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Vôlei feminino 
é campeão 
regional

O time de voleibol feminino 
de Pindamonhangaba conquis-
tou o primeiro lugar em um 
quadrangular com equipes da 
região. Na partida decisiva, no 
sábado (20), Pinda desbancou 
Caçapava por 2 sets a 0. Segun-
do a técnica da equipe, a compe-
tição serviu de preparação para 
os Jogos Regionais.

ESPORTES 8

Moradores recebem obras de saúde, 
educação, infraestrutura e esporte

Pinda prioriza tratamento 
de água à população

A banda Verde Novo foi a vencedora do 2º Festival 
de Música da Juventude na categoria composição; já o 
Trio Esquema foi campeão no quesito interpretação. A 
fi nal ocorreu no sábado (20), onde os jurados avaliaram 
letra, melodia e arranjo para composição, e afi nação, 
ritmo e performance para interpretação.

PINDA OFERECE 
CURSO GRATUITO 
PARA ENEM

TRABIJU É TEMA 
DE REUNIÃO NO 
PALACETE

FERROVIÁRIA É 
CAMPEÃ SUB 11

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL É TEMA 
DE CONFERÊNCIA

Os moradores de Pindamo-
nhangaba vão receber melho-
rias nas áreas de saúde, infra-
estrutura, educação e esporte 
esta semana com inaugurações 
em vários pontos da cidade.

Hoje, a Prefeitura entrega a 
unidade de saúde do Vale das 
Acácias, às 10 horas; na quar-
ta-feira (24), será a vez do as-
falto na estrada do Instituto 
Agronômico e da cobertura da 
quadra esportiva do Triângulo; 
na quinta-feira (25), o desta-
que é a ampliação e a reforma 
da escola municipal Arthur de 
Andrade, no Cidade Nova.

A população de Pindamonhangaba tem recebido água de excelente qualidade na torneira, o que é uma das 
prioridades da Prefeitura, que vem acompanhando os serviços executados pela Sabesp – empresa responsável pelo 
tratamento e distribuição do produto. Nos últimos dias, o prefeito visitou vários pontos do município com projetos de 
abastecimento em andamento ou concluídos. Além disso, foi realizada uma reunião entre Prefeitura e Sabesp com a 
apresentação das principais obras de saneamento básico entre os anos de 2013 e 2015. Na foto, prefeito conhece novo 
reservatório, que irá abastecer a região do Feital.

Verde Novo e Trio 
Esquema vencem 
Festival de Música

PÁGINA 3

PÁGINA 7

PÁGINA 3

ESPORTES 8

PÁGINA 5

PÁGINA 7

Divulgação

Divulgação

Quadra coberta do Triângulo 
fi ca na rua dos Pintassilgos

Banda Verde Novo comemora 
título da categoria Composição
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Jornalista Dal Marcondes 
assume cadeira na APL

O destaque da plenária solene que a APL – Academia 
Pindamonhangabense de Letras realiza nesta sexta-
feira (26), às 20 horas, no Museu Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina, será o ingresso do jornalista Adalberto 
Wodianer Marcondes da Silva, o Dal Marcondes, ao seus 
quadros. Marcondes assumirá a cadeira nº 1 de Acadêmicos 
Correspondentes, que tem como patrono o Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alckmin. O jornalista também fará palestra 
com o tema:‘Da Economia à Ecologia: a Trajetória de um 
Repórter’.
Dal Marcondes

É diretor fundador da Envolverde, agência focada em meio 
ambiente, economia e temas relativos à sustentabilidade, 
passou por diversas redações da grande mídia paulista, como 
Agência Estado, Gazeta Mercantil, Revistas Isto É e Exame 
e desde 1998 dedica-se a cobertura de temas relacionados 
ao meio ambiente, educação, desenvolvimento sustentável e 
responsabilidade socioambiental empresarial. Recebeu por 
duas vezes o Prêmio Ethos de Jornalismo e é reconhecido 
como um “Jornalista Amigo da Infância” pela agência ANDI. 
(Fonte:cursoverde.com.br) 

O jornalista é neto da romancista pindamonhangabense, 
Hilda Cesar Marcondes da Silva, que devido ao interesse e 
trabalho dedicado na criação da APL, merece também ser 
lembrada como acadêmica fundadora dessa entidade literá-
ria, ao lado do Dr. Paulo D’ Alessandro e do jornalista Anibal 
Leite de Abreu, além de ter sido a primeira presidente dessa 
Academia de Letras.

Jornalista 
Dal 
Marcondes, 
neto da 
primeira 
presidente 
da APL

www.mixpalestras.com.br

HOMENAGEM A MONTECLARO

O homenageado do mês, espaço no qual a APL 
destaca uma personalidade local, será o atual 
provedor da Santa Casa,  o advogado Dr. José 
Alberto Monteclaro César. 

A plenária desta sexta contará com a 
animação musical dos alunos da Fasc - Faculdade 
de Música Santa Cecília e, concluindo a 
programação, também divulgará os fi nalistas do 
Mapa Cultural Paulista – Literatura.
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‘Sarau Caipira’ da APL 
Na noite da última quin-

ta-feira  aconteceu o  4º Sa-
rau Caipira da APL – Acade-
mia Pindamonhangabense 
de Letras. Foi um agradável 

encontro entre acadêmicos 
e amigos na sede APL, de-
pendências do Palacete Tira-
dentes (praça Barão do Rio 
Branco, 22 - centro).  

Membros da 
Academia 
de Letras e 
convidados 
que 
participaram 
do Sarau 
Caipira

Os agricultores familiares do Brasil 
têm um bom motivo para come-
morar este ano. Não, não é a redu-

ção de impostos, nem facilidade e incentivo 
para a venda dos produtos, sobretudo ex-
portação, e muito menos períodos menores 
de estiagem.

Embora o Governo não tenha dado alí-
vio à questão tributária, parece que Brasí-
lia resolver ‘tacar’ a mão no bolso e incen-
tivar a agricultura familiar, que terá um 
volume recorde de R$ 28,9 bilhões na safra 
2015/2016. Esse valor é 20% maior do que 
foi liberado no ano passado.

Para ter uma noção do que representa 
esse incremento no setor, a agricultura fa-
miliar responde atualmente por 4,3 milhões 
de estabelecimentos rurais (84% do total) 
no Brasil. Segundo o Governo, o segmento 
emprega 74% da mão de obra no campo e 
produz 70% do feijão consumido no País, 
83% da mandioca, 69% das hortaliças, 58% 
do leite e 51% das aves.

Como crítica, vale ressaltar que o Gover-
no não recuou e manteve inalterados os ju-
ros dos empréstimos que variam de 2% a 
5,5% ao ano – índices abaixo dos cobrados 
pelos bancos, contudo superiores aos que os 
agricultores almejam (entre 1,5% e 3,5%).

Voltando ao ponto deste editorial, no 
anúncio do Plano Safra, uma das novidades 
foi a simplifi cação de processos para agroin-
dústria familiar. O primeiro segmento a ser 
benefi ciado pela mudança é o de bebidas, 
como vinhos, sucos e cachaça.

Para fortalecer o setor, a presidência defi -
niu, por exemplo, uma cota de 30% de pro-
dutos da agricultura familiar nas compras 
do Governo Federal. As primeiras aquisi-
ções serão de café orgânico pelo Ministério 
do Desenvolvimento Agrário e de 2,5 mil 
toneladas de alimentos para as Forças Ar-
madas. Posteriormente, outras esferas pú-
blicas também receberão os produtos, como 
a rede pública de saúde e de educação.

Dentre as vantagens para o produtor está 
o novo seguro da agricultura familiar, para 
cobrir até 80% da receita esperada. Com 
isso, o limite de R$ 7 mil por produtor passa 
para R$ 20 mil.

Outra notícia positiva essa semana, 
também vinculada ao Governo, vem do 
BNDES – Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social – que vai repas-
sar R$ 13 milhões em recursos não reembol-
sáveis para as organizações de agricultura 
familiar, onde cada projeto receberá entre 
R$ 50 e R$ 70 mil. Os recursos serão apli-
cados na compra de equipamentos, veículos 
e em construções, entre outros.

Se vai dar certo ou não as medidas pró
-agricultura familiar do Governo, é muito 
cedo para saber. O certo é que a semente 
está plantada. Esperamos que cuidem com 
carinho e atenção.

Semente plantada

Incremento na agricultura 
familiar pode ser o caminho

Ferroviária promove Festa 
Junina na sexta-feira

A Ferroviária promo-
ve sua tradicional Festa 
Junina nesta sexta-feira 
(26), a partir das 19 ho-
ras. Este ano, além de 
decoração e comidas e 
bebidas típicas, haverá 
touro mecânico e som 
ao vivo com a Banda 
Rodeio. Para os adultos 
ainda terá “Quadrilha 
da Academia Vai quem 
quer”. A festa  contará 
também com apresenta-
ção da quadrilha infan-
til, dos alunos da profes-
sora Vera Moranguinho, 
e a quadrilha da turma 
da Dança de Salão, com 
o professor Alexandre 
Botelho.

