189, inscrito no muni-
cípio sob a sigla SO11.06.06.044.000 para que efetue a construção da calçada do referido imóvel, 
no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o 
artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
Edital de Notificação

Controle 0238/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. JOSÉ AUGUSTO BRAULIO JUNIOR, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Condessa de Vimieiro, Alto do Cardoso, Quadra D, Lote 51, 
inscrito no município sob a sigla SO21.04.07.016.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel 
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o 
artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
Edital de Notificação

Controle 0239/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. JOSÉ AUGUSTO BRAULIO JUNIOR, 
proprietário do imóvel situado a Rua Condessa de Vimieiro, Alto do Cardoso, Quadra D, Lote 51, 
inscrito no município sob a sigla SO21.04.07.016.000 para que efetue a construção da calçada do 
referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação, em atendimento e conformi-
dade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
Edital de Notificação

Controle 0240/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. JOSÉ EDUARDO BRAULIO, responsável 
pelo imóvel situado a Rua Condessa de Vimieiro, Alto do Cardoso, Quadra D, Lote 50, inscrito no 
município sob a sigla SO21.04.07.015.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 
07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 
artigo 1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
Edital de Notificação

Controle 0241/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. JOSÉ EDUARDO BRAULIO, proprietário 
do imóvel situado a Rua Condessa de Vimieiro, Alto do Cardoso, Quadra D, Lote 50, inscrito no mu-
nicípio sob a sigla SO21.04.07.015.000 para que efetue a construção da calçada do referido imóvel, 
no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 
116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
Edital de Notificação

Controle 0242/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. ANTONIO C. T. BARBOSA E OUTROS, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Chile, Parque das Nações, Quadra B, Lote 17, inscrito no 
município sob a sigla SO21.08.07.001.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 
07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 
artigo 1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
Edital de Notificação

Controle 0243/13

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a PINDALOG – TRANSPORTES COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA, responsável pelo imóvel situado a Avenida Independência, Cidade Nova, Qua-
dra R, Lote 28, inscrito no município sob a sigla SE23.11.01.001.000 para que efetue a limpeza do 
referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformi-
dade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada 
pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração
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AIANDRA ALVES MARIANO
Os estudantes das es-

colas públicas de Pinda-
monhangaba, tanto da re-
de estadual como da rede  
municipal, terão as férias 
de verão mais curtas entre 
2013 e 2014. Tudo por con-
ta da Copa do Mundo de 
Futebol, que acontecerá no 
Brasil  em junho próximo.

ANA CAMILA CAMPOS
Assim como em outras 

cidades do Vale do Paraíba, 
Pindamonhangaba visa à im-
plantação do projeto criado 
pela Polícia Militar denomi-
nado “Vigilância Solidária”.

Segundo à PM, o novo 
empreendimento ainda en-
contra-se em fase de apresen-
tação, mas revela que alguns 
locais na cidade já estão se 
mobilizando para tal.

No dia 22 de novembro, 
foi realizada uma palestra na 
Acip - Associação Comercial 
e Industrial de Pindamonhan-

gaba sobre o projeto. “Abro 
as portas para discutir so-
bre segurança pública, pro-
blemas e soluções. O papel 
do líder é mobilizar a socie-
dade”, enfatiza o capitão PM 
Paulo H. L. Cavalheiro.

O programa cria a cha-
mada “Rede de Proteção”, 
que contribui para a vigilân-
cia, pois exige que os mora-
dores e/ou comerciantes de 
uma rua ou região conhe-
çam uns aos outros para fa-
cilitar a comunicação, a fi m 
de prevenir ou combater pe-
quenos delitos. 

Dessa forma, a rua se tor-
nará vigiada pela comunida-
de em parceria com a polícia, 
inclusive, com a indicação de 
uma placa de identifi cação. 
De acordo com o soldado 
Ferreira, o Programa cria a 
adoção de mecanismos den-
tro da fi losofi a de Polícia 
Comunitária de estímulo à 
mudança de comportamen-
to dos integrantes de deter-
minadas comunidades, bus-
cando a conscientização de 
que a solidariedade entre 
vizinhos, em termos de se-
gurança, pode vir a ser uma 

ferramenta facilitadora do 
policiamento preventivo 
efi ciente e efi caz, objetivan-
do reduzir os indicadores 
criminais.

Para coordenar as ações, 
é necessária a fi gura de um 
tutor – uma pessoa eleita 
voluntariamente que preci-
sa conhecer todas as pes-
soas da rua e ter os conta-
tos para que a comunicação 
fl ua além de ser responsável 
em comunicar a Polícia Mi-
litar em casos suspeitos, pe-
lo 190  ou pelo disque de-
núncia 181.

AIANDRA ALVES MARIANO
Em 2013, o consumidor 

de Pindamonhangaba não 
quer deixar as compras de Na-
tal para a última hora. Desde o 

Como qualquer 
equipamento eletrôni-
co, os enfeites natali-
nos também exigem 
cuidados básicos na 
hora da instalação, 
principalmente nesta 
época do ano, quando 
muitas famílias enfei-
tam suas casas para a 
data.

O primeiro passo é 
a atenção na hora da 
compra do material. O 
ideal é escolher itens 
de qualidade, que te-
nham o melhor nível 
de isolamento elétri-
co possível. Por isso, 
recomenda-se somente 
a compra de produtos 
aprovados pelo Inme-
tro - Instituto Nacional 
de Metrologia, Nor-
malização e Qualidade 
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Férias mais curtas devido à Copa

Meia Luiz Gustavo (Seleção) dá “tesoura” em Andrés Iniesta (Espanha) 

Consumidor antecipa compras 
dos presentes de natal

último fi nal de semana, o mo-
vimento nas lojas da cidade 
têm sido intenso e alguns esta-
belecimentos já estão sofren-
do com o fim do estoque de 

artigos mais procurados.
O sucesso de vendas nes-

te ano deve ser novamente o 
celular, seguido de roupas e 
calçados. Mas os brinquedos 

também estão em alta e os 
pais estão dispostos a agra-
dar os fi lhos. Na maior lo-
ja de brinquedos da cidade, a 
média de preço dos presentes 
têm sido R$ 200. 

A dona de casa Tania Sil-
va guardou parte do 13º sa-
lário para fazer a vontade do 
fi lho e comprar o tão sonha-
do carrinho que ele pediu de 
presente. “Ele pediu no Dia 
das Crianças, mas falei para 
ele esperar um pouco e ago-
ra, com o dinheirinho extra, 
pude realizar o desejo dele”, 
conta ela, que desembolsou 
R$ 290, para satisfazer o fi -
lho.

Para a balconista Rita de 
Cássia Mendes, a pressa nas 
compras se dá porque os con-
sumidores querem aprovei-
tar promoções. “Como ainda 
falta um tempo para o Natal, 
há muitas mercadorias e isso 
possibilita mais promoções 
e pechinchas. A maioria das 
pessoas está preferindo pa-
gar à vista. Com mais dinhei-
ro no bolso e se antecipando, 
elas pechincham mais e con-
seguem descontos importan-
tes”, explicou ela.

As lojas da cidade estão 
atendendo em horário esten-
dido, até as 23 horas, diaria-
mente. 

Expectativas

A expectativa, segundo a Acip – Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba, 
é que as vendas superem em 5% o mesmo período no ano passado.
Para aquecer ainda mais o comércio, a Acip está realizando, até o dia 18 de janeiro, a 
Campanha Natal Acip – Tamanho Família, com sorteio de 10 caminhões de prêmios. Para 
participar o consumidor deve comprar em um dos estabelecimentos associados e partici-
pantes da promoção e preencher corretamente o cupom. O sorteio acontece no dia 18 de 
dezembro, às 12 horas, na praça Monsenhor Marcondes. 

- Deve-se respeitar a distância mínima de 1,5 m da rede elétrica para 
instalação de lâmpadas decorativas em fachadas, muros, jardins e ár-
vores;
- Muitas árvores de natal são feitas de arame e os enfeites têm de estar 
bem isolados para impedir a energização acidental;
- Todos os enfeites devem ser bem afi xados, para que o vento não os 
projete contra a fi ação da rede elétrica, provocando acidentes graves;
- Desligar os enfeites luminosos antes de dormir ou sair de casa pode 
contribuir para a redução do valor da conta de energia e evitar aciden-
tes;
- O conjunto da tomada de energia deve ser desligado ao substituir 
lâmpadas. Nunca execute esse procedimento puxando a tomada pela 
fi ação;
- Evite deixar a instalação em área sujeita a chuva ou alagamento;
- Não instale o conjunto de lâmpadas decorativas em estrutura metálica 
ou pontiaguda;
- Após a instalação, corrija os pontos de aquecimento. Siga correta-
mente as instruções do catálogo do fabricante;
- Dê preferência aos enfeites impermeáveis. Eles são mais seguros e 
duram mais;
- Dê preferência às lâmpadas de LED. Além de mais econômicas, não 
geram aquecimento e são mais brilhantes;
- No caso de instalação de conjuntos luminosos para fachada de pré-
dio, praças, avenidas, com potência mais elevada, contrate o serviço 
de um engenheiro, técnico ou eletricista para dimensionar a fi ação e a 
proteção do circuito de acordo com a carga a ser ligada;
- Verifi que a proximidade com a rede da EDP Bandeirante, pois, no 
caso de chuva forte com vento, a iluminação decorativa instalada pode 
vir a tocar a rede elétrica e provocar curto circuitos e acidentes.

Enfeites luminosos no 
Natal requerem cuidados

Confira alguns cuidados importantes

Vizinhança Solidária’ em Pinda

Industrial, que são submetidos a testes de qualidade e se-
gurança.

Outra dica é evitar a instalação de muitos enfeites 
em uma mesma tomada com o uso de adaptadores 
e multiplicadores (benjamins). Para evitar sobre-
carga, é necessária a orientação de um eletricista, 
que vai calcular o que pode ou não ser ligado. Se 
necessário, o profissional vai adequar o circuito da 
residência por meio de uma pequena adequação na ins-
talação elétrica.

A população também deve fi car atenta com os enfeites 
antigos. Como novo padrão de plugues e tomadas, pode 
haver incompatibilidade, o que exige o uso de adaptadores.

Por causa do torneio, as 
duas redes decidiram alterar 
o calendário letivo de 2014, 
e iniciar o calendário esco-
lar em 27 de janeiro. Com 
isso, os alunos, que entram 
de férias nesta semana, te-
rão cerca de uma semana a 
menos de descanso.

Outra alteração para o 
próximo ano será a anteci-

pação das férias escolares 
para o período entre os dias 
12 de junho e 13 de julho, 
quando os jogos acontecem.

A reorganização do ca-
lendário garante os 200 dias 
letivos previstos em lei e ne-
nhum prejuízo curricular aos 
estudantes. No caso da re-
de estadual, também foi de-
fi nido que os alunos, profes-
sores e servidores terão uma 
semana de recesso entre os 
dias 13 e 20 de outubro.