Outras opções para 
as crianças serão os 
brinquedos infl áveis, 
cama elástica, tobogã, 
piscina de bolinha, além 
de barraca do peixinho e 
da argola. 

Os ingressos para 
não associados e as 
mesas para Festa Ju-
nina já estão à venda. 
Associado em dia não 
paga. Não associado 
adulto, R$ 10,  e crian-
ça (até 12 anos) R$ 5 
– ingresso a venda na 
hora. A mesa poderá ser 
adquirida por R$ 15.

Tênis de mesa da Melhor Idade 
conquista medalhas em Copa

Os atletas de tênis de 
mesa da Melhor Idade, 
que representam Pinda 
em diversas competi-
ções, foram à Copa Yázi-
gi, em Lorena, e coloca-
ram a cidade no pódio. 
O evento foi realizado 
pela Prefeitura de Lore-
na e Liga Valeparaibana 
de Tênis de Mesa, no do-
mingo (21).

Na categoria vetera-
nos, Wilson Sampaio de 
Sant’Anna fi cou em 1º e 
Antônio Rufi no em 3º. Na 
categoria lady, Maria Adé-

lia Ribeiro da Silva fi cou em 
2º lugar, e Anésia Eugênia 
Santos Silva e Maria Alice  
de Oliveira Santos – em 3º 
lugar.

Estes atletas treinam 

no Recinto São Vito, 
toda quarta e sexta-fei-
ra. Os interessados po-
dem comparecer ao Re-
cinto e conversar com o 
professor.
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cidade
Pinda terá semana de inaugurações

Escola do Bonsucesso faz 
campanha do agasalho para bairro

o CmaS – Conselho munici-
pal de assistência Social – rea-
liza a Vii Conferência e convida 
a população para participar das 
pré-conferências. a primeira 
será nesta quarta-feira (24), 
a partir das 14 horas, no Cras 
do araretama (rua josé alves 
Pereira Sobrinho, 36).

na quinta-feira (25) será no 
Recinto São Vito, em moreira 
César, às 13 horas. na segun-
da-feira (29), a pré-conferência 
será no auditório da Prefeitura, 
às 8h30, e na terça-feira (30), 
no Cras do Castolira, na rua Re-
gina Célia Pestana César, 218, 
às 14 horas.

AmPliAção e 
reformA de 
escolA

A escola muni-
cipal Arthur de 
Andrade, no Cida-
de Nova, receberá, 
oficialmente, as 
obras de amplia-
ção e reforma, na 
quinta-feira (25), 
às 10 horas. Com 
investimento de 
R$ 1.235.417,17, 
o local recebeu 
salas de aula, 
sanitários, caixa 
d´água metálica 
e pisos intertra-

vados na área 
externa. A antiga 
cozinha foi trans-
ferida para um 
espaço maior, 
dentro da esco-
la, assim como 
a secretaria. Os 
banheiros antigos 
foram reforma-
dos. Foi feita a 
cobertura da área 
de atendimento 
aos pais e a am-
pliação do pátio 
coberto, com cons-
trução de palco. 
A escola fica na 
avenida Princesa 
do Norte, 1.321, 
Cidade Nova. 

A Prefeitura de 
Pindamonhangaba fará 
a entrega de várias obras 
para a população, nesta 
semana. Saúde, esporte, 
educação e infraestrutura 
serão áreas beneficiadas 
com as melhorias, que 
levarão mais qualidade de 
vida para a população. Em 
breve, outras obras serão 
entregues beneficiando 
ainda mais moradores.

UnidAde de sAúde
Nesta terça-feira (23), a Prefeitura inaugura a 

unidade de saúde do Vale das Acácias, às 10 horas. 

Instalada na avenida das Hortências, 168, a uni-
dade vai atender mais de 4 mil moradores do Vale 
das Acácias e do Jardim Carlota. A reforma teve 
um investimento de R$ 59.800.

PAvimentAção 
AsfálticA

Na quarta-feira 
(24), serão realiza-
das duas inaugura-
ções. Às 16 horas, a 
Prefeitura entrega 
oficialmente o asfalto 
na estrada do Agro-
nômico. A cerimônia 
será na avenida Anto-
nio Pinheiro Júnior, 
4.009, em frente ao 

Apta – Pólo Regional 
de Desenvolvimen-
to Tecnológico dos 
Agronegócios Vale 
do Paraíba – Setor de 
Fitotecnia. Foram 1,1 
km de pavimentação 
na estrada, que é um 
importante ponto de 
entrada e saída na 
cidade, e liga a vias 
rurais como Pinhão do 
Borba e do Una, inter-
ligando ainda vários 
bairros da zona rural.

cobertUrA 
de qUAdrA

Ainda na quarta-feira (24), 
às 19 horas, a Prefeitura entrega 
para a população do Triângulo e 
região, a cobertura da quadra po-
liesportiva. Localizada na rua dos 
Pintassilgos, s/nº, a quadra polies-
portiva Maria Gomes Carvalho, 
já existente no local, recebeu cerca 
de 700m² de cobertura mista, com 
pilar de concreto pré-fabricado, 
estrutura e telhas metálicas, com 
sistema de captação de águas das 
chuvas e sistema de aterramento 
de proteção contra descargas 
elétricas. O investimento foi de R$ 
257.125,75 e a obra faz parte de um 
pacote de mais quatro coberturas, 
que estão sendo finalizadas, nos 
bairros Karina/Ramos, Vila Rica, 
Jardim Regina e Goiabal. O inves-
timento final nas cinco obras será 
de cerca de R$ 1,4 milhão.

PalacEtE sEdia 
rEunião soBrE traBiju

será realizada nesta 
terça-feira (23), uma reu-
nião sobre o Parque natu-
ral Municipal do trabiju. 
Esta atividade será no Pa-

lacete 10 de julho, às 18 
horas. a população está 
convidada e na ocasião 
serão discutidas ações a 
serem desenvolvidas.

Pré-conferência de assistência 
social começa nesta quarta

Devido ao grande sucesso do 
ano passado, neste ano a Esco-
la Municipal Professor Orlando 
Pires, no Bonsucesso, está rea-
lizando a 2ª Campanha do Aga-
salho, voltada para beneficiar 
as famílias carentes do próprio 
bairro. A campanha retorna 
com a mesma mensagem: “Abra 
o seu coração, abrindo as portas 
do seu guarda-roupa e doando o 
que não lhe serve mais”.

De acordo com a gestora da 
unidade, durante a primeira 
quinzena de junho, a escola re-
cebeu muitas doações de rou-
pas, sapatos, cobertores, entre 
outros itens. As doações estão 
na escola e todos os que estive-
rem necessitando serão bem re-
cebidos, para retirar os itens.

“Esta campanha, mais uma 

vez, conscientizou nossas crian-
ças sobre a importância do amor 
ao próximo e da solidariedade, 

fortalecendo a responsabilidade 
social e cidadania entre todos”, 
ressaltou a gestora da unidade. 

agasalhos já podem ser retirados na escola

Divulgação

Divulgação

Divulgação

unidade de saúde atenderá mais de 4 mil moradores do Vale das acácias e jardim carlota

a quadra recebe o nome de Maria Gomes carvalho
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
ASSISTENTES DE IMPRENSA PARLAMENTAR: LUIZ CARLOS PINTO (MTB 32.783)

E ROBSON LUÍS MONTEIRO (MTB 18.021)

TELEFONES:
(12) 3644-2275 E 3644-2279
WWW.CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

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

Fale com o vereador:
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

AS S E S S O R I A D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP

MERCADO MUNICIPAL CONTINUA COM FECHAMENTO LATERAL “IMPROVISADO” COM LONAS AZUIS

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

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça 
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

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

O vereador Ricardo Piorino (PDT) está cobrando 
novamente da Administração Municipal a finalização 
da reforma do espaço que abriga a Feira Livre em nossa 
cidade. De acordo com o vereador, as reformas ainda 
encontram-se inacabadas, faltando alguns detalhes, es-
pecialmente o fechamento lateral, pois a cobertura não 
foi suficiente para proteger o local, expondo não só os 
alimentos, bem como os próprios feirantes e clientes 
ao sol e à chuva.
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Ricardo Piorino reitera cobrança 
da conclusão das obras do espaço 
destinado aos feirantes

“PARALISAÇÃO NA FASE FINAL DA REFORMA 
INCOMODA FEIRANTES E POPULAÇÃO”

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

O Vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) protocolou na sessão 
do último dia 15 de junho 
o Requerimento de número 
918/2015 solicitando a Secre-
taria de Saúde e Assistência 
Social, informações e também 
uma maior atenção ao PSF do 
bairro do Bom Sucesso.

O Vereador esteve durante 
a semana visitando moradores 
do bairro e recebeu várias re-
clamações dos usuários, que 
relataram que somente dez 
pacientes são atendidos dia-
riamente, relataram também 
que não estão mais recebendo 
a visita dos ACS - Agentes 
Comunitários de Saúde em 
suas residências, também fa-
laram sobra a falta de limpeza 
do PSF.

Professor Osvaldo faz 
diversas cobranças ao 
Executivo Municipal

Diante de tanta 
reclamação, o ve-
reador protocolou 
o requerimento e 
também fez uso da 
Tribuna, aprovei-
tando que a Secretá-
ria de Saúde estava 
presente na sessão, 
para cobrar soluções 
urgentes dos proble-
mas encontrados no 
PSF do bairro do 
Bonsucesso.