O planejamento foi fei-
to para que a presença dos 
alunos em sala de aula não 
tivesse nenhuma interfe-
rência por causa da Co-
pa do Mundo de Futebol e 
também para colaborar na 
organização dos setores pú-
blicos e privados na ofer-
ta de serviços e diminuição 
do trânsito, por exemplo.

globo.com

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Com alteração, crianças poderam assistir aos jogos

Consumidores preferem comprar produtos com antecedência
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CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA                     

BALANCETE SINTÉTICO

09/12/2013

Exercício de 2013
10:27:37

Novembro  de  2013

Conta Descrição Anterior Período Acumulado
RECEITAS

Conta Descrição Anterior Período Acumulado
DESPESAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
611000.001    Duodecimo Recebido 8.320.000,00 892.000,00 9.212.000,00 01    Legislativa 5.487.291,15 617.542,59 6.104.833,74

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 8.320.000,00 892.000,00 9.212.000,00 TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 5.487.291,15 617.542,59 6.104.833,74

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
722110.001    INSS - TERCEIROS 28.928,87 3.047,25 31.976,12 621000.001    Devolução de Duodecimo do Exercicio Anterior 589.869,31 0,00 589.869,31
722110.002    INSS - SERVIDORES 187.281,79 33.103,97 220.385,76 TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 589.869,31 0,00 589.869,31

722110.003    INSS - VEREADORES 45.301,12 4.574,90 49.876,02
722130.001    FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 13.136,19 2.637,53 15.773,72 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
722200.001    PENSAO ALIMENTICIA 36.772,00 4.272,75 41.044,75 721200.001    RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2012 277.948,24 0,00 277.948,24
722310.001    IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 321.402,52 46.470,83 367.873,35 721200.002    RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2011 938,28 0,00 938,28

722420.001    RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 12.858,92 1.335,37 14.194,29 722110.001    INSS - TERCEIROS 28.784,59 3.047,25 31.831,84
722520.001    CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN 59.260,09 5.074,57 64.334,66 722110.002    INSS - SERVIDORES 191.102,61 17.657,45 208.760,06
722520.002    MENSALIDADES DO SINDICATO SERV. PUB. MUN. 605,73 10,17 615,90 722110.003    INSS - VEREADORES 44.603,24 4.574,90 49.178,14
722520.003    CONTRIBUIÇAO SINDICAL 5.763,71 85,88 5.849,59 722130.001    FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 13.136,19 2.637,53 15.773,72

722540.003    CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 154.385,03 16.448,26 170.833,29 722200.001    PENSAO ALIMENTICIA 36.772,00 4.272,75 41.044,75
722540.004    CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A 68.548,79 5.830,52 74.379,31 722310.001    IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 317.472,41 31.842,67 349.315,08

722599.001    VALE TRANSPORTE 4.515,24 271,60 4.786,84 722420.001    RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 12.755,76 1.335,37 14.091,13
722599.002    CREDITO DE TERCEIROS 4.291,49 409,89 4.701,38 722520.001    CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN 59.260,09 5.074,57 64.334,66

724530.001    RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA 42.740,41 8.244,52 50.984,93 722520.002    MENSALIDADES DO SINDICATO SERV. PUB. MUN. 605,73 10,17 615,90
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 985.791,90 131.818,01 1.117.609,91 722520.003    CONTRIBUIÇAO SINDICAL 5.677,83 85,88 5.763,71

722540.003    CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 153.328,94 15.345,35 168.674,29
722540.004    CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A 68.756,08 5.830,52 74.586,60
722599.001    VALE TRANSPORTE 4.515,24 271,60 4.786,84

722599.002    CREDITO DE TERCEIROS 4.032,65 426,63 4.459,28
724530.001    RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA 34.593,52 10.576,42 45.169,94

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.254.283,40 102.989,06 1.357.272,46

DISPONIBILIDADES DISPONIBILIDADES
   TESOURARIA 0,00    TESOURARIA 0,00
   BANCOS    BANCOS
      COMUM 447.679,36       COMUM 1.520.682,73

      APLICAçãO 497.761,55       APLICAçãO 1.702.392,58
   TOTAL DOS BANCOS 945.440,91    TOTAL DOS BANCOS 3.223.075,31

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 945.440,91 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 3.223.075,31

TOTAL GERAL 11.275.050,82 TOTAL GERAL 11.275.050,82
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CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA                     

BALANCETE SINTÉTICO

09/12/2013

Exercício de 2013
10:27:37

Novembro  de  2013

Conta Descrição Anterior Período Acumulado
RECEITAS

Conta Descrição Anterior Período Acumulado
DESPESAS

30 de novembro de 2013

RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE DA CAMARA

CPF: ..-

GERALDO MARINS CAMPOS FILHO
DIRETOR DE FINANÇAS

CPF: ..-

FABIANO ROSA DO AMARAL 
CONTADOR 

CRC: 268781/O-4
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30 de novembro de 2013

PORTARIA GERAL Nº 4.144, 
DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas atri-
buições legais e em conformidade com a 
Lei nº 3.870, de 21.12.01 e Lei nº 4.364, 
de 20.12.05, Resolve DESIGNAR JOSÉ 
FRANCISCO FERNANDES, Diretor do 
Departamento de Ações Fundiárias, para 
substituir Jorge Ricardo Baruki Samahá, 
Secretário de Planejamento, durante o 
período em que o mesmo encontrar-se em 
gozo de férias, de 02 de janeiro de 2014 a 
11 de janeiro de 2014.
Esta portaria entra vigor na data de sua 
publicação.
Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 
2013.

Vito Ardito Lerário 
 Prefeito Municipal

 
Edson Macedo de Gouvêa

Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, em 05 de dezembro 
de 2013.

   Synthea Telles de Castro Schmidt 
Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/spc    

COMUNICADO
A empresa FABIO ROBERTO DALBON RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS - ME, estabelecida à 
Rua Princesa Izabel, nº 786, Bairro Cidade Nova, CEP 12414-270, Pindamonhangaba/SP, comunica que o funcio-
nário ALYSSON DE J. S. RESENDE CORREA, portador da CTPS 060628 série 380 SP, admitido em 07/03/2013, 
ausente do trabalho desde 20/06/2013 para que compareça na empresa no PRAZO DE 48 HORAS. O não 
comparecimento caracteriza ABANDONO DE EMPREGO, conforme as Leis Trabalhistas em vigor.

LEI Nº 5.594, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a proibição de inauguração de obras públicas incompletas ou que, embora 
concluídas, não atendam ao fim a que se destinam.
(Projeto de Lei nº 161/2013, de autoria do Vereador Roderley Miotto)
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamo-
nhangaba aprova, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica proibida, no âmbito do Município de  Pindamonhangaba, a inauguração e a en-
trega de obras públicas incompletas ou que, embora concluídas, não atendam ao fim a que 
se destinam, por falta de quadro de servidores profissionais da respectiva área, de materiais 
de expediente e de equipamentos afins ou situações similares.
Art.    2º    Para os fins desta lei entende-se por: 
I- Obras Públicas: hospitais, escolas, centro de educação infantil, unidades básicas de saú-
de, unidades de pronto atendimento e estabelecimentos similares a estes; 
II- Obras Públicas incompletas: aquelas que não estão aptas a entrarem em funcionamento 
por não preencherem todas as exigências em relação ao Código de Obras e Edificações, ao 
Código de Posturas do Município e à Lei de Uso e Ocupação do Solo, ou por falta de emis-
são das autorizações, licenças ou alvarás dos órgãos da União, do Estado e do Município;
III- Obras Públicas que não atendam ao fim a que se destinam: obras que, embora comple-
tas, exista algum fator que impeça a sua entrega e o seu uso pela população por falta de 
servidores profissionais da respectiva área, de materiais de expediente e de equipamentos 
afins ou situações similares.
Art. 3º A placa de inauguração da obra deverá conter, obrigatoriamente, dentre outras, as 
seguintes informações:
I- data de início e data de término da obra;
II- nome do administrador público que iniciou a obra e o nome daquele que a concluiu.
Art. 4º  O bem público só poderá ser inaugurado quando sua placa de denominação estiver 
colocada.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de novembro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Nelson Nassif de Mesquita
Secretário de Obras e Serviços

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 27 de novembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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PORTARIA GERAL Nº 4.138, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.01 e Lei nº 4.364, de 20.12.05, Resolve DESIGNAR 
JOSÉ PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR, Psicólogo, para substituir Leila Lopes da Silva, Gerente de 
Unidade, durante o período em que o mesmo encontrar-se em gozo de férias, de 12 de dezembro 
de 2013 a 31 de dezembro de 2013.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal 

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 02 de dezembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos
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PORTARIA GERAL Nº 4.142, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
NOMEIA o Sr. Evandro Carlos Gomes, para o emprego de provimento em comissão de Diretor do 
Departamento de Assistência Social de Moreira César, a partir de 1º de novembro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de novembro 
de 2013.
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 04 de dezembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONVOCAÇÃO PARA A 12ª 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 12ª reunião Ordinária de 2013, a 
realizar - se:

Dia:  11/12/2013      (quarta-feira)               
Horário:  17h00 
Local:  CIAS – Centro Integrado de Assistência Social
 (Setor Executivo dos Conselhos Municipais)

Pauta: 

— Informes 
— Aprovação de Atas (enviadas por email)
— Outros assuntos pertinentes ao Conselho
— Posse dos novos conselheiros representantes da sociedade civil
— Eleição da nova diretoria
embrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos email - cosnelhospinda@gmail.com
 
“A PARTICIPAÇÃO DE TODOS É IMPRENSCINDÍVEL PARA
 A EFETIVAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL”

CARMEM SILVIA DE PAULA ALVES - PRESIDENTE

PORTARIA GERAL Nº 4.143, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
NOMEIA o Sr. José Antonio Rodrigues Alves, para o emprego de provimento em comissão de Diretor 
do Departamento de Governo, a partir de 04 de dezembro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de dezembro 
de 2013.
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2013.

Vito Ardito Lerário 
 Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa 
 Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 04 de dezembro de 2013.

Synthea Telles de Castro Schmidt 
 Secretária de Assuntos Jurídicos
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 PORTARIA GERAL Nº 4.139, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções legais e com fundamento no §4º, Art.102, da Lei Orgânica Municipal de Pindamonhan-
gaba, e de acordo com o memorando nº 364/2013-SEA,

RESOLVE:
¬  
Art. 1º Fica autorizado, pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de 22 
de novembro de 2013, o uso do espaço público no prédio da sede da Prefeitura, onde se 
encontra instalado o Posto de Atendimento Bancário, ao Banco Santander (Brasil) S.A., para 
atendimento prioritariamente aos servidores públicos.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 
de novembro de 2013.
Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2013.

Vito Ardito Lerário
 Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa 
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 02 de dezembro de 2013.

Synthea Telles de Castro Schmidt 
 Secretária de Assuntos Jurídicos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E Cultura

Portaria da Secretaria de Educação e Cultura, de 09 de dezembro de 2013.

Elizabeth Cursino Rodrigues, Secretária de Educação e Cultura, no uso de suas atribuições legais, 
nos termos da Lei nº 5318 de 21 de dezembro de 2.011 que dispõe sobre organização, estrutura-
ção, plano de empregos públicos, carreira e remuneração dos professores do Magistério Público 
do Município de Pindamonhangaba,
 
RESOLVE:
Pela presente Portaria Municipal, estabelecer disposições sobre a atribuição de classes da Rede 
Municipal de Ensino de Pindamonhangaba para o ano letivo de 2014 e disciplinar as providências 
que seguem:
I-DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 1º. – Cabe à Secretaria de Educação e Cultura tomar as providências necessárias à divul-
gação, à execução, ao acompanhamento e à avaliação das normas que orientam o processo de 
que trata esta Portaria Municipal.
Artigo  2º. – Compete à Secretária de Educação e Cultura:
Tomar as providências necessárias para o correto cumprimento desta Portaria Municipal;
Solicitar informações e pareceres de outras Secretarias desta Prefeitura Municipal na solução de 
casos omissos.
Artigo 3º. – Compete à Secretária de Educação coordenar/orientar o processo de atribuição de 
classes conforme tempo de serviço computado pela Diretoria de Gestão Educacional e em conso-
nância com o artigo 41 da Lei Municipal 5318/2011.
Artigo 4º. – A atribuição de classes para 2014 ocorrerá em três fases de acordo com o artigo 37 da 
Lei Municipal 5318/2011:
Primeira fase: na sede de exercício do docente, nos casos das creches e escolas municipais;
Segunda fase: na Secretaria de Educação e Cultura, no caso dos Projetos Especiais;
Terceira fase: na Secretaria de Educação e Cultura, no caso de classes de Educação Infantil e de 
Ensino Fundamental, vagas ou novas classes, não atribuídas na primeira fase.
Artigo 5º. – Os Gestores de Unidade de Educação Básica responsabilizar-se-ão pela atribuição de 
classes aos professores de sua escola, sob a supervisão do Gestor Regional de Educação Básica 
de cada Polo.
Artigo 6º. – Respeitada a sede de exercício e a classificação de cada professor, a atribuição 
de classes ocorrerá no prédio da Secretaria de Educação e Cultura, na Rua Fortunato Moreira, 
173- Centro Pindamonhangaba-SP, para facilitar o processo de acompanhamento por parte dos 
Gestores Regionais de Unidade Básica.