Trânsito no 
Carangola
Após diversos 

documentos envia-
dos ao Executivo co-
brando uma solução 
para os problemas de 
trânsito no entron-

camento entre a rua Ryoiti 
Yassuda com a avenida São 
João e no trecho entre a en-
trada do bairro do Carangola 
e a rotatória do bairro Villa 
Suíça, o Vereador Professor 
Osvaldo recebeu em seu ga-
binete o ofício nº 825/2015, 
do Executivo, respondendo 
que em breve será implantada 
na entrada do Carangola uma 
lombada eletrônica. Com base 
nesta resposta, o Vereador 
Professor Osvaldo fez uso da 
Tribuna para salientar que a 
instalação da lombada eletrô-
nica não resolverá o problema, 
pois muitos motoristas passam 
por cima do canteiro central 
para chegar a outra pista, e 
pede estudos para viabilidade 
da instalação de uma rotatória 
para solucionar os problemas.

O vereador Roderley Miotto 
(PSDB) encaminhou o Requeri-
mento nº 533/2013 ao Governa-
dor Geraldo Alckmin, solicitando 
estudos para obras de duplicação 
e melhorias da estrada SP-62, 
antiga estrada Rio-São Paulo, 
no trecho compreendido entre 
Pindamonhangaba e Apareci-
da, ligando ainda a cidade de 
Roseira. A obra saiu do papel, e 
já começaram a recuperação da 
estrada, com a recomposição do 
leito viário e o recapeamento no 
trecho entre o bairro Mantiquei-
ra, em Pindamonhangaba, até a 
entrada da cidade de Aparecida.

Desde que assumiu seu man-
dato, o vereador Roderley Miotto 
vem cobrando do Governo do 
Estado melhorias nas estradas 
que cortam o nosso município, 
pois muitas se encontram em 
péssimo estado de conservação. 

A Estrada Velha, como é 
conhecida a SP 62, é muito 
utilizada por romeiros de toda a 
parte do País e até correm risco 
de vida ao andarem na estrada 
dividindo a mesma com 
ciclistas e motoristas e com 
esta obra esperamos que te-
nha mais segurança para os 
munícipes e romeiros que a 
utilizam. “Estou satisfeito e 
feliz com o início das obras 
e aguardo também as obras 
na rodovia Amador Bueno 
da Veiga, que liga Pinda à 
Taubaté pela estrada velha, 
pedido este que fi z através do 
requerimento nº 535/2013. 
Estas obras são importantes 

Roderley Miotto 
comemora início das 
obras na SP 62

porque trazem melhorias e segu-
rança aos moradores e turistas 
que trafegam por estas rodovias”, 
diz Roderley Miotto.

Estrada do Pinga
O vereador Roderley Miotto 

pede ao Executivo melhorias 
para a Estrada Municipal Avelino 
Alves Pereira, conhecida Estrada 
do Pinga. Na sessão do dia 08 de 
junho, o vereador encaminhou 
o requerimento nº876/2015, ao 
Prefeito, com cópia ao Secre-
tário competente, solicitando 
providências, bem como o envio 
da máquina patrol e a colocação 
de cascalho em toda extensão 
da Estrada do Pinga. O vereador 
verifi cou pessoalmente na sema-
na passada as difi culdades dos 
moradores que utilizam a estrada 
após as chuvas. “É muito barro, 
os carros atolam facilmente e 
os transtornos são grandes, é 
preciso melhorias com urgência, 
enquanto não volta a chover. Es-
pero que o Prefeito atenda nossa 
reivindicação o quanto antes”.

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

O vereador Dr. Marco 
Aurélio Villardi (PR) está rei-
vindicando ao Departamento 
competente do Poder Executi-
vo que realize estudos e tome 
as devidas providências para 
a implantação de um projeto 
de paisagismo e revitalização 
da Praça do Ouro Verde, loca-
lizada na Zona Sul da cidade. 
“É uma das principais praça 
da região. Estou pedindo, 
por meio desta indicação, as 
melhorias nesta praça para 
melhor receber os munícipes 
e visitantes que circulam pelo 
local”, explica o vereador.

Reivindicações
ao Executivo
Preocupado com os mora-

dores de Pindamonhangaba, 
o vereador Dr. Marco Aurélio 
está solicitando diversas me-
lhorias e benefícios ao Execu-
tivo. Ele apresentou, em sessão 
ordinária, os requerimentos 
ao Prefeito, no qual constam 
as solicitações dos moradores 

O vereador Martim Cesar 
(DEM) enviou solicitação ao 
prefeito Vito Ardito pedindo 
providências no sentido de 
realizar estudos para que 
seja feito o passeio público 
(calçada), nos trechos entre 
a Câmara de Vereadores e 
os loteamentos Residencial 
Real Ville e Residencial Es-
plendore, localizados na rua 
Alcides Ramos Nogueira.  
De acordo com o vereador, 
no local existe uma ciclo-
via e em alguns trechos, 
quando termina a calçada, 
o local fica encoberto pelo 
mato, o que faz com que os 
pedestres que transitam pelo 

Projeto de revitalização na Praça 
do Ouro Verde é reivindicação do 
vereador Dr. Marcos Aurélio

para que os pedidos possam ser 
solucionados com urgência. 

Dentre algumas reivindi-
cações estão: a realização da 
limpeza nas áreas públicas; 
manutenção dos pontos de 
ônibus e a manutenção da 
quadra de esporte do Bom 
Sucesso. Dr. Marcos Aurélio 
solicitou, também, a reforma 
e a limpeza de alambrados no 
campo “Walter Guimarães” e 
no Taipas. Outra reivindica-
ção solicitada pelo vereador 
é a manutenção preventiva na 
AMI - Academia da Melhor 
Idade - no bairro Cidade Nova. 
“Essas melhorias deverão ofe-
recer uma melhor qualidade 
de vida aos nossos munícipes. 
Sempre estarei à disposição 
dos moradores da nossa cidade 
e, também, cobrando os órgãos 
públicos, principalmente, 
quando o assunto for o bem-
-estar da população e a saúde 
pública”, enfatizou o vereador 
Dr. Marcos Aurélio.

VEREADOR 

DR. MARCOS 

AURÉL IO 

VILLARDI

Martim Cesar pede 
passeio público na rua 
Alcides Ramos Nogueira

local, adentrem a ciclovia 
colocando sua segurança 
em risco.

Faixa elevada
na avenida Abel
Correia Guimarães
Outro pedido do vereador 

Martim Cesar ao prefeito 
é de providências junto ao 
departamento competente, 
para que sejam feito estudos 
visando a confecção de uma 
faixa de pedestre elevada, 
com lombada, na avenida 
Abel Correia Guimarães, 
nas proximidades da Escola 
Domus. O vereador justifica 
seu pedido tendo em vista 
que neste trecho o tráfego 
de veículos é intenso e 

coloca em risco 
a segurança dos 
alunos e pedes-
tres que transi-
tam pelo local.

FOTOS MOSTRAM 
TRECHO DA RUA 
ALCIDES RAMOS 
NOGUEIRA, COM 
MATO E SEM 
CALÇADA, OBRIGANDO 
OS PEDESTRES A 
DIV ID IR A C ICLOVIA 
COLOCANDO SUA 
SEGURANÇA EM RISCO.

VEREADOR PROFESSOR OSVALDO

“Os munícipes que frequentam o local e os feirantes que lá 
trabalham estão impacientes, aguardando da Administração a 
conclusão da reforma o mais rápido possível”, observou Piorino.

“Temos um carinho especial pelos feirantes e ambulantes, 
pois nossa parceria com eles teve início desde a Administração 
passada, quando tentaram retirá-los de forma abusiva do local 
para a reforma, ocasião em que conseguimos impedir essa 
atitude abusiva”, fi nalizou o vereador.

VEREADOR RICARDO PIORINO ESTEVE NO MERCADO E CONVERSOU COM OS FEIRANTES E AMBULANTES

Como consultar uma
 Lei no Portal da Câmara

DIGITE O TEOR DA PESQUISA, 
NOS CAMPOS QUE VOCÊ TEM DE 
INFORMAÇÕES A RESPEITO DA LEI, 
EM SEGUIDA CLIQUE EM PESQUISAR

ABRA O PORTAL DA CÂMARA: 
WWW.CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

EM SEGUIDA, NA ABA DO LADO 
ESQUERDO, CLIQUE EM LEIS

O RESULTADO APARECERÁ EM 
SEGUIDA, COM DETALHES SOBRE A 
LEI PESQUISADA E O ARQUIVO PARA 
IMPRESSÃO
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cidade
Distribuição de água tratada é 
uma das prioridades da Prefeitura

 

A Administração Municipal 
está atenta para ações que me-
lhorem a qualidade de vida da 
população. Uma das preocupa-
ções da Prefeitura é quanto à 
saúde no município, em todas 
as esferas, como, por exemplo, 
a garantia de água tratada, em 
parceria com a Sabesp.