II-DA CONVOCAÇÃO
Artigo 7º. – Estão sujeitos ao processo de atribuição de classes todos os professores da Rede 
Municipal de Ensino de Pindamonhangaba.
Artigo 8º. – Os docentes que não comparecerem no ato de atribuição de classes terão sua atribui-
ção feita compulsoriamente.
Parágrafo único- Para os casos a que se refere o caput do artigo 8º. , poderá ser feita atribuição 
de classe mediante apresentação de procuração nos termos da legislação vigente.

III-DA CLASSIFICAÇÃO
Artigo 9º. – A classificação dos professores, de acordo com o artigo 41 da Lei Municipal 5318/2011 
será feita obedecendo aos seguintes critérios:
Classificação atual: pontuação gerada com base na nota do concurso de ingresso do docente, 
acrescida dos pontos obtidos com base no tempo de serviço, nos casos de docentes que atuam na 
Rede Municipal;
Assiduidade: pontuação gerada a partir da contagem de dias do ano civil (01 ponto por dia), des-
contadas as faltas justificadas e injustificadas.

IV-DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES
Artigo 10 – A primeira fase da atribuição de classes ocorrerá em dois dias e em quatro períodos, na 
sede da Secretaria de Educação e Cultura conforme segue:
Dia 12 de dezembro de 2013, a partir das 9h: 

Escola Municipal- Creche Gestor de Unidade Escolar 
de Educação básica

Frei Reynaldo Neiborg Andréa Fonseca Ribeiro
Frei Reynaldo Neiborg (funcionando no Melo de 
Moraes em 2013)

Elizabete Alckmin

João Fleury Filho Ana Cláudia Martins de 
Souza Macedo

CAIC Luciana Simonetti
Josefina Cembranelli Schmidt Flávia Regina Campos
Francisco Lessa Júnior Vania Maria Andrade
Dona Yolanda Immediato Ida Hebe da Costa
CAIC- Anexo Cláudia Regina Ribeiro
Aníbal Ferreira Lima Tânia Bento Rodolfo

Escola Municipal- Creche Gestor de Unidade de Educação Básica
Maria das Dores  Santos Marcondes Melissa Vieira 
Olímpia Franco César Cláudia Bolson
Maria Benedita Cabral San Martin Elaine Cristiane C. Santos
Durvalino dos Santos Isabel Rosa
Sá Maria- Maria Aparecida Gomes Vilda Márcia
José Ildefonso Machado Letícia Aparecida s. P. Bento
Marli Lemes de Moura Camargo Lucimara de Jesus

Dia 12 de dezembro de 2013, a partir das 13h:    
Escola Municipal-REMEFI Gestor de Unidade de Educação Básica
Julieta Reale Vieira Célia Regina Ascenço
Arthur de Andrade Denise Sanino- Maria Helena de Melo
Ruth Azevedo Romeiro Edma Cardoso
Abdias Júnior Santiago e Silva Roselaine Moreira
Maria Helena Vilela Ribeiro Maria Suzilei da Silva
Alexandre Machado Salgado Elisa Maria de Melo Duque
João Cesário Rosemar Aparecida da Silva 
Yvone Apparecida Arantes Corrêa Cláudia Aparecida da Silva

Escola Municipal - REMEFI Gestor de Unidade
Padre Zezinho Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Serafim Ferreira Cláudia Inês dos Santos
Ayrton Senna da Silva Vivian de F. Z.P. Luz
Joaquim Pereira Silva Elisa Constantino
Francisco de Assis César Patrícia Bittencourt
Mario de Assis César Ana Paula M. R. Paixão
Lauro Vicente de Azevedo Carlos José l. Lemes
Raquel de Aguiar Loberto Soraia Gonçalves
José Gonçalves da Silva Jaqueline de Lima

Dia 13 de dezembro de 2013, a partir das 9h: 
Escola Municipal- REMEFI Gestor de Unidade de Educação Básica
Jairo Monteiro Ana Luiza Andrade
Orlando Pires

Cristina MirandaMandu
Maria Aparecida Camargo de Souza

Luciana AmadeiD.Minica
Manoel Cesar Ribeiro Rosalia de Fátima Queiroz
Jardim Morumbi Sandra M. M. Candido
Maria Aparecida Arantes Vasques Daniella E. P.Miranda
Paulo Freire Mariluce Alcides Campos
Augusto Cesar Ribeiro Carmen Lúcia Agostinho
Gilda Piorini Molica Miriam Alves da Silva
Dulce Pedrosa Romeiro Guimarães Solange Pessoti
André Franco Montoro Marta Bicho Freitas

Dia 13 de dezembro de 2013, a partir das 13h:                                
Escola Municipal - REMEFI Gestor de Unidade de Educação Básica

Elias Bargis Mathias
Daniela da Silva Paula
Ana Lúcia Couto Aires

Madalena Caltabiano S. Benjamim Ana Lúcia Rodrigues
Angelo Paz da Silva Elaine  Prolungatti
Mário Antonio Bonotti Ione de Almeida Barbosa
Maria Zara Miné R. dos Santos Juliana Cristina F. Pombo
Moacyr de Almeida Patrícia Campos
Vito Ardito Lerário Adriana Torres Roth
Francisco Bicudo Lessa Maria Angélica Guimarães
Regina Célia Madureira de Souza Lima Fabiana Reis Rocha Gonzales

Parágrafo Único- Será respeitada a sede de exercício dos professores, sendo que cada Gestor de Unidade de Educação 
Básica atribuirá as classes de acordo com a classificação dos professores dentro da escola, sede estabelecida na última 
atribuição.
Artigo 11 – A segunda fase da atribuição de classes ocorrerá em no dia 20 de dezembro de 2013 a partir das 9h na sede da 
Secretaria de Educação Rua Fortunato Moreira, 173- Centro Pindamonhangaba- SP, conforme segue:
Projetos Pedagógicos Especiais- Assessor Lúdico Pedagógico devidamente selecionado a partir do processo seletivo.
Artigo 12 – A terceira fase da atribuição de aulas (para os professores que não tiveram aulas atribuídas na primeira fase, na 
sua sede de exercício) ocorrerá no dia 20 de dezembro de 2013 a partir das 14h na sede da Secretaria de Educação Rua 
Fortunato Moreira, 173- Centro Pindamonhangaba-SP,conforme segue:
Classes vagas para Educação Infantil e Ensino Fundamental para professores que não tiveram aulas atribuídas na 1ª. Fase;
Novas classes para Educação Infantil e Ensino Fundamental para professores que não tiveram aulas atribuídas na 1ª. Fase.
Artigo 13– As classes serão atribuídas de acordo com a necessidade da Secretaria de Educação e Cultura e das escolas 
municipais, não sendo admitidas mudanças após o processo de atribuição e assinatura de ata, exceto na remoção a ser 
realizada em janeiro-2014.
Artigo 14 – Todos os professores terão aulas atribuídas na primeira fase e os que forem se afastar para funções de Gestores 
Regionais de Educação Básica, Gestores de Unidade Escolar de Educação Básica  e Assessores Lúdico Pedagógicos pode-
rão retornar à classe que teve atribuída em qualquer época do ano letivo.
Parágrafo Único- As classes oriundas dos afastamentos, a que se refere o caput do artigo 14, somente serão oferecidas 
no período de remoção a ser realizado no dia 27 de janeiro de 2014 a partir das 9h no prédio da  Secretaria de Educação e 
Cultura, para os que tiverem feito opção na primeira fase.
Artigo 15 – Os professores titulares de cargo sem classe atribuída nas três fases terão classe atribuída (saldo de aulas) em 
caráter de substituição no dia 28 de janeiro de 2014, a partir das 9h no prédio da Secretaria de Educação e Cultura, Rua 
Fortunato Moreira, 173- Centro Pindamonhangaba-SP.
Artigo 16-  Após encerrado todo o processo de atribuição de classes, os professores titulares de classe que não tiverem 
classe atribuída (classe vaga ou em substituição) terão sua sede de lotação definida pela Secretaria de Educação e Cultura 
de acordo com a necessidades das escolas municipais, conforme estabelece o artigo 40, parágrafo único da Lei 5318/2011.
Artigo 17 – Todo o processo de atribuição de classes será registrado em ata própria que deverá ser lavrada durante todas as 
etapas do referido processo, especificando os casos de classes livres e de classes em substituição, bem como lotação dos 
professores titulares sem classe atribuída.
V-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 18 – Os termos desta Portaria Municipal deverão ser divulgados e tornados públicos para ciência dos interessados 
no Jornal Tribuna do Norte.
Artigo 19 – Os recursos referentes ao processo de atribuição de classes devem ser interpostos no prazo de até dois dias úteis 
após a sua concretização, tendo a autoridade recorrida o mesmo prazo para decisão.
Artigo 20- As decisões contidas nesta Portaria Municipal prestam- se para o processo de atribuição de classes para o ano 
letivo de 2014.
Artigo 21- Esta Portaria Municipal entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2013.
 