Nos últimos dias, o prefei-
to de Pindamonhangaba este-
ve acompanhando as ações da 
companhia em diversos bairros 
da cidade e participou de uma 
reunião onde foram apresen-
tadas as principais obras entre 
2013 e 2015.

Ribeirão Grande
A Sabesp está instalando um 

sistema de abastecimento de 
água tratada, para tratamento e 
distribuição de água para a co-
munidade do Ribeirão Grande. 
Essa foi uma solicitação dos mo-
radores, por meio da Prefeitura, 
que vai garantir qualidade de 
vida para os beneficiados.  

O novo sistema é chamado de 
‘isolado’ porque é independente 
da sede da companhia. Consis-
te em posto tubular profundo, 
de 200 metros de profundida-
de, capacidade de reservação de 
100 mil litros, tratamento com 
cloro e flúor e 4.500 metros de 
rede de distribuição de água. A 
vazão de distribuição para a po-
pulação será de 86.400 litros 
por dia, suficiente para abaste-
cer 130 residências ou cerca de 
470 pessoas.

De acordo com a Sabesp, o 
custo total da obra é de cerca de 
R$ 1,1 milhão. Atualmente, está 
em fase final de instalação das 
redes de distribuição.

Região do Feital
A água em toda a região do 

Feital, antes, era distribuída a 
partir da sede da Sabesp. Agora, 

Ações de combAte Ao álcool e drogAs 
serão reAlizAdAs Até domingo

a partir de um novo e moderno 
reservatório, serão atendidas 
residências, empresas e indús-
trias do Feital, Cidade Nova e 
Jardim Regina, com perspecti-
vas de melhorar o atendimento 
conforme a necessidade e o de-
senvolvimento da região.

O novo reservatório veio dos 
Estados Unidos, pré-montado, 
em aço vitrificado com monta-
gem parafusada de precisão mili-
métrica. O material é importado, 
já que o Brasil não disponibiliza 
essa tecnologia. Em Pinda, é o 
primeiro reservatório com essa 
tecnologia; no Vale, a segunda ci-
dade a receber da Sabesp, sendo 
a primeira, São José dos Campos.

O sistema pré-montado ga-
rante custo mais baixo, rapidez 
na montagem, maior estanquei-
dade e mais longo tempo de ma-
nutenção.

São 1.200m³ de capacidade, 
ou seja, 1,2 milhão de litros de 
água armazenados. Também foi 
instalado um grupo de gerado-
res para garantir que não falte 
água mesmo no caso de falta de 

Prefeito e representantes dos moradores do bairro 
acompanham implantação de sistema no ribeirão grande

energia elétrica, além de 4.200 
metros de adutora para melho-
rar a distribuição de água na re-
gião. O custo total da obra é de 
cerca de R$ 2 milhões.

Reunião com prefeito
Na reunião entre o prefeito 

e representantes da Sabesp, fo-
ram apresentadas várias obras 
executadas e em execução, de 
2013 a 2015. Entre elas, a am-
pliação de reservação no Ara-
retama, onde foi instalado um 
reservatório com capacidade de 
150 mil litros de água tratada, 
mais grupo de geradores, que 
proporcionam uma melhoria no 
abastecimento de água no bair-
ro.

Outra obra em execução pela 
Sabesp é a despoluição do cór-
rego Ponte Alta, no Curtume. 
A obra está em fase final e vai 
melhorar a qualidade de atendi-
mento da região. Com um inves-
timento de cerca de R$ 1,4 mi-
lhão, ao longo do córrego foram 
instalados coletores de esgoto, 
estações elevatórias para bom-
beamento e linha de recalque. A 

obra beneficia os bairros Santa 
Cecília, Santa Luzia e São Judas.

Mais uma parceria
Durante esses encontros, a 

Prefeitura de Pindamonhanga-
ba solicitou da Sabesp um estu-
do de implantação de sistema de 
esgoto sanitário para o Maçaim, 
a Cruz Grande, o núcleo do 
bairro Bonsucesso, o Cerâmi-
ca e Queiroz e adjacências. De 
acordo com a companhia, foram 
levantados o projeto e o custo 
para o Maçaim e a Cruz Gran-
de, ainda a serem apresentados 
para a Prefeitura, para eventual 
parceria. Quanto ao núcleo do 
Bairro Bonsucesso, a Sabesp in-
formou que já realizou o levan-
tamento topográfico e está em 
fase de elaboração do projeto 
de esgoto sanitário. Em seguida, 
vai iniciar o levantamento para 
elaboração de projeto para o Ce-
râmica.

Divulgação

8h30 - Recepção e credenciamento
9h -  Abertura Oficial
9h30 - 1ª Palestra: Tema – 
‘a importância da prevenção 
ao uso de drogas’
Palestrante: Dra. Andressa Costa 
Maradei (Uniad/Unifesp)
10h40 - Coffee Break
11h - 2ª Palestra: Tema – 

‘A família do dependente químico’
Palestrante: Dra. Ângela Hoffmann 
(Terapeuta Familiar)
12h10 - Almoço
13h15 - 3ª Palestra: Tema – 
‘Tratamento do dependente 
químico’
Palestrante: Dr. Tito Gomes (Uerj)
15h - encerramento

As ações da Semana de Com-
bate ao Álcool e Drogas tiveram 
início na segunda-feira (22). A 
abertura ocorreu no auditório 
da Prefeitura, e contou com a 
presença do promotor de Jus-
tiça Carlos Eduardo de Castro 
Paciello, cabo PM Marcelo Fer-
reira, além de representantes do 
Caps,  dos Alcoólicos Anônimos  
e da Casa de Triagem.

A Semana de Combate ao Ál-
cool e Outras Drogas pretende 
alertar os jovens sobre os riscos 
encontrados no consumo de dro-
gas lícitas e ilícitas, bem como 
discutir com a população ações 
preventivas e esclarecer os tra-
balhos realizados na cidade.

Programação
Nesta terça-feira (23) haverá 

atividades nos Cras - Centros de 

Referência em Assistência So-
cial  com a participação do Ação 
Jovem; quarta-feira (24), a po-
pulação poderá ouvir o progra-
ma de rádio ‘O Prefeito e Você’, 
com a participação dos respon-
sáveis pelo evento e parceiros; 
quinta-feira (25), panfletagem 
no comércio; sexta-feira (26) 
vai acontecer o III Fórum, as 
inscrições devem ser feitas an-

tecipadamente (será necessá-
rio encaminhar o nome para o 
e-mail coalizaopinda.br@gmail.
com); no sábado (27), a mobili-
zação será na praça Monsenhor 
Marcondes. 

O encerramento das ativida-

des vai ser com a corrida ‘Por 
Uma Vida Saudável’, com larga-
da e chegada no estacionamen-
to do Shopping Pátio Pinda. A 
corrida é livre, com premiação 
aos três primeiros colocados, e 
as inscrições já estão esgotadas.

Fórum acontece na anhanguera
A população está convidada a 

participar do III Fórum que este 
ano tem como tema ‘Drogas: da 
Prevenção ao Tratamento’ e acon-
tecerá no auditório da Faculdade 
Anhanguera, das 8h30 às 15h30, 
com participação  de  palestrantes 
de renome internacional. 

O Fórum é destinado a repre-
sentantes da saúde, assistência 
social, educação, associações, 
igrejas, conselhos, entidades, en-
tre outros. Mais informações com 
Mirian Andrade pelos seguintes 
números: 99135-1165 e 99789-
4852.

ProgrAmAção do Fórum

Divulgação

Divulgação

Promotor de Justiça carlos eduardo de castro Paciello palestrou sobre o tema na Prefeitura

representantes da sabesp e prefeito conversam sobre as principais obras
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EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOÃO MARCONDES RIBEIRO E/OU SEUS HERDEIROS 
BEM COMO TERCEIROS AUSENTES INCERTOS E DESCONHECIDOS, NA AÇÃO 
DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE IMÓVEL PROC. 0002568-03.2009.8.26.0445 EM 
QUE FIGURA COMO COMO REQUERENTE: ANTONIO ASMAR KOBBAZ PELO 
PRAZO DE 30 DIAS. O DOUTOR HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, MMº 
JUÍZ DE DIREITODA 3ª VARA CÍVEL DE PINDAMONHANGABA, ESTADO DE SÃO 
PAULO, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a João Marcondes Ribeiro e seus herdeiros e a todos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, a terceiros, ausentes, incertos e desconhecidos, 
que por este Juízo se processa os autos da Ação de Retificação de área imóvel, feito 
nº 0002568-03.2009.8.26.0445, requerida por ANTONIO ASMAR KOBBAZ, para lhe 
ser retificada a área do seguinte imóvel: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice CYQ-M-0049, de coordenadas N 7462000,78m e E 457628,27m, deste, 
segue confrontando com o prédio nº 471 da Estrada Municipal do Bairro da Santa 
Cruz, de propriedade de Carlos Wilson Previato e Maria Célia Guedes Previato, 
matrícula nº 24.715, com os seguintes azimutes e distâncias: 264º19’49’’ e 41,42m 
até o vértice CYQ-M-0050, de coordenadas N 7461996,69m e E 457587,05m; deste, 
segue confrontando os prédios nº 481, 485 e 515 da estrada Municipal do Bairro da 
Santa Cruz, de propriedade de Paulo Amaral Cruz, matrícula nº 24.647, com os 
seguintes azimutes e distâncias: 262°39’19’’ e 39,05m até o vértice CYQ-M-0051, de 
coordenadas N 7461991,70m e E 457548,32m; 161°17’51’’ e 7,13m até o vértice 
CYQ-M-0052 de coordenadas N 7461990,62m e E 457541,27m; 258°02’40’’ e 5,96m 
até o vértice CYQ-M-0053, de coordenadas N 7461989,39m e E 457535,44m; 
260°07’29’’ e 6,73m até o vértice CYQ-M-0054, de coordenadas N 7461988,23m e E 
457528,82m; 356°09’37’’ e 0,22m até o vértice CYQ-M-0055, de coordenadas N 
7461988,44m e E 457528,76m; 260°06’02’’ e 19,21m até o vértice CYQ-M-0056, de 
coordenadas N 7461985,14m e E 457509,84m; 264°01’20’’ e 4,51 m até o vértice 
CYQ-M-0057, de coordenadas N 7461984,67m e E 457505,35m; 174°17’32’’ e 1,54m 
até o vértice CYQ-M-0058, de coordenadas N 7461983,13m e E 457505,50m; 
264°52’40’’ e 7,13m até o vértice CYQ-M-0059, de coordenadas N 7461982,50m e E 
457498,40m; 175°32’34’’ e 1,04 m até o vértice CYQ-M-0060, de coordenadas N 
7461981,46m e E 457498,48m; 266°27’19’’ e 14,40m até o vértice CYQ-M-0061, de 
coordenadas N 7461980,57m e E 457484,11m; 262°16’13’’ e 53,06m até o vértice 
CYQ-M-0062, de coordenadas N 7461973,43m e E 457431,53m; ponto esse distante 
6,36m da Rua Daisy Castro (antiga rua 01) do Loteamento Vitoria Vale III, e a 
334,10m da Rua Ponciano Pereira; deste, segue confrontando com a Estrada 
Municipal da Santa Cruz, com os seguintes azimutes e distâncias: 179°50’13’’ e 
38,77m até o vértice CYQ-P-0089, de coordenadas N 7461934,66m e E 457431,64m; 
177°56’28’’ e 4,37m até o vértice CYQ-P-0090, de coordenadas N 7461930,80m; 
173°34’51’’ e 4,08m até o vértice CYQ-P-0091, de coordenadas N 7461926,23m e E 
457432,26m; 171°20’37’’ e 19,55m até o vértice CYQ-P-0092, de coordenadas N 
7461906,90m e E 457435,20m; 165°57’34’’ e 6,84m até o vértice CYQ-P-0093, de 
coordenadas N 7461900,27m e E 457436,86m; 163°39’05’’ e 3,96m até o vértice 
CYQ-P-0095, de coordenadas N 7461892,63m e E 457439,27m; 159°08’17’’ e 9,05m 
até o vértice CYQ-P-0096, de coordenadas N 7461884,17m e E 457442,49m; 
153°21’08’’ e 20,63 até o vértice CYQ-P-0097, de coordenadas N 7461865,73m e E 
457451,74m; 151°11’46’’ e 19,02m até o vértice CYQ-P-0098, de coordenadas N 
7461849,06m e E 457460,91m; 146°11’42’’ e 19,41m até o vértice CYQ-P-0099, de 
coordenadas N 7461832,94m e E 457471,71m; 141°41’10’’ e 20,53m até o vértice 
CYQ-P-0100, de coordenadas N 7461816,82m e E 457484,44m; 138°58’29’’ e 
21,28m até o vértice CYQ-P-0101, de coordenadas N 7461800,77m e E 457498,40m; 
137°02’43’’ e 60,93m até o vértice CYQ-P-0102, de coordenadas N 7461756,17m e 
E 457539,93m; 138°46’25’’ e 8,17m até o vértice CYQ-P-0103, de coordenadas N 
7461750,03m e E 457545,31m; 136°54’46’’ e 15,41m até o vértice CYQ-M-0063, de 
coordenadas N 7461738,77m e E 457555,84m; deste, segue confrontando com o 
terreno com frente para a Estrada Municipal da Santa Cruz, de propriedade do 
Espolio de Benedito Vicente, sem registro em cartório, com os seguintes azimutes e 
distâncias: 62°20’40’’ e 73,36m até o vértice CYQ-M-0064, de coordenadas N 
7461772,82m e E 457620,82m, 61°48’55’’ e 47,13m até o vértice CYQ-M-0065, de 
coordenadas N 7461795,08m e E 457662,36m, deste, segue confrontando com o 
Ribeirão da Água Preta, sendo o outro lado do Ribeirão o lote 38 da Quadra I do 
Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (Antiga Rua Nove), 
de propriedade de João Marcondes Ribeiro e Benedita Francisco Ribeiro, matrícula 
nº 23.547, com o lote nº 39 da Quadra I do Loteamento Jardim Eloyna, com frente 
para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de Thamires Gabrielle 
da Silva, matrícula nº 18.249, com o lote 40 da Quadra I do loteamento Jardim 
Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de 
MCR Engenharia e Construção Ltda, matrícula nº 5.802 e com parte do Lota 41 da 
Quadra I do loteamento Jardim Eloyna, prédio nº 645 com frente para a Rua 
Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de João Marcelo Pinto e Silvia 
Helena Ribeiro Leite Pinto, matrícula n° 25.513, com o seguinte azimute e distancia: 
338°42’49’’ e 33,67m até o vértice CYQ-P-0104, de coordenadas N 7461826,46m e 
E457650,14m; deste, segue confrontando com o Ribeirão da Água Preta, sendo o 
outro lado do Ribeirão parte do lote 41 da Quadra I do Loteamento Jardim Eloyna, 
prédio nº 645 com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade 
de Everton José Correa e Sueli dos Santos Correa, matricula nº 25.512, com o lote 
42 da Quadra I do Loteamento Jardim Eloyna, com frente apara a Rua Jaboticabeira 
(antiga Rua Nove), de propriedade de Manoel César Ribeiro Engenharia e 
Construções Ltda, tendo como compromissários Vademar de Santana e Maria 
Fernandes de Santana, matrícula nº 11.096, com o lote 43 da Quadra I do Loteamento 
Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de 
propriedade de MCR Engenharia e Construções Ltda, matricula nº 5.802 e com o lote 
44 da Quadra I do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira 
(antiga Rua Nove), de propriedade de MigueL Iannome e Ana Palácio Iannome, 
matricula nº 17.801, com o seguinte azimute e distância: 330°15’50’’ e 29,71m até o 
vértice CYQ-P-0105 de coordenadas N 7461852,26m e E 457635,40m; deste, segue 
confrontando com o Ribeirão da Água Preta, sendo o outro lado do Ribeirão o lote 44 
da Quadra I do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira 
(antiga Rua Nove) de propriedade de MigueL Iannome e Ana Palácio Iannome, 
matricula nº 17.801, com o lote 45 da Quadra I do Loteamento Jardim Eloyna, com 
frente para Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de Messias Camilo 
Fonseca e Graça Maria Fonseca, matrícula nº 10.957, e com o Lote 46 da QuadraI 
do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua 
Nove), de propriedade de MCR Engenharia e Construções Ltda., matrícula nº 5802, 
com o seguinte azimute e distância: 347°38’29’’ e 34,68m até o vértice CYQ-P-0106, 
de coordenadas N 7461886,14m e E 457627,97m; deste, segue confrontando com o 
Ribeirão da Água Preta, sendo o outro lado do Ribeirão o Lote 46 da Quadra I do 
Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), 
de propriedade de MCR Engenharia e Construções Ltda., matrícula nº 5802, com o 
Lote 47 da Quadra I do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua 
Jaboticabeira (antiga Rua Nove) de propriedade de Joaquim Eleutério de Oliveira e 
Rita de Cassia Souza Oliveira, matrícula nº 24.339, e com o Lote 48 da Quadra I do 
Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), 
de propriedade de MCR Engenharia e Construções Ltda., matrícula n° 5802, com o 
seguinte azimute e distancia: 359°47’08’’ e 22,37m até o vértice CYQ-P-0107, de 
coordenadas N 74611908,51m e E 457627,89m; deste, segue confrontando com o 
Ribeirão da Água Preta, sendo o ouro lado do Ribeirão o Lote 48 da Quadra I do 
Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), 
de propriedade de MCR Engenharia e Construções Ltda., matrícula n° 5802, com o 
Lote 49 da Quadra I do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua 
Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de MCR Engenharia e Construções 
Ltda.,matrícula n°5802, com o Lote 50 da Quadra I do Loteamento Jardim Eloyna, 
com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de Jorge 
Paulo dos Santos, Valter José Alves e Andréia Aparecida de Melo Alves, matricula nº 
24.492, e com o Lote 51 da Quadra I do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para 
a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de MCR Engenharia e 
Construções Ltda., matrícula nº 5802, com o seguinte azimute e distância: 1°22’00’’ e 
31,46m até o vértice CYQ-P-0108, de coordenadas N 7461939,95m e E 457628,64m; 
deste, segue confrontando com o Ribeirão da Água Preta, sendo o outro lado do 
Ribeirão, o Lote 52 da Quadra I do Loteamento JardimEloyna, com frente para a Rua 
Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de MCR Engenharia e Construções 
Ltda., matrícula nº 5802, com o Lote 53 da Quadra I do Loteamento Jardim Eloyna, 
com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de Michele 
Santana Santos e Ângelo de Jesus Correa Leite, matrícula nº 24.425, com o seguinte 
azimute e distância: 356°30’37’’ e 21,25m até o vértice CYQ-P-0109, de coordenadas 
N 7461961,16m e E 457627,35m; deste, segue confrontando com o Ribeirão da 
Água Preta, sendo o outro lado do Ribeirão o Lote 54 da Quadra I do Loteamento 
Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de 
propriedade de MCR Engenharia e Construções Ltda., matrícula nº 5802, com o Lote 
55 da Quadra I do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira 
(antiga Rua Nove), de propriedade de Nilo de Siqueira Alves Junior, Cassio Salgado 
Ribeiro Alves, Beatriz Salgado Ribeiro Alves e Maria Célia Salgado Ribeiro de 
Siqueira Alves, Matrícula nº 28.999, com o Lote 56 da da Quadra I do Loteamento 
Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de 
propriedade de Benedito Saturnino dos Santos e Cecília Pires dos Santos, matrícula 
nº 21.782, e com o Lote 57 da Quadra I do Loteamento Jardim Eloyna, com frente 
para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de MCR Engenharia e 
Construções Ltda., matrícula nº 5802, com o seguinte azimute e distância: 1º19’46’’ e 
39,63m até o vértice CYQ-M-0049, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas 
as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, a partir das estações ativas RBMC do Rio de Janeiro, de coordenadas N 
7475693,631m e E 67386,848m, referenciadas ao Meridiano Central 45° WGr e da 
RBMC de Ubatuba, de coordenadas N 7401149,698m e E 487904,987 m, 
referenciadas ao Meridiano central 45° WGr e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. Objetivo: Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 
15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 30 dias, contestem o feito, sob pena de 
presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0012428-
23.2012.8.26.0445.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, Dr(a). CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a VALE VERDE SHOPPING LTDA, CNPJ/MF: 12.968.890/0001-09, que a 
LAM LEITE CAFETERIA ME lhe ajuizou uma ação DECLARATÓRIA DE RESCISÃO 
CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INEXIGIBILIDADE DE NOTAS 
PROMISSÓRIAS, objetivando a rescisão contratual relativa ao Contrato Atípico de 
Locação de Loja de Uso Comercial (LUC) nº L035 do Vale Verde Shopping e Outras 
Avenças, bem como do Contrato de Compromisso de Cessão de Direitos de Integrar 
a Estrutura Técnica do Vale Verde Shopping, referente a locação do espaço do 
shopping para uma loja da franquia Café Donuts em Novembro/2011, a qual foi paga 
a quantia de R$65.358,00, sendo R$35.358,00 no ato da assinatura do contrato e 
R$30.000,00 restantes, pagos através de 24 parcelas mensais de R$1.250,00 cada. 
Pelo fato do Shopping Vale Verde não ter sido inaugurado na data prevista, ou seja, 
até Abril/2013 e se encontrar em estado de abandono. Diante ao exposto, requer a 
autora a Rescisão Contratual e a condenação do réu à restituição da quantia de R$ 
50.871,26, relativa ao valor integral pago pela autora, corrigido, além do pagamento de 
custas processuais e honorários advocatícios. Requer ainda, que sejam declaradas 
inexigíveis as Notas Promissórias emitidas, tornando-as sem efeito. E, para que 
chegue ao conhecimento do SUPRACITADO expediu-se o presente edital, com o 
prazo de 30 dias, para que apresente contestação no prazo de 15 dias, sob pena de 
confissão e revelia. O presente será publicado e afixado na forma da Lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 13 de maio de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na 
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por 
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão 
apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);