Elizabeth Cursino Rodrigues
Secretária de Educação e Cultura

COMUNICADO/ SEC
Em atendimento ao artigo 5º da Portaria Municipal publicada em 8/11/2013 (Processo Seletivo de 
Assessor Lúdico Pedagógico, Gestor de Unidade e Gestor Regional), divulgamos a lista com os 
resultados da prova realizada no dia sete de dezembro de 2013:

SALA 1 - ASSESSOR LÚDICO PEDAGÓGICO

NOME RG PONTUAÇÃO

01 ANA CATARINA MARCON 29.456.491-3 17

02 ANA PAULA SILVA DE SOUZA 26.195.469-6 19

03 ELAINE GRAZIELI GARCIA DE ANDRADE 25.565.314-1 23

04 FABIOLA QUEIROZ 28.357.472-0 22

05 JOANA REGINA DE OLIVEIRA TEBERGA 20.701.677 21

06 JULIETA MARIA DA SILVA 41.071.867-1 20

07 LOANA COSTA SCUSSEL 43.964.825-7 18

08 MARIA DULCINA MONTEIRO FRANÇA EUGENIO 8.140.211-9 21

09 ROCHESTER DE ANDRADE LIMA 32.444.472-9 18

10 VALÉRIA MARIA DE OLIVEIRA 25.554.606-3 21

SALA 2 - GESTOR DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA

NOME RG PONTUAÇÃO
01 ADRIANA ALEXANDRINA NOGUEIRA MIRANDA PICCA 20.204.169-4 17
02 ADRIANA CRISTINA PEREIRA VASCONCELOS RIBEIRO 22.056.825 21
03 ADRIANA TORRES ROTH 18.039.334-0 20
04 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA MACEDO 19.487.571 17
05 ANA LÚCIA COUTO AIRES 22.101.567 23
06 ANA LÚCIA DA SILVA TEIXEIRA 20.606.791 18
07 ANA LÚCIA RODRIGUES MORAIS 18.039.418 22
08 ANA LUIZA DA SILVA BERNARDO 26.194.900-7 23
09 ANA LUIZA SEBASTIÃO LIMA ANDRADE 27.962.432-3 19
10 ANA MARIA CAETANO DOS SANTOS 28.583.762-X 21
11 ANA PAULA APARECIDA ZAN NUNES 24.240.436-4 AUSENTE
12 ANA PAULA MOREIRA RIVADAVIA DA PAIXÃO 18.047.014 AUSENTE
13 ANDREA FONSECA DE OLIVEIRA 27.221.458-9 20
14 CARLOS JOSÉ LAURINDO LEMES 18.044.495 20
15 CARMEN LÚCIA AGOSTINHO 23.802.945-1 21
16 CARMEN SILVIA FERREIRA MARTINS 15.525.701 21
17 CATARINA RODRIGUES DE ARAUJO PRADO 27.961.259-X 16
18 CÉLIA REGINA ASCENÇO 10.936.381 21
19 CLAUDIA DOS SANTOS BOLSON 28.628.450-9 19
20 CLAUDIA INÊS DOS SANTOS 22.592.105-4 18
21 CRISTIANE CARNEIRO GARCEZ 32.666.153-0 21
22 CRISTIANE DONIZETI DE OLIVEIRA 29.293.890-1 18
23 CRISTINA MIRANDA NORBERTO 25.092.701-9 23
24 DANIELA DA SILVA PAULA 32.992.551-9 20
25 DANIELLA ESTEFANIA PEREIRA MIRANDA 23.445.274-2 23
26 DENISE SANNINO MARCONDES 30.466.829-1 20
SALA 3 - GESTOR DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA

NOME RG PONTUAÇÃO
01 EDMA CARDOSO BACELAR SILVA 417.378 – RO 17
02 ELAINE APARECIDA ANTUNES 45.245.962-X 17
03 ELAINE CRISTIANE CINACHI SANTOS 27.949.304-6 19
04 ELAINE DE ABREU PROLUNGATTI 27.126.837-2 19
05 ELISA APARECIDA DA SILVA CONSTANTINO 7.801.628 23
06 ELISA MARIA DE MELO DUQUE 25.196.263-5 21
07 ELIZABETH ALCKMIN RAMOS NOGUEIRA 41.614.211-4 25
08 ELIZABETY APARECIDA GONÇALVES LÚCIO 23.709.384-4 20
09 FLAVIA REGINA CAMPOS ASSIS 30.708.078 20
10 IDA HEBE DA COSTA SIMPLÍCIO 17.435.082 18
11 JULIA DE CARVALHO VIEIRA GUIMARÃES 43.735.466-0 18
12 KATIA ELIZA FERREIRA PEDRO DE ANDRADE 25.195.729-9 21
13 LETICIA APARECIDA DE SOUZA PEDROSO BENTO 27.962.706-3 19
14 LUCIANA AMADEI DE SOUZA FONSECA 18.225.298 18
15 LUCIANA PENINA TEIXEIRA 32.264.607-8 22
16 LUCIANA SIMONETTI GARCIA DOS SANTOS 18.378.294 24
17 LUCIMARA DE JESUS SANTOS RIOS 32.838.095-7 19
18  MARA FATIMA CANDIDO DE OLIVEIRA 28.760.962-5 AUSENTE
19 MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES 25.957.733-9 21
20 MARIA APARECIDA PEDROSO ROCHA PENA 26.875.160-2 25
21 MARIA BENEDITA DE FARIA 20.697.359 25
22 MARIA HELENA DE MELO RESENDE 15.705.476 20
23 MARIA JOSÉ RIBEIRO SOARES 21.928.809 20
24 MARIA SUZILEI DA SILVA FERREIRA 17.627.529 21
25 MARILUCI ALCIDES CAMPOS 30.236.289-7 21
26 MIRIAM ALVES DA SILVA 27.961.266-7 25

SALA 4 - GESTOR DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA

NOME RG PONTUAÇÃO

01 NATHALI DE PAULA GARCIA DA SILVA 41.633.832-X 21

02 NEIDE APARECIDA MARCONDES 27.619.620-X 11

03 PATRICIA BITTENCOURTTELES DO PRADO 30.709.380-3 20

04 PATRÍCIA CAMPOS 23.345.366-0 22
05 PERCÍLIA JAQUELINE PLÁCIDO DE LIMA 25.554.928-3 24
06 PRISCILA CUNDARI DE MELO 24.688.205-0 22

07 ROSALIA DE FATIMA SANTOS QUEIROZ M-1.036.563 20
08 ROSALINA DE FATIMA DOS SANTOS PICOLO 26.438.990-6 25
09 ROSELAINE MOREIRA DE ALMEIDA 23.573.328-3 22

10 ROSELEINE CAMPOS DE ARAUJO CALDAS 19.487.505 17

11 ROSELI DOS SANTOS BARBOSA 30.474.811-0 16
12 ROSEMAR APARECIDA SILVA 21.219.909 23

13 SANDRA MARIA MONTEIRO CANDIDO 12.931.050 21

14 SANDRA REGINA DOS SANTOS DE PAULA 23.711.932-8 20
15 SOLANGE ARANTES CORREA 13.722.475 19
16 SOLANGE PESSOTTI DE ALMEIDA 16.765.169 18
17 SORAIA SILVA DE PAULA GONÇALVES 23.570.533-0 18
18 SUZETE LAURENA DE OLIVEIRA SANTOS 13.650.759 17
19 TANIA MARA BENTO RODOLFO 29.456.439-1 18

20 TATIANE REGINA JOANA FERREIRA DOS SANTOS 29.961.117-6 24

21 THAYLA CATALINA ZARZUR LOPES 28.163.666-7 19
22 VALÉRIA ALVES DOS SANTOS 17,627.977 18
23 VANIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE 11.210.073 18
24 VILDA MÁRCIA DE OLIVEIRA ANDRADE GOMES 25.554.470-4 16
25 VIVIAN FIGUEIREDO ZÁCCARO PERRONI LUZ 32.993.224-X 23

SALA 5 - GESTOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

NOME RG PONTUAÇÃO 

01 ANA CLAUDIA SILVA PINHEIRO 21.929.019-2 22
02 AUXILIADORA RITA DE TOLEDO 16.894.585-X 22
03 DANIELE MONTEIRO CORREARD 29.876.626-7 24
04 IONE DE ALMEIDA BARBOSA 19.912.284-2 25
05 IRENE RIBEIRO DE AGUIAR MELLO 20.970.171-7 23
06 LUCIANA DE OLIVEIRA FERREIRA 23.346.489 26

07 MÁRCIA FERNANDES LIMA SILVA 23.445.426-X 26
08 MARTA DO NASCIMENTO BICHO FREITAS 19.211.238 25
09 ROSANA BALBINA CONCEIÇÃO NARESSI 20.697.412 25

10 SUELI DE PAULA DUARTE DE OLIVEIRA 14.790.780-9 23

Pindamonhangaba, 9 de dezembro de 2013

Elizabeth Cursino Rodrigues 
Secretária de Educação e Cultura

PORTARIA GERAL Nº 4.137, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.01 e Lei nº 4.364, de 20.12.05, 
Resolve DESIGNAR ROBERT WILLIAN VARGINHA DINIZ, Supervisor da Área de Controle 
de Vetores, para substituir Ricardo da Costa Manso, Gerente de Unidade, durante o período 
em que o mesmo encontrar-se em gozo de férias, de 02 de dezembro de 2013 a 21 de 
dezembro de 2013.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal 

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 02 de dezembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/spc

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
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Tribuna do Norte

Prefeitura é parceira da Fapi em Natal Solidário
Cintia Camargo

Realizado pelo quinto ano consecuti-
vo, o Natal Solidário da Funvic/Fapi en-
tregou durante a última semana kits para 
1.551 crianças de escolas municipais de 
Pindamonhangaba, através da colabora-
ção de alunos, professoras e outras pes-
soas envolvidas com o projeto.

Segundo informações da coordena-

dora de Projetos Sociais da Fapi, Simo-
ne Braça, o projeto movimenta toda a 
faculdade. “É um espírito de solidarie-
dade que envolve todos os professores e 
alunos e que demonstra o quanto ajudar 
o próximo é importante”, afirmou.

Em cada um dos kits havia um brin-
quedo, uma calçado, uma roupa e uma 
caixa de bombom.

A entrega final foi realizada na Fapi, 
no campus central e contou com a pre-
sença do prefeito de Pindamonhangaba 
e do gerente da Viva Pinda, João Macha-
do, empresa de transportes que cedeu os 
ônibus para levar as crianças até quadra. 
“É muito importante dividir o que temos 
com as outras pessoas. Ser solidário faz 
bem à alma”, afirmou o prefeito.

Kits devem favorecer 1.551 crianças do município

Pessoas com deficiência 
participam da Virada Inclusiva

Matriz recebe apresentação de coral e orquestra

Prefeito foi convidado a falar durante a entrega dos kits

marCos ViníCio Cuba
Aprender a lidar com as 

diferenças e dar valor ao ser 
humano são as mensagens 
que foram passadas aos de-
mais pindamonhangabenses 
no sábado (7). A cidade re-
cebeu a primeira Virada In-
clusiva na  praça Padre João 
de Faria Fialho – Largo do 
Quartel. Trata-se de uma pro-
posta da Secretaria de Estado 
da Pessoa com Deficiência, 
desenvolvida no município 
por meio do CMPD - Conse-
lho Municipal da Pessoa com 
Deficiência, Prefeitura e em-
presas privadas.

Os deficientes abriram os 
trabalhos com a caminhada 
da inclusão, percorrendo as 
ruas centrais e também dis-
tribuíram material informa-
tivo sobre as deficiências. 
Pindamonhangaba aderiu ao 
evento para lembrar o Dia 
Internacional da Pessoa com 
Deficiência, marcado para o 
dia 3 de dezembro.

Representantes da admi-
nistração municipal marca-
ram presença na Virada e 
parabenizaram o Conselho 
Municipal da Pessoa Com 
Deficiência. A Prefeitura de 
Pindamonhangaba está à 

disposição para auxiliar as 
atividades destinadas a este 
público.

A presidente do CMPD, 
Andréa Campos Sales Mar-
tins, afirma que só foi possí-
vel realizar esta ação graças 
ao apoio de inúmeros parcei-
ros que contribuíram com os 
deficientes.

“Agradeço imensamen-
te cada um que entendeu a 
importância deste evento e 
veio somar com a gente. In-
felizmente o deficiente ainda 
não é respeitado e não exerce 
os reais direitos. Esta Virada 
Inclusiva contribui para que 
possamos mostrar que somos 
capazes e temos qualidades 
assim como os demais”, fina-
liza a presidente do conselho.

O GAPG - Grupo de Ar-
tesanato da Pessoa Com De-
ficiência também marcou 
presença na Virada Inclusiva 
com seus produtos, os alunos 
de capoeira da Apae, campe-
ões do Festival Nacional de 
Artes, com o grupo Capoeira 
Dendê Maruô – em parceria 
com o projeto Saindo das 
Ruas – fizeram uma apresen-
tação de maculelê. O evento 
também contou com apresen-
tações musicais e bingo.