08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  30/06/2015 às 15:30 horas
ATENDENTE
8º SUELI APARECIDA PEREIRA DA CRUZ MATTOS
RUA DONA CATARINA, 319 – SANTANA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-180

EDSON MACEDO DE GOUVEA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;

07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  30/06/2015 às 14:00 horas
COVEIRO
1º LAERCIO LAZARIM
RUA EMILIO ZALUAR, 429 – OURO VERDE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-160

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ABERTURA DE EDITAL RESUMIDO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2015

A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, a TP nº. 06/15, referente à “Contratação de 
empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para execução dos serviços 
de revitalização da Praça Monsenhor Marcondes”, com encerramento dia 07/07/2015 às 9h e 
abertura às 9h30. A garantia de proposta no valor de R$ 2.682,00 (dois mil, seiscentos e oitenta 
e dois reais), deverá ser depositada na Tesouraria da prefeitura até as 15hs do dia 06/07/2015. O 
edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 19 de junho de 2015. 
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, a TP nº. 07/15, referente à “Contratação de 
empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para execução de serviços de 
construção de praça no Residencial Pasin”, com encerramento dia 08/07/2015 às 9h e abertura às 
9h30. A garantia de proposta no valor de R$ 5.362,00 (cinco mil, trezentos e sessenta e dois reais), 
deverá ser depositada na Tesouraria da prefeitura até as 15hs do dia 07/07/2015. O edital estará 
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no 
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 19 de junho de 2015. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 207/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) MULTIPLA IMÓVEIS LTDA S/C , 
responsável pelo imóvel situado a RUA JOÃO ESAÚ BICUDO  S/Nº, bairro ARARETAMA, inscrito 
sob a sigla SO32.03.02.054.000,  para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias 
e retire toda a sujeira/entulho decorrente da limpeza, do local, 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.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO PARA A 6ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo de Previdência 
Municipal de Pindamonhangaba convocados para a 6ª reunião do respectivo Conselho de 
Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões do Departamento de Finanças, sito à Av. 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, n° 1400, nesta cidade, com início impreterivelmente às 16 horas 
do dia 24 de junho do ano de 2015.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC 
n°. 01/2004, art. 10);
b) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
c) Outros assuntos diversos.
Pindamonhangaba, 18 de Junho de 2015.

Sidervan Luiz Alves
Superintendente do FPMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme 

exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  30/06/2015 às 14:30 horas
ENFERMEIRO DO PSF
10º KLEITON PINATI GOMES
RUA DO CAFÉ, 165 – CASA A – CENTRO
BUENO BRANDÃO – MG
CEP 37578-000

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme 

exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia 30/06/2015 às 15:00 horas
ESCRITURÁRIO
36º TAMIRES RITA DE MELLO
RUA WALDOMIRO MARCONDES, 272 – CASTOLIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-550

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Audiência Pública

A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
estará no próximo dia 26 de junho de 2015 às 15:00 horas, na Câmara de 
Vereadores, para Audiência Pública referente à Prestação de Contas do 
1º Quadrimestre de 2015. Todos estão convidados. 

LICENÇA DA CETESB
SEAL LACRES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LACRES LTDA – EPP. torna público 
que solicitou á CETESB, a Renovação da Licença de Operação - MCE - Solicitação 
nº 91123690, para atividade de Fabricação de Artefatos de material plástico para 
outros usos não especificados anteriormente, sito a Avenida  Doutor Francisco Lessa 
Junior nº 899, Chácara da Galega, Pindamonhangaba/SP, Cep 12422-010.

LICENÇA DA CETESB
3 B’S COMÉRCIO DE MADEIRAS E ESQUADRIAS LTDA – EPP. torna público que 
solicitou á CETESB, a renovação da Licença de Operação - MCE- Solicitação nº 
91114219, para atividade de Serviço de desdobramento de madeiras, sito a Avenida 
Doutor Antonio Pinheiro Junior  nº 2600, Campo Alegre,Pindamonhangaba/SP-Cep 
12412-010.

LICENÇA DA CETESB
LAJES E BLOCOS MODELO LTDA - EPP, torna público que solicitou á CETESB, a 
renovação da Licença de Operação - MCE- Solicitação nº 91122699, para atividade 
de Fabricação de Artefatos de Cimento para uso na Construção, sito a Avenida 
Nossa Senhora do Perpetuo Socorro nº 1605, Pindamonhangaba/SP.

  
CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE
CONVOCAÇÃO – 10ª REUNIÃO 

ORDINÁRIA 2015
Ficam as senhoras conselheiras e os 
senhores conselheiros titulares e suplentes do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente - CMDCA, convocados 
a comparecer, na data e local abaixo, para 
a realização da “10ª Reunião Ordinária de 
2015” , cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
- Informes 
- Aprovação de ata
- Eventos em 2015

- Semana do Adolescente
- Divulgação Fumcad
- Fortalecimento SGDCA
- Outros assuntos pertinentes ao Conselho
Dia: 23/06/2015 (terça-feira)
Horário: 17h (dezessete horas) 
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal

Adriano Augusto Zanotti
Presidente

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

LEI Nº 5.783, DE 17 DE JUNHO DE 2015.
Revoga a Lei nº 5.745, de 03 de fevereiro de 
2015.
(Projeto de Lei n° 73/2015, de autoria da 
Mesa da Diretora)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba 
aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica revogada a Lei Municipal nº 
5.745, de 03 de fevereiro de 2015, que “Altera 
dispositivos da Lei nº 5.717, de 17.10.2014, 
que Dispõe sobre a Estrutura Administrativa 

da Câmara Municipal de Pindamonhangaba”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
Pindamonhangaba, 17 de junho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos em 17 de junho de 2015.

Paola Cristina de Barros Bassanello 
Magalhães

Respondendo pela Secretaria de 
Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL Nº 4.474, DE 10 DE 
JUNHO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Sr. 
Eduardo Kogempa da Costa, assessor de 
gabinete, para substituir a Sra. Rosângela 
Gonçalves e Silva, Diretora do Departamento 
de Gestão Educacional, durante o período em 
que a mesma encontrar-se em gozo de férias, 
de 17  a 26 de junho de 2015.

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
Pindamonhangaba, 10 de junho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, em 10 de junho de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.475, DE 10 DE 

JUNHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR o 
Sr.  Pedro Henrique Motta Ribeiro, gerente 
de unidade, para substituir a Sra. Fernanda 
Figueira M Borges, Diretora do Departamento 
de Contratos e Convênios, durante o período 
em que a mesma encontrar-se em gozo de 

férias, de 13  de julho  a 1º de agosto de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
Pindamonhangaba, 10 de junho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, em 10 de junho de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL Nº 4.476, DE 10 DE 
JUNHO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR  
Amanda Felício Pinto, escriturária, para 
substituir o Sr. Renato Nogueira Guimarães, 
Coordenador de Eventos, durante o período 
em que o mesmo encontrar-se em gozo de 
férias, de 13  a 31 de julho de 2015.

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
Pindamonhangaba, 10 de junho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, em 10 de junho de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL Nº 4.477, DE 11 DE 
JUNHO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR Sra 
Stephanie Paim Chiconini, gerente, para 
substituir o Dr. Rodrigo Antonio Possebon 
Caetano, Diretor do Departamento de 
Negócios Jurídicos, durante o período em que 
o mesmo encontrar-se em gozo de férias, de 
08 a 27 de junho de 2015.

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
Pindamonhangaba, 11 de junho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, em 11 de junho de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

    PORTARIA GERAL Nº 4.478, DE 11 DE 
JUNHO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR 
Sra Diana Souza Figueiredo, secretária de 
escola, para substituir a Sra Stephanie Paim 
Chiconini, gerente, durante o período em que 
a mesma encontrar-se substituindo o Diretor 
do Departamento de Negócios Jurídicos, de 
08 a 27 de junho de 2015.

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
Pindamonhangaba, 11 de junho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, em 11 de junho de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

 PORTARIA GERAL Nº 4.479, DE 11 DE 
JUNHO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve DESIGNAR a Dra. Paola 
Cristina de Barros Bassanello Magalhães, 
Diretora do Departamento de Assuntos 
Jurídicos, para substituir a Dra Synthea Telles 
de Castro Schmidt, Secretária de Assuntos 
Jurídicos,  durante o período em que a 

mesma encontrar-se em férias, de 15 de 
junho a 04 de julho de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
Pindamonhangaba, 11 de junho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, em 11 de junho de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

 PORTARIA GERAL Nº 4.480, DE 11 DE 
JUNHO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve DESIGNAR a Dra. 
Márcia Maria Marcondes Zymberknopf, 
Advogada, para substituir a Dra Paola 
Cristina de Barros Bassanello Magalhães, 
Diretora do Departamento de Assuntos 
Jurídicos,  durante o período em que a 
mesma encontrar-se substituindo férias da 

Secretária de Assuntos Jurídicos, de 15 de 
junho a 04 de julho de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
Pindamonhangaba, 11 de junho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, em 11 de junho de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.481, DE 11 DE  

JUNHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve Alterar a Portaria 
Geral nº 4.459, de 14 de maio de 2015, para 
que conste o período de substituição de férias 
de 11 a 28 de maio de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
   

 
Pindamonhangaba, 11 de junho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, em 11 de junho de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº4.482, DE 11 DE 

JUNHO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve EXONERAR a Sra. 
Marília Lemos Maia  do emprego de 
provimento em comissão de Coordenador 
de Projetos Sociais, a partir de 17 de junho 
de 2015.
 

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
Pindamonhangaba, 11 de junho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração 

Registrada e Publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, em 11 de junho de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PINDAMONHANGABA
   

PORTARIA GERAL Nº 4.485, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve NOMEAR a Sra. Alyne 
Santos Ribeiro Lima para o emprego de 
provimento em comissão de Supervisor, a 
partir de 18 de junho de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

    
Pindamonhangaba, 18 de junho de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

 Registrada e Publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, em 18 de junho de 

2015. 

Paola Cristina de Barros Bassanello 
Magalhães

Respondendo pela Secretaria de 
Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, 
em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 01/07/2015 às 14:00 horas
189º MARIA BENEDITA FIRMO
AVENIDA JOSÉ BENTO MONTEIRO LOBATO, 225 – GURILANDIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12070-620
190º EDILAINE CRISTINE DE CARVALHO
RUA ANTONIO DE OLIVEIRA PORTES,296 – CENTRO
POTIM – SP
CEP 12525-000
191º LEONARIA RODRIGUES DE SOUSA CORREA
RUA JOAQUIM DOS SANTOS, 138 – JARDIM PRIMAVERA
ROSEIRA – SP
CEP 12580-000
192º JULIANA FELÍCIO PINTO
ALAMEDA DAS PRATAS, 74 – ELDORADO
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000
193º MARIA GERALDA MAJELA REIS BEZERRA
RUA ITAMARACÁ, 619 – ITAGUAÇU
APARECIDA – SP
CEP 12570-000
194º JULIANA APARECIDA DE FREITAS
RUA DO CARDOSO, 327 – ALTO DO CARDOSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-080
195º HELENA APARECIDA DA CRUZ
RUA DEOCLECIO MARCONDES, 252 – BOSQUE DA PRINCESA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-370
196º MARIA LUCIA SILVEIRA DE RIVERA
AVENIDA FRANCISCO GUSTAVO TEIXEIRA, 379 – VILA VERDE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-690
197º TANIA PAULA BENTO RODOLFO
RUA BENEDITO ANTONIO DA SILVA, 164 – CAMPO ALEGRE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-030
198º ANDREIA CRISTINA MOTA RICARDO
RUA JOSÉ AVELINO TELLES, 116 – VILA BRITO
LORENA – SP
CEP 12603-350

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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Terminou no último 
sábado (20), o 2º Festival 
de Música da Juventude 
e os vencedores foram: 
Verde Novo, na catego-
ria Composição, e Trio 
Esquema, na categoria 
Interpretação. O evento 
foi realizado na Praça da 
Bíblia, em frente ao Cemi-
tério Municipal, entre os 
dias 16 e 20. Esta ativida-
de foi desenvolvida com 
o objetivo de promover o 
intercâmbio cultural e re-
velar talentos.

O 2º festival foi rea-
lizado pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de 
Educação e Cultura - De-
partamento de Cultura - 
e Espaço Juventude. Na 
categoria Composição os 
jurados avaliaram quesi-
tos como: letra, melodia, 
arranjo, performance, en-
tre outros, e na Interpre-
tação foram levados em 
consideração afinação, 
ritmo, performance, entre 
outros.

Foram escolhidos cin-
co representantes de cada 
categoria para a final. Na 
categoria Composição, 
Jan Praieira ficou em 5º 
lugar, a dupla Ana Luísa e 
Lucas Guedes ficou em 4º 
lugar, já na Interpretação 
Matheus Linder em 5º e 
Jan Praieira em 4º. Tam-
bém houve premiação 
para intérprete revelação, 
para Nina Reis, da Mente-
volução, e Talentos da Ju-
ventude, para Ana Luísa e 
Lucas Guedes.

O encerramento foi 
com a banda Tagore, de 
Recife. A atração veio ao 
município por meio do 
Circuito Cultural Paulis-
ta, do Governo do Estado 
de São Paulo, em parceria 
com a Prefeitura de Pin-
damonhangaba.

Paulo Henrique, ba-
terista do Trio Esquema, 
disse que este prêmio é 
muito gratificante. “A gen-
te toca junto há bastante 
tempo, mas desta vez re-
solvemos nos inscrever 
no festival. Na verdade, 
mandamos duas canções, 

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, o Fundo 
Social de Solidariedade e 
o Espaço Juventude ofe-
recem curso preparatório 
para o Enem  por meio do 
Centro de Inclusão Pro-
dutiva Telecentro. 

Matrículas devem ser 
feitas na Estação Juven-
tude (rua Fortunato Mo-
reira, 355, centro),  entre 
os dias 23 e 29 de junho, 
das 8h30 às 11h30 e das 
13h30 às 16h30. Serão 
oferecidas 40 vagas.