Caminhada da inclusão realizada no último sábado

Daniela gonçalVes 
Na quarta (11) e 

quinta-feira (12), chega 
a Moreira César o Sebrae 
Móvel, que vai oferecer 
atendimento gratuito a 
empresários e interes-
sados em se tornarem 
empreendedores.

O Sebrae Móvel tem 
o objetivo de levar às 
comunidades, informa-
ções sobre os serviços e 
produtos oferecidos pelo 
Sebrae-SP, capacitan-
do empreendedores no 
planejamento, abertura 
e gestão de micros e pe-
quenos negócios, favore-
cendo o desenvolvimen-
to econômico na região. 
A capacitação é ofereci-
da por meio de materiais 
informativos disponíveis 
no veículo, assim como 
pela consultoria prestada 
por profissionais pre-

parados para contribuir 
com o desenvolvimento 
de pequenos negócios.

A Van customizada é 
um escritório itinerante 
que conta com ar-condi-
cionado, computadores e 
acesso à internet sem fio.

O veículo ficará 
instalado na praça Papa 
Bento XVI (Praça do 
Cisas). O horário de 
atendimento será das 9 
às 17 horas. 

É importante sa-
lientar que ao fazer o 
cadastro no Sebrae Mó-
vel, os empreendedores 
continuam recebendo o 
acompanhamento dos 
consultores, que suge-
rem cursos, palestras 
e orientações sobre o 
planejamento, abertura 
e gestão de micros e pe-
quenos negócios. A ação 
é gratuita.

Unidade Móvel do Sebrae vai até a população

marCos ViníCio Cuba
Moradores de Pindamo-

nhangaba e região poderão 
assistir à apresentação do 
coral e orquestra dos alunos 
do Pemsa - Projeto de Edu-

cação Musical do Santuário 
de Aparecida, nesta terça-
-feira (10), às 20 horas, na 
igreja matriz Nossa Senhora 
do Bom Sucesso. Os músicos 
executarão obras que relem-

bram o  nascimento do “Me-
nino Jesus” – o Natal. 

O Pemsa é um projeto 
social que leva o ensino mu-
sical para crianças e jovens 
de Aparecida e região; foi 

idealizado em 2003, pelo 
padre Ronoaldo Pelaquim 
e dom Darci José; atende, 
atualmente, 400 crianças e 
jovens com cursos onde eles 
aprendem a executar obras 
em instrumentos como: cla-
rinetes, contrabaixo, fagote, 
flauta, percussão, saxofone, 
trombone, trompete, entre 
outros.

A apresentação faz par-
te da programação natalina 
oferecida pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba. Também 
na terça-feira, a partir das 20 
horas, haverá apresentação 
da bandinha natalina na pra-
ça Monsenhor Marcondes e 
ruas da região central.  Quem 
gosta de música deverá com-
parecer ao Coreto da Praça 
nos dias 12, 14, 15, 19, 21 e 
22, a partir das 20 horas.

Músicos executarão canções alusivas ao nascimento do Menino Jesus

Professoras participam de seleção na Rede Municipal

Moradores de Moreira 
César recebem Papai Noel

marCos ViníCio Cuba
Os moradores do Distrito 

Moreira César receberam o 
“Papai Noel” e seus ajudantes 
na noite de domingo (8). As 
equipes da Subprefeitura, Pre-
feitura e Departamento de Cul-
tura ofereceram diversas ativi-
dades na Praça do Cisas. Antes 
da chegada do “Bom Velhinho” 
e sua trupe o público pôde se 
divertir com a tarde de lazer.

Atrações esportivas e cul-
turais marcaram o domingo, 
quando centenas de famílias 
foram à praça para receber, 
com muito carinho o Papai 
Noel. Entre os pedidos, além 
dos tradicionais brinquedos, 
estavam: muito amor, paz, 
alegria, harmonia e solidarie-
dade.

Durante a visitação na 
casinha também teve apre-
sentação musical com a du-
pla Luizinho e Priscila, que 
animou a noite dominical. Os 
palhaços Tranqueira, Alegri-
to e o mágico Jack também 
marcaram presença.

Na manhã do último sábado (7), 
a Secretaria de Educação realizou a 
prova de seleção para as professoras 
que desejam se tornar gestoras na 
Rede Municipal de Ensino. 

A avaliação foi sediada na escola 
municipal “Gilda Piorino”, localizada 

no bairro São Judas.
No total, 104 docentes 

participaram do processo seletivo, 
dividindo-se entre as categorias 
gestor regional, assessor lúdico e 
gestor de unidade. A Secretaria 
disponibiliza oito vagas para a 

primeira categoria, quatro para a 
segunda e 62 para a terceira.

Para cada categoria foi solicitada 
uma serie de pré-requisitos para 
que as profissionais pudessem 
assumir as funções de confiança.

Confira a pontuação na página 6.

A dona de casa Joice dos 
Santos, moradora do distri-
to, conta que levou seu filho 
Alexandre porque ele adora 
o Papai Noel. Ela ficou en-
cantada com tudo o que viu e 
gostou bastante do que Pinda 
oferece aos moradores.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba preparou uma pro-
gramação recheada de atra-
ções para todos os públicos. 
Os interessados em conhecer 
um pouco mais a cidade, ou 
apresentá-la aos familiares e 
amigos visitantes, podem op-

tar em levá-los para o “City 
Tour”, atividade do Departa-
mento de Turismo. As crian-
ças poderão brincar com os 
duendes na praça Monsenhor 
Marcondes até o dia 23, a 
partir das 19h30, e visitar o 
Papai Noel.

Papai Noel ao lado de uma das ajudantes que integram sua comitiva

Célia Lima/Portal R3

Divulgação

André Nascimento André Nascimento

Divulgação

Sebrae Móvel 
chega ao distrito

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

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

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

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

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

Vereador MartiM Cesar

Vereador Professor osValdo

Ricardo Piorino 
reivindica cobertura para 
espaço dos camelôs

“Obra dará segurança e 
tranquilidade aOs trabalhadOres”

Vereador riCardo Piorino

O Presidente da Câmara 
de Pindamonhangaba, vere-
ador Ricardo Piorino (PDT) 
apresentou o requerimento 
nº 3.110/2013 – aprovado 
por unanimidade pelo ple-
nário – reivindicando ao 
Departamento Competente 
da Prefeitura, estudos e pro-
vidências para a cobertura do 
espaço, onde estão instaladas 
as barracas dos camelôs, 
localizadas nas adjacências 
do Mercado Municipal.  
“Essa cobertura deverá dar 
tranquilidade aos trabalha-
dores informais e também 
vai garantir a segurança aos 
consumidores de Pindamo-
nhangaba”, afirmou.

Outro requerimento do 

vereador Ricardo Piorino 
foi o nº 3.115/2013 tam-
bém aprovado e reitera ao 
Executivo o Requerimento 
nº 1.727/2012 solicitando 
providências para solucio-
nar a situação dos feirantes 
da Praça da Liberdade, em 
decorrência das obras inaca-
badas da cobertura da Feira. 
“A falta desta cobertura vem 
causando sérios transtornos 
aos feirantes e eles estão sen-
do obrigados a trabalhar com 
seus produtos expostos ao 
tempo, com graves prejuízos 
financeiros. É preciso uma 
solução imediata para o caso 
e é isso que estamos pedindo 
ao Executivo”, finalizou o 
vereador Ricardo Piorino.

Vereador toninho da farMáCia

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

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

Vereador roderley Miotto

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

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

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

Vereador dr. MarCos aurél io Villardi

Sempre atuante e participati-
vo na área da saúde, o vereador 
Dr. Marcos Aurélio (PR) con-
tinua cobrando da Prefeitura e 
dos demais órgãos competentes,  
estudos e providências para a 
instalação de uma Creche do 
Idoso em Pindamonhangaba. 

O vereador alega ser impor-
tante ter um lugar adequado e 
confortável para a estadia de 
entes queridos no munícipio, e a 
Creche do Idoso se torna, então, 
um lugar apropriado e especial 
para estas pessoas. “Tratam-se 
de pacientes experientes e que 
servem como exemplo de vida 
para nós, que hoje se encontram 
em estado de dependência. 
Essas pessoas precisam ter um 
ambiente seguro e confortável, 
no qual possam exercer várias 
atividades, de forma criativa, ao 
longo de sua estadia”, salientou 
Dr. Marcos Aurélio. 

Para o  Edil, “essas pessoas 
atendidas terão tranquilidade e 
carinho para que o dia em uma 
Creche do Idoso seja especial 

Dr. Marcos Aurélio continua 
sua luta pela implantação da 
Creche do Idoso na cidade

e proveitoso”, considerou. Na 
unidade em Pindamonhangaba 
seriam oferecidas instalações 
seguras e profissionais altamen-
te qualificados e preparados. 
“A Creche deverá contar com 
médicos, enfermeiros, psicó-
logos, fisioterapeutas e pessoas 
preparadas para o atendimento, 
o convívio e a higienização do 
ambiente”, apontou o parla-
mentar. 

Ainda segundo o vereador, 
o local contaria com salas de 
jogos, sala de estar, ambiente 
para banho de sol, internet, 
refeitório e um amplo espaço 
para algumas atividades físicas 
e recreativas. “A implantação da 
Creche do Idoso no município 
será importante para que as 
pessoas possam trabalhar tran-
quilas, sabendo que seus idosos 
queridos terão um dia agradável 
e seguro, de forma a no fim da 
tarde poderem estar de volta 
ao conforto de seu lar e com o 
amor de sua família”, concluiu 
o vereador Dr. Marcos Aurélio.

O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicita à Prefeitura e à 
empresa Pássaro Marrom, que 
sejam disponibilizadas lixeiras 
e proteções traseiras nos pontos 
de ônibus do centro da cidade, 
como ocorre nas paradas da rua 
Rubião Júnior. “Com isso, os pas-
sageiros que aguardam os ônibus 
ficariam mais protegidos quando, 
por exemplo, caem chuvas na 
diagonal”, explica o vereador.  
“Além do mais, a empresa Pássa-
ro Marrom poderia utilizar para 
venda de espaço publicitário ou 
mesmo para publicidade própria, 
como painéis de aviso para a 
população”, sugere.

Segurança
Outro pedido do vereador 

Martim Cesar ao prefeito Vito 
Ardito é para que sejam feitos 
estudos visando a troca da cana-
lização existente sob a avenida 
Dr. Fontes Júnior, que é muito 
antiga, por uma nova, aumen-
tando a vasão da passagem de 
águas pluviais, pois em dias de 
muita chuva dificulta o fluxo da 

O vereador Roderley Miotto 
(PSDB) fez um balanço extrema-
mente positivo do seu primeiro 
ano na Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba. Em um ano, 
registrou mais de oitocentas propo-
sições, com doze Projetos de Leis, 
onde procurou atender à população 
do município, atuando nas áreas 
onde Pindamonhangaba apresenta 
os maiores problemas, inclusive 
criando a Frente Parlamentar em 
Defesa da Vida e da Família.

Como presidente da Comissão 
de Finanças, o parlamentar teve 
aprovado o Projeto de Lei que 
determina o envio trimestral de 
relatórios da gestão do transporte. 
Outro projeto aprovado proíbe a 
inauguração de obras públicas in-
completas ou que não estejam em 
condição de atendimento.

Na área da saúde, Roderley 
Miotto teve aprovado a Lei que 
dispõe sobre a fixação da lista de 
medicamentos disponíveis para 
entrega na Rede Municipal de 
Saúde, faltando apenas o crivo 
do prefeito. Outros projetos 
em tramitação tratam do prazo 
para remarcação de consultas 
e condições de marcação 
diferenciadas para idosos e 
portadores de necessidades 
especiais.

Preocupado com a se-
gurança e na luta contra as 
drogas, o edil destinou mais 
R$ 350 mil para a atividade 
delegada com uma emenda ao 
orçamento de 2014, aprovada 
por unanimidade na Câmara. 
Também apresentou projetos 
para a divulgação do Disque 
Denúncia – 181 nos veículos 
do Sistema de Transporte Co-
letivo e para a exibição obrigatória 
de vídeos educativos antidrogas 
em shows e eventos culturais. O 
mais recente projeto do vereador, 
sancionado pelo Prefeito, obriga 
as agências bancárias a bloquea-

O Professor Osvaldo Macedo 
Negrão (PMDB) participou da Au-
diência Pública sobre Segurança Pú-
blica, organizada pela Administração 
Municipal no Auditório da Prefeitura, 
na quinta-feira, dia 5. 

Dentre as autoridades presentes, 
destacamos o anfitrião, prefeito 
de Pindamonhangaba, Vito Ardito 
Lerario; o prefeito de Lagoinha, 
José Galvão da Rocha; o prefeito 
de Tremembé, Marcelo Vaqueli; o 
prefeito de Roseira, Jonas Polydoro; 
o prefeito de São Bento do Sapucaí, 
também representando o Conselho 
de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana, Ildefonso Mendes 
Neto; a Tenente Coronel da Polícia 
Militar, Eliane Nikoluk; o Deputado, 
Padre Afonso Lobato; o Promotor de 
Justiça de Taubaté, Paulo de Palma; o 
Delegado da Polícia Civil de Taubaté, 
Dr. José Luiz Ramos Cavalcante. O 
evento contou com a participação de 
Promotores de Justiça da região, Ve-
readores, Presidentes das associações 
de moradores, Secretários, Diretores, 
Autoridades Civis e Eclesiásticas do 
município de Pindamonhangaba.

A palavra foi aberta para as autori-
dades que explanaram sobre a preven-
ção nas escolas da região, a necessidade 
de uma atuação em conjunto, tendo em 
vista o problema comum que aflige a 
comunidade, o aumento da violência 
urbana, e também o aumento da vio-
lência nas escolas e suas proximidades. 

O Promotor Dr. Paulo de Palma 
disse que “a Segurança Pública não é, 
nunca foi e jamais será um assunto da 
Polícia. Segurança é um problema de 

Martim Cesar quer 
proteções traseiras e lixeira 
para pontos de ônibus

água, ocasionando a inundação 
da referida via, impedindo o 
trafego no local.

Anistia Fiscal
de Impostos
O vereador Martim Cesar 

alerta sobre prazo para anistia 
de multas e juros de IPTU, e 
comunica que o prazo para 
descontos e anistia de multas e 
juros de mora sobre os débitos 
em divida ativa no município, 
ocorre entre os meses de De-
zembro/2013 a Março de 2014.  
“O munícipe deverá se dirigir 
à Prefeitura e a Sub–Prefeitura 
munido dos documentos origi-
nais e cópias do RG, CPF, e o 
carnê de IPTU. O desconto e a 
anistia de multas e juros variam 
de acordo com uma tabela que 
leva em consideração o débito 
e a forma que será efetuado o 
pagamento do mesmo, poden-
do em alguns casos chegar até 
95%, em outro, o contribuinte 
poderá quitar o valor em até 30 
parcelas”, destaca o vereador 
Martim Cesar.

Professor Osvaldo 
participa de Audiência 
Pública sobre Segurança

todos os seres humanos”. Já a Tenente 
Coronel Nikoluk salientou que “o pro-
blema começa dentro de casa, dentro 
das escolas e nas famílias, é uma questão 
de valores”.

Os presentes enalteceram a grande 
importância da Educação como meio 
de se prevenir a violência urbana. O 
professor Osvaldo ressaltou a felicidade 
ter participado do evento, e de saber 
que muitas autoridades estão cada vez 
mais cientes que a Educação é a base 
para uma vida saudável. “Esperamos 
que nossas autoridades procurem 
investir mais na juventude e princi-
palmente na educação, com projetos 
que possam desenvolver atividades 
que proporcionem o engrandecimento 
pessoal e possam incutir nos nossos 
jovens conhecimentos para uma vida 
saudável, sem violência e sem drogas”. 

Roderley Miotto 
comemora seu primeiro 
ano de conquistas

rem a visão do atendimento nos 
caixas, para evitar os olheiros e 
as dicas para o crime da “saidinha 
de banco”.

Participativo no dia a dia da 
comunidade, o vereador Roderley 
Miotto também luta para trazer para 
Pindamonhangaba o restaurante 
Bom Prato. Também teve uma 
participação ativa na conquista do 
Poupa Tempo e da casa de recupe-
ração para dependentes químicos, 
que se encontram em processo de 
implantação. 

“Estou certo que 2013 foi um 
ano positivo, pois trabalhei para 
atender às necessidades do povo 
pindense, fortalecendo parcerias 
para trazer conquistas e ouvindo a 
população. Fico feliz por ter esta-
belecido um diálogo com os muní-
cipes, que nos cobram diariamente 
e nos fazem manter o foco. Esse 
ano foi marcado pela dedicação 
e pela constante renovação das 

nossas metas e objetivos. Espero 
que 2014 seja um ano de muito 
trabalho e mais desafios”, enfatiza 
Roderley Miotto.

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) está cobran-
do uma ação mais rigorosa, 
por parte das autoridades 
públicas, contra quem comete 
crimes contra animais. 

Na opinião do parlamen-
tar, os órgãos públicos de-
veriam coibir, de uma forma 
mais incisiva, os inúmeros 
crimes e relatos de aban-
dono, maus-tratos e atos de 
crueldade cometidos contra 
animais em nosso município. 
“Como representante do 
povo, considero imprescindível 
que a Lei abaixo seja respeitada 
e cumprida”, destacou o Edil. 

Lei nº 9.605 de 12 de Feve-
reiro de 1998 

Dispõe sobre as sanções 
penais e administrativas deri-
vadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente, e dá 
outras providências. 

Art. 32. Praticar ato de 
abuso, maus-tratos, ferir ou 
mutilar animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, 
nativos ou exóticos:

Pena - detenção, de três 
meses a um ano, e multa. 

§ 1º Incorre nas mes-
mas penas quem realiza 
experiência dolorosa ou 
cruel em animal vivo, 
ainda que para fins 
didáticos ou científi-
cos, quando existirem 
recursos alternativos. 

§ 2º A pena é aumen-
tada de um sexto a um 
terço, se ocorre morte 
do animal. 

Toninho da Farmácia 
cobra maior rigor em 
crimes contra animais

Campanha 
O Vereador Toninho da 

Farmácia esclarece ainda 
apoiar a iniciativa de um gru-
po de pessoas de nossa cidade 
que está se organizando para 
realizar uma campanha com o 
objetivo de combater os crimes 
contra animais. “É importante 
a organização da sociedade 
para cobrar das autoridades 
um maior rigor contra quem 
comete crimes contra animais. 
Estas pessoas merecem de 
mim o total respeito e apoio”, 
finalizou o vereador.   
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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 Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

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

VereAdor JAnio 
Ardito lerArio
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O vereador Janio Lerario 
(PSDB) é autor da Indicação 
nº 1197/2013, na qual soli-
cita à Prefeitura, através do 
Departamento de Trânsito, 
providências urgentes para a 
instalação de uma lombada na 
Rua dos Puris, localizada no 
bairro Parque São Domingos.

Janio está preocupado 
com a situação, pois além de 
ser um problema antigo dos 
moradores, a rua em questão 
é umas das principais vias 
que cortam o referido bairro 
e responsável por fazer a 
ligação entre as escolas E. E. 
Dirce Aparecida e REMEFI 
Paulo Freire. 

“Há grande movimentação 
de veículos nessa rua, e muitos 
deles, trafegam em alta velo-
cidade, provocando insegu-
rança aos alunos que circulam 
diariamente pelo 
local”. “A medida 
visa trazer mais 
tranquilidade e 

Vereador Janio
pede lombada no 
Parque São Domingos

segurança aos moradores”, 
destacou o parlamentar.

Avenida Japão
O vereador Janio Lerario 

agradece à Administração 
Municipal por ter realizado 
melhorias com relação ao 
buraco na Av. Japão, próximo 
ao número 200, no Parque das 
Nações. O pedido foi feito 
pelo parlamentar através da 
Indicação nº1197/2013. Se-
gundo o vereador, o buraco na 
pista estava causando grande 
perigo aos munícipes, princi-
palmente, aos motociclistas. 

“São pequenos serviços, 
porém de grande importância, 
pois ruas em boas condições 
significam mais segurança aos 
usuários, sejam carros, motos, 
bicicletas e até pedestres”, 
enfatiza o vereador Janio 
Lerario.

O vereador Felipe César 
- FC reitera ao Governo Fe-
deral, através do Ministério 
da Educação e ao Governo do 
Estado, através da Secretaria 
de Educação, a possibilidade 
de instalação de cursos técni-
cos à distância, em diversas 
áreas para beneficiar princi-
palmente os jovens e traba-
lhadores que não têm tempo 
suficiente de frequentar as 
aulas diariamente.

De acordo com o vere-
ador, esta iniciativa se faz 
necessária para dar condições 
aos jovens e aos trabalha-
dores em geral, sobretudo os 
mais carentes, de ter acesso 
à formação técnica de forma 
gratuita. 

Restaurante para
funcionários municipais
O vereador Felipe César 

– FC (PMDB) enviou a Indi-
cação 1183/2013, solicitando 
ao prefeito estudos visando a 
implantação de um restaurante 
municipal para os servido-
res da administração direta, 
fundacional e da Câmara de 
Vereadores de Pindamonhan-
gaba, nos mesmos moldes do 
que foi implantado na cidade 
de Osasco. De acordo com o 
vereador, este restaurante vai 
proporcionar ao funcionário 
público municipal uma ali-
mentação mais regrada, com 
melhores valores nutricionais, 
e mais qualidade de vida.

Rodoviária na Via Dutra
O vereador Felipe César 

– FC reitera ao Prefeito, a 

Felipe César – FC reitera 
a instalação de Cursos 
técnicos a distância

realização de estudos para 
viabilizar a construção de uma 
rodoviária interestadual às 
margens da Rodovia Presiden-
te Dutra. Em sua justificativa, 
o vereador alega que a atual 
rodoviária, construída há mais 
de 30 anos é pequena e não 
comporta a entrada de mais 
empresas com novas linhas 
de ônibus. A construção de 
uma outra, mais moderna, com 
mais guichês e plataformas, à 
beira da Via Dutra, vai propor-
cionar que novas empresas e 
novas linhas possam ser cria-
das e atendidas, permitindo 
que Pindamonhangaba possa 
ter ligações com outras cidades 
e capitais do país. “Nossa cida-
de cresce a cada dia, e a Dutra 
está cada vez mais próxima, 
desta forma, uma rodoviária 
às margens desta rodovia, vai 
facilitar novas linhas e novas 
empresas”.

O vereador Carlos Eduardo de 
Moura – Magrão (PPS) participou 
nesta quinta-feira, no auditório da 
Prefeitura de Pindamonhangaba, do 
Fórum de Segurança Pública. Temas 
como prevenção nas escolas, estru-
tura familiar, Atividade Delegada, 
ações do Ministério Público, das 
igrejas e união da sociedade contra 
o aumento exponencial da violência 
urbana foram discutidos pelos repre-
sentantes da sociedade e pelas auto-
ridades presentes. Na ocasião, foram 
discutidas ações estratégicas para a 
prevenção e combate à violência 
urbana nas cidades da Região Me-
tropolitana do Vale do Paraíba, mais 
especialmente, aquelas que estão 
próximas do chamado “corredor de 
presídios”. Participaram do evento, 
vereadores, prefeitos e autoridades 
da área de Segurança Pública.