 Para se inscrever no 
curso é necessário apre-
sentar o formulário de 
inscrição no Enem 2015, 
RG e comprovante de re-
sidência.  

bibliotecas de 
Pinda terão ação 
sobre reciclagem

Verde Novo e Trio Esquema vencem 
2º Festival de Música da Juventude

Confira a classificação
Categoria interpretação
1º Troféu Cynira Novaes Braga ‘Irmã Cecília - Trio Eskema - música ‘Pois é Seu Zé’
2º Troféu Corporação Musical Euterpe - Mont Bel e Daniel - música ‘Caminheiro’
3º Troféu Vicente de Paula Salgado e José Benedito Salgado - ‘Tar e Quar’ - Bianca Ariel - música ‘Soube 
que me amava’

 Categoria Composição
1º Troféu Maestro João Gomes de Araújo - Verde Novo - música ‘Viela, minha viela’
2º Troféu Professor Alexandre Machado Salgado - Mentevolução - música ‘I Have a Dream’
3º Troféu Professora Bertha Celeste Homem de Mello - Banda Muzak - música ‘O meu lugar’

Prefeitura e Fundo Social 
oferecem preparatório para Enem

uma de composição pró-
pria, que infelizmente 
não foi selecionada, e 
‘Pois é Seu Zé’ passou e 
nos deu o título. Vamos 
continuar trabalhando e 
esta música vai ficar em 
nosso repertório. Estou 
muito feliz pela vitória, os 
outros participantes tam-
bém têm um nível muito 
elevado”.

Júlio Teberga, te-
cladista e compositor 
da música Viela, Mi-
nha Viela, contou que a 
Verde Novo trabalha há 
pouco mais de um ano, e 
o festival foi uma opor-
tunidade muito boa. “A 
gente se preparou para 
apresentar a nossa mú-
sica, foi fenomenal. A 

música não foi feita para 
o festival, fiz há um ano, 
mas ainda não havía-
mos mostrado para mui-
ta gente. Acabamos de 
lançar o nosso som e a 

oportunidade de vencer 
foi muito bacana, poder 
mostrar o nosso traba-
lho ao público de Pinda 
e ter ganho o festival foi 
muito legal”.

As aulas terão início 
no dia 0 1º de julho e 
serão das 13h30 às 17 
horas, na Estação Ju-

ventude, de segunda a 
sexta-feira. Os alunos 
terão atividades práti-
cas e teóricas em dis-

ciplinas como Língua 
Portuguesa, Matemáti-
ca, Inglês, Atualidades  
entre outras.

Nesta semana, as bi-
bliotecas públicas muni-
cipais farão uma parceria 
com o projeto Casa Verde 
e apresentarão palestra 
sobre o destino correto 
do lixo, além de dinâmica 
sobre o assunto. O evento 
começa nesta terça-feira 
(23) e terá o objetivo de 
conscientizar as crianças 
sobre onde descartar cada 
tipo de lixo, os que podem 
ser reaproveitados e reci-
clados e o que fazer com os 
que não podem. A palestra 
será aberta ao público.

No período da manhã, 
será sempre das 8 às 9 e 
das 10 às 11 horas. E, à tar-
de, das 13h30 às 14h30, e 
das 15h30 às 16h30. Na 
terça, será na Biblioteca 
do Araretama; na quarta-
feira (24), na Biblioteca 
Profª Maria Bertha César 
(Moreira César); quinta-
feira (25), na Biblioteca 
Profª Maria do Carmo S. 
Gomes (Vila São Benedi-
to) e na sexta-feira (26), 
na Biblioteca Ver. Rômulo 
Campos D’Arace (Bosque 
da Princesa). 

Divulgação
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Divulgação

Verde Novo - 1º lugar na categoria Composição

Ana Luísa e Lucas Guedes - 4º lugar

Dupla recebe prêmio no Festival

Banda Muzak - 3º lugar categoria Composição

Trio Eskema - 1º lugar na categoria Interpretação 

 Exame Nacional do Ensino Médio é organizado pelo Ministério da Educação

Divulgação

Divulgação
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FINAL SUB 11 

Ferroviária 5 X 1 Terra dos Ipês

CAMPEONATO SÊNIOR 50

Flamengo 1 X 4 Estrela
Afi zp 4 X 0 Fluminense
Santa Luzia 1 X 1 Pindense
Bela Vista 1 X 2 Maricá

SEMIFINAL CAMPEONATO 2ª DIVISÃO

Moreira César 1 X 1 Terra dos Ipês
Real Castolira 2 X 0 Fluminense

CAMPEONATO 1ª DIVISÃO

CHAVE A
Bandeirante 4 X 1 Vila São José
Sapopemba 2 X 0 A Mil por Hora
Rosário 1 X 3 Cantareira

CHAVE B
Araretama 2 X 1 Andrada
Areião 2 X 3 Ferroviária

Vôlei feminino vence quadrangular
A equipe de voleibol femini-

no que representará Pinda nos 
Jogos Regionais é formada por 
jovens que iniciaram no esporte 
nas escolinhas há mais de cinco 
anos. Atualmente, integram as 
categorias infantil e infanto-ju-
venil que representam a cidade 
em  competições.

A equipe, que participou dos 
dois últimos Jogos Regionais  
em Caraguatatuba, este ano 
contará com três atletas vetera-
nas, que já representaram Pin-
da nos Jogos Regionais. Será 
a união da experiência com a 
garra da juventude.

A técnica ressalta que é uma 
equipe muito jovem, mas com a 
entrada das três adultas espera 
sucesso nos Jogos Regionais. 
Integram o time: Juliana, Flá-
via, Thássia, Thalia, Amanda, 
Marcela, Hillary, Maria Rapha-
ela, Ana Júlia, Carol, Maria Lú-
cia e Fernanda.

Com o objetivo de preparar-
se para as competições partici-
param do 1º quadrangular rea-
lizado no ginásio Juca Moreira, 
no último sábado (20), e con-
quistaram o primeiro lugar ven-
cendo Caçapava, por 2 sets a 0.

Juliana Rosa tem 17 anos, 
pratica vôlei há seis anos e conta 
que aquilo que havia começado 

Time venceu Caçapava por 2 sets a 0

A Ferroviária goleou e 
se sagrou campeã  do Sub 
11 no último sábado (20), 
no estádio Morumbi Pin-
dense. O time da Boa Vista 
passou fácil pelo Grêmio 
Tipês vencendo pelo placar 
de 5 a 1.

Os gols foram marcados 
pelos jogadores Vitor, Sa-
muel, Marcelo e Dadinho 
(dois). Pelo  Grêmio, marcou 
o atacante Guilherme.

Além do troféu de cam-
peão, a equipe comandada 
por Guina levou mais quatro 
nas premiações extras: três 

como uma atividade esportiva, 
com o tempo, se tornou uma 
paixão. Esta é a terceira vez que 

ela vai representar a cidade nos 
Regionais e diz que é um pra-
zer, o grupo faz valer o esforço 

do trabalho realizado nos trei-
nos durante o ano. As meninas 
treinam todos os dias, cada uma 

conciliando com seu estudo e 
trabalho, pois, a maioria está se 
preparando para o vestibular.  

FERROVIÁRIA GOLEIA E É CAMPEÃ SUB 11

Equipe é treinada por Guina

de artilheiro, com Kauã, João 
Vitor e Jonas, que marcaram 
17 gols cada um, e o de goleiro 

menos vazado, com Bruno, 
que sofreu apenas 8 gols em 
todo o campeonato.
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Atletismo está focado nos Jogos Regionais
A equipe de atletismo de Pin-

da é representada por aproxi-
madamente 30 atletas, que farão 
provas de campo e pista nos 59º 
Jogos Regionais. A delegação 
também conta com os atletas 
PCD – Pessoa Com Deficiên-
cia. Por ser uma modalidade 
individual a disputa contra o 
cronômetro é intensa e cada um 
conta com o apoio dos amigos e 
técnico.

Os atletas dedicam-se diaria-
mente, cada um em seu tempo 
disponível, pois, trabalham ou 
estudam. A maioria concentra-se 
no Centro Esportivo João Carlos 
de Oliveira, ‘João do Pulo’.

Ketiley Batista, 15 anos,  parti-
cipará das provas de 400 metros 
com barreira; 100 metros com 
barreiras; revezamento 4 x 400 
metros e 4 x 100 metros. Será a 
segunda vez que irá aos Regio-
nais. Ela treina há pouco mais de 
um ano e tem representado Pinda 
em diversas competições.

A atleta conta que nasceu em 
Caraguatatuba, morou dez anos 

na Bahia, um ano em Ubatuba e 
está em Pinda há quatro anos  e que 
defender a cidade é gratifi cante.

Bruno Bradley Evaristo Ro-
drigues da Silva, 17 anos, pratica 
atletismo há cinco anos. Ele afi r-
ma que descobriu o esporte por 
meio dos amigos. Esta será a se-

gunda vez que irá aos Regionais, 
defender Pinda na prova de 1.500 
metros rasos. “Vou me esforçar 
ao máximo para ajudar a cidade, 
me sinto muito bem em represen-
tar Pinda. A nossa equipe é muito 
empenhada e meu irmão também 
me incentiva bastante”.

A maioria dos treinos acontece no “João do Pulo”

Divulgação
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