Em seu pronunciamento, Magrão 
enfatizou as necessidades na área de 
segurança dos bairros que compõem 
o Distrito de Moreira César e voltou 
a reafirmar “que a região merece uma 
atenção especial, pois conta hoje com 
mais de 50 mil habitantes”. 

Construção da Delegacia
de Moreira César
Desde o início do mandato, o 

No dia 05 de dezembro, 
quinta-feira, o vereador Pro-
fessor Eric (PR) participou 
da Audiência Pública para 
discutir a segurança pública 
para o Distrito de Moreira 
César. Durante o evento, foi 
ressaltado que a maior pre-
venção contra as drogas no 
distrito e na cidade têm que 
ser feita nas escolas e que 
é a “sociedade injusta” que 
gera pessoas desqualificadas. 
Também se reafirmou que as 
Leis são fracas e brandas. 
“Temos que ter Leis mais 
severas, pois tem menor que 
já foi detido 13 vezes e ainda 
está nas ruas. A segurança 
publica é dever de toda a 
comunidade. As cidades vi-
zinhas tem que trabalhar em 
conjunto, com uma ajudando 

Magrão participa de audiência 
pública e reitera pedido para 
DP de Moreira César

Parlamentar do PPS eSteve reunido com o delegado 
Seccional de taubaté, dr. JoSé luiz cavalcanti e Solici-
tou emPenho Para conStrução do novo Prédio da delega-

cia Para atender oS moradoreS do diStrito

Vereador Professor Eric 
participa de Audiência Pública da 
segurança de Pindamonhangaba
também PreocuPado com a Segurança do diStrito 
de moreira céSar, vereador diSSe que Prevenção 

àS drogaS tem que Ser feita naS eScolaS

vereador Magrão luta para a im-
plantação da Delegacia de Polícia 
no Distrito de Moreira César. Na 
1ª sessão desse ano, ele protocolou 
o requerimento nº 44/2013, onde 
requereu a construção e instalação 
da Delegacia.

Durante o  Fórum, o vereador 
Magrão manteve contato com o 
Delegado Seccional de Taubaté, Dr. 
José Luis Cavalcanti e voltou a pedir 
que seja construído o novo prédio da 
Delegacia de Moreira César. Na opor-
tunidade, o Delegado da Seccional 
apresentou para o vereador Magrão, 
o projeto do prédio da Delegacia 
que será construído no bairro Laerte 
Assumpção. “Nesse contato com o 
Delegado Seccional, voltei a solicitar 
que haja empenho das autoridades da 
Seccional para a construção dessa 
obra que vai aumentar o nível de 
segurança dos moradores de Moreira 
César e também melhorar o atendi-
mento à nossa comunidade. Estou 
feliz, vi o projeto e tive a informação 
que a obra está em fase de licitação. 
Em breve, Moreira César vai ter a sua 
Delegacia, que trará mais segurança 
para o Distrito. Segurança é um 
problema de todos nós”, afirmou o 
vereador Magrão.

A delegAdA do 3º dp, 
drA. AngelA ApAreCidA 

CAbrAl de AguiAr,  
delegAdo do 2º dp, 

dr. miguel JACob, 
delegAdo dA seCCionAl 

de tAubAté, dr. José 
luis CAVAlCAnti, 

CApitão CAVAlheiro e 
o VereAdor mAgrão 

obserVAm proJeto do 
prédio dA delegACiA de 

moreirA CésAr

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP
a outra na prevenção deste 
mal que são as drogas e a 
maior arma que temos é a de-
núncia anônima”, observou o 
vereador Professor Eric. 

Dengue no João do Pulo
Acionado por frequenta-

dores do Centro Esportivo 
“João do Pulo”, o vereador 
Professor Eric flagrou nesta 
semana, caçambas e cestos de 
lixos sem tampa e com água 
parada e, para piorar, com lar-
vas do mosquito da dengue. 
Preocupado com a gravidade 
do problema, o parlamentar 
fez um requerimento pedin-
do às autoridades da área de 
saúde, obras e serviços que 
tomem medidas urgentes e 
adotem providências para 
limpeza das caçambas e as 
lixeiras do local.

O vereador José Car-
los Gomes - Cal (PTB) 
cumprimenta o Prefeito 
Vito Ardito e as  auto-
ridades dos 3 poderes 
- Executivo, Legislativo 
e Judiciário - pela reali-
zação e participação no 
Fórum sobre Segurança 
Pública cujo tema foi “O 
que o Poder Executivo 
pode fazer para contri-
buir com a segurança 
pública”.

“Sabemos que a Pre-
feitura já faz algumas 
ações combinadas com as Po-
lícias Civil e Militar e está es-
tudando a instalação do sistema 
de Videomonitoramento o qual 
nós pedimos uma definição mais 
rápida. Finalmente esperamos 
que nesta semana o Prefeito e 
Governo do Estado assinem o 
convênio da Atividade Delega-
da para termos mais policiais nas 
ruas de nossa cidade”, enfatizou 
o vereador.

“Mas além disso, hoje o que 
mais a cidade precisa é um Pro-
jeto Esportivo, Cultural e Social 
voltado para nossos jovens e 
adolescentes, pois hoje não há 
nenhum local para eles. “Hoje 
o lazer e os pontos de encontro 
estão sendo feito em nossas 
praças onde muitos vão para 
divertir e outros, infelizmente, 
fazem uso de bebidas alcoólicas, 
de drogas e outras coisas. Não 
precisamos ir muito longe. É só 
irmos na nossa Praça Central 
da Cascata,  onde até arrastão 
acontece”, observa Cal.

No Fórum, o Promotor, Dr. 
Paulo de Palma afirmou que 
“sem valores sociais e sem 
moral, os problemas acabam 

Cal solicita projeto 
esportivo, cultural e social 
voltado para os adolescentes

impactando o dia-a-dia da 
sociedade”. “Devido a isso é 
importante que as lideranças das 
cidades sejam comprometidas 
com os trabalhos que  envolvam 
os adolescentes, atualmente os 
mais acometidos pelo uso das 
drogas”, frisa Cal.

O vereador Cal há tempo 
vem solicitando para que  a 
Prefeitura desenvolva o Projeto 
com Atividade Esportiva, Cul-
tural e Social em nossos centros 
Esportivos e, em setembro,  o 
Executivo estava estudando a 
realização deste Projeto. Por 
isso,  solicitamos ao Prefeito que 
agilize, com urgência, a implan-
tação deste projeto aproveitando 
os existentes e buscando uma 
parceria com as entidades, 
Governo do Estado, Polícias 
Civil e Militar, Coalização, 
Amor Exigente e as faculdades 
existentes em nosso município. 
“Solicitamos ao Prefeito que 
faça projetos semelhantes aos 
das crianças e da melhor idade 
para os nossos adolescentes”, 
concluiu o vereador Cal.

Respeitando o artigo 256 do Regimento 
Interno o qual relata que “As sessões nas quais 
se discutem as Leis Orçamentárias terão a Ordem 
do Dia preferencialmente reservada a essas ma-
térias e o Expediente ficará reduzido a 30 (trinta) 
minutos, contados do final da votação da Ata”, 
os vereadores de Pindamonhangaba aprovaram 
nesta segunda-feira, dia 02 de dezembro, durante 
a 43ª Sessão Ordinária de 2013, o Projeto de Lei 
n° 147/2013, do Poder Executivo, que “Estima a 
Receita e fixa a Despesa do Município de Pinda-
monhangaba para o exercício de 2014”. Foram 
apresentadas 16 emendas modificativas sendo 
que 09 foram debatidas e votadas pelo plenário 
e outras 07 receberam pareceres contrários das 
Comissões de Legislação e Finanças da Casa 
Legislativa e, de acordo com o artigo 106, do 
Regimento Interno, por terem sido rejeitadas 
não puderam ser apreciadas pelos vereadores.

Foram aprovadas as seguintes emendas: 
Emenda n° 23/2013 – Emenda Modificativa 

n° 02/2013 ao Projeto de Lei n° 147/2013, de 
autoria do Vereador Professor Osvaldo Macedo 
Negrão (PMDB).

Recursos Alocados
Dep. Obras e Serviços de Moreira César
R$ 300.000,00
Recursos Anulados
Dep. Esportes
R$ 300.000,00
Emenda n° 24/2013 – Emenda Modificativa 

n° 03/2013 ao Projeto de Lei n° 147/2013, de 
autoria do Vereador Felipe César (PMDB).

Recursos Alocados
Dep. Turismo
R$ 92.000,00
Recursos Anulados
Dep. Comunicação
R$ 92.000,00
Emenda n° 25/2013 – Emenda Modificativa 

n° 04/2013 ao Projeto de Lei n° 147/2013, de 
autoria do Vereador Felipe César (PMDB).

Recursos Alocados
Dep. Cultura
R$ 92.000,00
Recursos Anulados
Dep. Comunicação
R$ 92.000,00
Emenda n° 26/2013 – Emenda Modificativa 

n° 05/2013 ao Projeto de Lei n° 147/2013, de 
autoria do Vereador Felipe César (PMDB).

Recursos Alocados
Dep. Agricultura
R$ 458.000,00
Recursos Anulados
Dep. Comunicação
R$ 458.000,00
Emenda n° 29/2013 – Emenda Modificativa 

n° 08/2013 ao Projeto de Lei n° 147/2013, de au-
toria do Vereador Professor Eric de Oliveira (PR).

Recursos Alocados
Dep. Esportes
R$ 400.000,00
Recursos Anulados

Com 09 emendas, Orçamento de 
2014 é aprovado pela Câmara
Outras 07 emendas modificativas receberam pareceres

contrários e nem foram analisadas pelo plenário
Dep. Esportes
R$ 400.000,00
Emenda n° 31/2013 – Emenda Modificativa 

n° 10/2013 ao Projeto de Lei n° 147/2013, de 
autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura 
– Magrão (PPS).

Recursos Alocados
Dep. Obras e Serviços de Moreira César
R$ 1.000.000,00
Recursos Anulados
Dep. Obras e Viação
R$ 1.000.000,00
Emenda n° 32/2013 – Emenda Modificativa 

n° 11/2013 ao Projeto de Lei n° 147/2013, de 
autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura 
– Magrão (PPS).

Recursos Alocados
Dep. Obras e Serviços de Moreira César
R$ 250.000,00
Recursos Anulados
Dep. Obras e Viação
R$ 250.000,00
Emenda n° 33/2013 – Emenda Modificativa 

n° 12/2013 ao Projeto de Lei n° 147/2013, de 
autoria do Vereador Carlos Eduardo de Moura 
– Magrão (PPS).

Recursos Alocados
Dep. Obras e Serviços de Moreira César
R$ 250.000,00
Recursos Anulados
Dep. Obras e Viação
R$ 250.000,00
Emenda n° 37/2013 – Emenda Modificativa 

n° 16/2013 ao Projeto de Lei n° 147/2013, de 
autoria do Vereador Roderley Miotto (PSDB).

Recursos Alocados
Dep. Segurança
R$ 350.000,00
Recursos Anulados
Dep. Comunicação
R$ 350.000,00
Exceto a Emenda 31/2103 (Emenda Modi-

ficativa nº 10) que foi aprovada por 8 a 2 com os 
votos contrários dos vereadores Janio Lerario 
(PSDB) e Martim César (DEM), as demais 
emendas foram todas referendadas pelo plenário 
por unanimidade (10 a zero).

Orçamento é de R$ 419.500,000,00
Após essa fase de análise e aprovação das 

emendas, os vereadores aprovaram o Projeto 
de Lei n° 147/2013, do Poder Executivo, que 
“Estima a Receita e fixa a Despesa do Muni-
cípio de Pindamonhangaba para o exercício de 
2014”. O Valor do Orçamento para 2014 é de 
R$ 419.500.000,00 (quatrocentos e dezenove 
milhões e quinhentos mil reais).

As três principais áreas do Executivo 
que receberão mais recursos são Saúde 
(R$ 119.146.000,00), Administração (R$ 
94.972.000,00) e Educação (R$ 93.195.000,00).  
O Orçamento da Câmara de Vereadores para 
o ano que vem é de R$ 10.000.000,00 (dez 
milhões de reais).
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Esportes

Marcos Vinício Cuba

Israel Dias

Pindamonhangaba foi 
representada no Campe-
onato Paulista Juvenil de 
Natação de Verão, realiza-
do nos dias 7 e 8 de dezem-
bro em Limeira. Tábata 
Paola Aparecida da Silva, 
categoria juvenil I, foi des-
taque da equipe pindense 
ao classificar-se em 4º lu-

gar nos 100 metros e 200 
metros peito. Ana Carolina 
de Oliveira Soares, juvenil 
II, ficou em 11º lugar nos 
100m peito e 12º lugar nos 
200m peito. Maria Vitória 
Carvalho da Silva, juvenil 
II, ficou em 12º lugar nos 
100m peito e 13º lugar nos 
200m peito.

Dono da melhor campanha 
da primeira fase e invicto no 
campeonato o Jardim Resen-
de recebeu a Ferroviária, no 
domingo (8), às 9h15, preci-
sando de um empate pelo 35.

Com a vantagem a seu fa-
vor e jogando diante da torci-
da, o Jardim Resende era fa-
vorito para chegar à decisão. 
O técnico André (Jardim Re-
sende) contou com a volta do 
meia-direita Adriano e com 
volante Joedson, para dar pro-
teção a zaga.

Contando com os retornos 
do goleiro Mauro, e do meio-
-campo “Ki-suco”, a tática da 

Com a vantagem de cinco 
gols obtida no jogo de “ida”, 
o Bela Vista visitou o Estrela, 
no domingo (8), às 9h15, no 
Bosque, sossegado.

O Estrela entrou em 
campo atrás de um “mila-
gre” para chegar à decisão. 
O técnico Leandrão armou 
em esquema ofensivo, com 
o atacante Dirley avança-
do e servindo de pivô para 
os atacantes Francisco e 
Teberga.

O treinador Claudião 
(Bela Vista) não quis saber 
de poupar seus jogadores, e 
mandou a campo o que ti-
nha de melhor. O losango do 
meio-campo foi formado por 
Luciano Henrique, Jamur, 
Célio e Adriano mais avan-
çado.

Mesmo marcando a saída 
de bola, o Estrela não conse-
guiu neutralizar as investidas 
do adversário e logo aos 27 
minutos, Adriano carregou, 

driblou dois defensores e 
cruzou para Célio fazer  um 
a zero Bela Vista.

Depois, aos 41 minu-
tos, Dirley aproveitou lan-
çamento e empatou para o 
rubro-negro do Bosque.  

No segundo tempo, o 
Bela Vista chegava com faci-
lidade ao ataque, mas pecava 
nas finalizações, até  Adriano 
sofrer pênalti, que Jamur ba-
teu e fez. Final de jogo: Bela 
Vista 2 x 1 Estrela.

Marcos Vinício cuba
A equipe de voleibol 

masculino de Pindamo-
nhangaba, categoria infan-
til, venceu o time de Gua-
rulhos por três sets a zero 
pela final do Pré-Olímpico 
e sagrou-se campeã. A par-
tida ocorreu na noite de 
sexta-feira (6), no ginásio 

Juca Moreira.
Os ponteiros de Pinda-

monhangaba e as táticas 
dos defensores da casa 
colocaram os jogadores 
adversários em dificulda-
des, eles bem que tentaram 
resistir até o final, mas a 
equipe da casa venceu os 
três sets: 25/23, 25/21 e 

25/16.
Além deste resultado, o 

voleibol de Pinda conquis-
tou outras boas colocações 
nas competições promovi-
das pela Associação Pré-
-Olímpica de Voleibol. Os 
times das categorias infan-
to e pré-mirim ficaram em 
3º lugar.

Ferrô é campeã sub 11 
e finalista no sub 15

Mauro decide e Ferrô está na final

Bela Vista faz 8 a 2 no 
placar agregado e é finalista

Ferrô, do treinador André, 
era clara: segurar o ímpeto 
do adversário e, caso preci-
sasse, na etapa final adian-
tar seus jogadores e realizar 
uma “blitz” para chegar ao 
gol. Ele sabia que se saísse 

na frente o nervosismo toma-
ria conta do adversário.

No primeiro tempo o 
alviverde do Boa Vista im-
pôs seu ritmo de jogo. Com 
toques rápidos, dominou o 
meio-campo e não demorou 
a abrir o placar: Naldo rece-
beu e fez. Depois, Gatinho, 
um dos destaques do campe-
onato fez o segundo.

Na etapa complementar, 
o goleiro Mauro “fechou o 
gol” e com defesas difíceis 
ajudou o time a vencer. 
Uma das equipes mais tra-
dicionais de Pinda demons-
trou, mais uma vez, que 
“camisa” ganha jogo sim. 
Placar final: Ferroviária 2 x 
0 Jardim Resende.

A Associação Atlética 
Ferroviária  sagrou-se cam-
peã  pelo categoria sub 11 no 
último sábado (7),  ao golear 
por 5x0 o Colorado EC na 
final do certame realizada no 
campo do Fluminense.

Os gols da final foram 
marcados por Ramon, Re-
nan, Gabriel Ramon, Fabiano 
e um contra. Com esse pla-
car,  ergueu a taça de Campeã 
2013 e ainda conquistou a ar-
tilharia da competição com 
Ramon, 13 gols; o de melhor 
ataque, com 67 gols marca-
dos; e teve o goleiro menos 

vazado, Yudi sofreu apenas 
5 gols. A equipe  disputou 
13 jogos, sendo 12 vitórias e 
uma derrota.

No sub 15, final 
contra o Etna

No sub 15, venceu o Co-
lorado por 2x0 (gols de Ma-
teus Morcazel e Luis Leonar-
do) e garantiu vaga na final. 
O confronto decisivo será 
realizado neste sábado (14), 
às 10 horas, contra o Etna. 
O Sub 15 chega à decisão de 
forma invicta com 14 jogos, 
oito vitórias, seis empates, 37 
gols marcados e 15 sofridos.

Pinda marca presença 
no Paulista de Natação

Vôlei infantil masculino é 
campeão do Pré-Olímpico

Festival de avaliação 
atrai grande público

Marcos Vinício cuba
Sábado (7), alunos da na-

tação participaram do primei-
ro campeonato da modalidade. 
O evento ocorreu na piscina do 
Centro Esportivo João Carlos 
de Oliveira, “João do Pulo”, e 
atraiu grande público.

As provas iniciaram às 
8h30 e puderam participar 

competidores de várias cate-
gorias, desde a pré-mirim a 
máster. A Secretaria de Es-
portes e Lazer da Prefeitura 
realizou provas de 100 e 200 
metros medley, 25 metros, 50 
e 100 livre, 25, 50 e 100 cos-
tas, 25, 50 e 100 peito e 25, 
50 e 100 borboleta, ao todo, 
foram 32 provas.

Valéria Bicudo Perei-
ra Ribeiro do Couto pratica 
natação nas piscinas da Pre-
feitura e foi ao evento junto 
com o filho, que também faz 
a mesma modalidade. Ela pa-
rabenizou os organizadores e 
comenta que o campeonato 
motiva as crianças.

Renata Gonçalves da Sil-

va conta que seus filhos Júlio 
César e Leonardo praticam 
natação no Centro Esporti-
vo José Ely Miranda, “Zito”, 
e acredita que o campeonato 
é uma forma de incentivar as 
crianças e também para que 
os pais possam avaliar o tra-
balho e observar o desenvol-
vimento dos filhos.

Salonão:
Ferroviária é 
campeã do 
Sub 20

O time da Ferroviária sa-
grou-se campeão do campe-
onato Salonão, na categoria 
Sub 20. A final foi contra o 
Senai na noite do dia 5 de de-
zembro, no ginásio da Asso-
ciação Atlética Ferroviária. 
Os donos da casa marcaram 
2 x 0, os gols sairam no se-
gundo tempo. O Real Espe-
rança ficou com o terceiro lu-
gar na competição.

A Liga Pindamonhaga-
bense de Futebol de Salão, 
presidida por Benedito José 
Coelho – Pintado -, agrade-
ceu  às equipes que participa-
ram da competição e à Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de Es-
portes e Lazer, pelo apoio.

 Na ocasião também foi 
entregue o troféu de defesa 
menos vazada para a Ferrovi-
ária. O Corinthians ficou com 
o título de equipe mais disci-
plinada, registrando três car-
tões amarelos.

 A final da categoria sub 
13 será realizada dia 19, nes-
ta quinta-feira (12) aconte-
cem as semifinais, às 20 ho-
ras, no ginásio Juca Moreira. 
Ferroviária enfrenta o Projeto 
Viva e Selp encara o Agenor.

Ocorreu na noite de sá-
bado (7), a última etapa do 
Circuito Corridas de Rua de 
Pindamonhangaba, evento 
promovido pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba em parce-
ria com a Etep Faculdades. 
Foram entregues as medalhas 
e troféus aos campeões do Cir-
cuito. Robson Karlos e Arone 
Lúcia sagraram-se campeões 
da 4ª etapa.  A prova contem-
pla várias categorias e a lista 
dos campeões de cada uma de-
las será publicada na próxima 
edição da Tribuna.

Marcos Vinício cuba
Para finalizar as ativida-

des aquáticas e outras mo-
dalidades esportivas, a Se-
cretaria de Esportes e Lazer 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba promoveu, entre os 
dias 22 de novembro e 8 de 
dezembro, o Festival de Ava-
liação. O evento reuniu 5.300 
alunos de 11 modalidades.

Durante o ano, os alunos 
participam das aulas e o festi-
val contribui na avaliação dos 
trabalhos desenvolvidos pelos 
professores e também serve 
para observar os atletas, que 
podem integrar as equipes de 
treinamento da cidade e repre-
senta o município nas compe-

tições oficiais.
No sábado (7), no Cen-

tro Esportivo João Carlos 
de Oliveira, “João do Pulo”, 
foram realizadas 18 provas 
de natação. No domingo 
(8), o local foi palco da ca-
poeira, o Centro de Treina-
mento Luiz Caloi recebeu 
as ginastas     para avalia-
ção, e no Juca Moreira hou-
ve partidas de voleibol.

De acordo com as infor-
mações da Secretaria de Es-
portes, os interessados em 
participar das escolinhas po-
derão procurar os ginásios ou 
centros esportivos mais pró-
ximos de casa a partir do dia 
22 de janeiro. 

Circuito Corridas de Rua premia vencedores

Praticantes de natação participam de campeonato

Luis Cláudio/Portal R3

Odirley Pereira

Goleiro Mauro
Estrela tocava a bola para passar o tempo, pois classificação era do Bela Vista

Alunos se preparam para entrar na piscina

Atletas exibem 
troféus 

entregues após 
somatória dos 

pontos das 
quatro etapas


