Cesar Pictures

Evento garante passeio e prêmios para animais
A 1ª Cãominhada 2014 foi um
grande sucesso no domingo (30). O
evento contou com feira de adoção
de cães e gatos, premiações para
os animais (mais bonito, menor,
maior, enfeitado e simpático), sorteio
de prêmios, atividades físicas e o

passeio pelas ruas centrais da cidade.
A Cãominhada foi organizada pelo
Abrigo Municipal, em parceria
com a Associação Centopeia e
a Ferroviária. As instituições já
pensam em uma segunda edição.
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Pinda comemora 104 anos de Chico Xavier
Com o tema “o Cristo não pediu muita coisa... Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros”,
evento comemora nascimento de um dos médiuns mais respeitados do mundo

Akim/AgoraVale

As instituições espíritas de
Pindamonhangaba
promovem, na sexta-feira (4) e sábado (5), o “5º Encontro Chico
Amor Xavier”, que comemora
os 104 anos do médium brasileiro, que seriam completados
no dia 2 de abril.
A programação começa na
sexta-feira com um encontro
mediado pelo grupo “Os Mensageiros”, no Lar Irmã Terezinha, a partir das 20 horas.
Na manhã de sábado, haverá um ato público na praça
do Cruzeiro, que terá a distribuição de 200 exemplares do
livro O Evangelho Segundo o
Espiritismo, em comemoração aos 150 anos da publicação, escrita por Alan Kardec.
Apresentações musicais e
palestras completam o evento.
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PM autua
e apreende
veículos em
operação
A Polícia Militar efetuou 62
abordagens a pessoas e vistoriou 46 veículos durante a Operação Integrada em Pindamonhangaba na terça-feira (1º/4).
A ação, que contou com a participação das policias Ambiental e
Rodoviária Estadual, culminou
na apreensão de três veículos e
autuação de outros 14.
Segundo informações do tenente PM Fernando de Assis,
estão programadas outras operações especiais para os próximos dias.

Os eventos são abertos ao público e vão mobilizar as instituições espíritas de Pindamonhangaba e da região

Estudante representa Pinda
em competição de matemática
O estudante Luís Guilherme de Paula Moreira
vai representar Pindamonhangaba em uma das
mais importantes competições de matemática da
região. O aluno da sétima série do Ensino Fundamental da Escola Estadual Profª. Escolástica
Antunes Salgado, do Jardim Regina, defenderá

a bandeira de Pindamonhangaba no grupo 3 do
torneio - que possui estudantes de todos os municípios do Vale do Paraíba.
A intenção é se classiﬁcar para as semiﬁnais e,
posteriormente, para a ﬁnal – que acontecerão no
ﬁm do mês.
PÁGINA 3
Ana Camila Campos

Polícia
Cientíﬁca
vai contratar
55 técnicos
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Dançarino
da cidade
é campeão
nacional

O dançarino Vladimir
Aparecido, de Pindamonhangaba, venceu o Festival Interamericano de Danças, em
Santo André, na categoria
Dupla Étnica, apresentando
uma coreograﬁa cigana. Aparecido competiu ao lado da
dançarina taubateana, Luanara Shahira, que junto com
ele agora vai representar o
Brasil na etapa pan-americana, que acontece em junho,
na Argentina.
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À esquerda, ao lado dos professores, o aluno Luís Guilherme de Paula Moreira
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Escola de artes está com vagas abertas
Divulgação

Bem guardado

Um ano após PEC das
domésticas, importantes
benefícios ainda não
estão em vigor

E

sta semana, as domésticas de todo o Brasil
‘comemoram’ um ano da emenda constitucional, que garante à categoria direitos semelhantes aos dos demais trabalhadores urbanos e
rurais. O problema é que, passados 12 meses, a emenda parece não ter saído da gaveta, e a classe amarga
decepções, pois não pode desfrutar de boa parte dos
novos benefícios.
Dos 16 novos direitos, sete possuem pontos considerados polêmicos e, por isso, ainda não foram
aprovados pelo Congresso Nacional. FGTS – Fundo
de Garantia Por Tempo de Serviço, salário-família,
indenização em caso de demissões sem justa causa,
adicional noturno, seguro-desemprego e seguro contra acidente de trabalho e o direito de auxílio-creche,
que ainda nem possui as regras definidas no projeto
de lei.
O Senado e o Governo Federal fizeram suas partes. Com a aprovação dos senadores, e as intenções de
aval favorável da presidente Dilma Rousseff tudo fica
mais fácil. O entrave é que a Câmara dos Deputados
ainda não votou a liberação dos sete pontos. Pior que
isso, é que não há previsão para que o projeto entre
em pauta.
Em nota, a assessoria de imprensa da Câmara
atestou que é uma decisão do presidente da casa, o
deputado Henrique Eduardo Alves. Em março, o parlamentar havia afirmado que faria ‘um mutirão’ para
propostas de ‘amplo interesse social’ entre os dias 7 e
11 de abril. Bom, estamos perto deste período, o que
pode ser uma boa notícia para domésticas de todo o
país.
Na página da Câmara, na internet, Alves afirmou
que “temos que limpar a pauta remanescente de outubro (2013), com a votação de projetos como a regulamentação da PEC das Domésticas, a tipificação da
corrupção como crime hediondo, o auto de resistência e regras de segurança para casas de espetáculo”.
Tudo dá a entender que o deputado colocará o projeto em pauta, ainda mais com o turbilhão de pressões
que sofrerá nos próximos dias. Ademais, a aprovação
pode ser um mote eleitoral favorável aos deputados –
que neste momento se esquivam de qualquer opinião
sobre o tema, não querendo ficar ‘contra’ patrões ou
empregados.
A verdade é que, um ano após a PEC das Domésticas, os direitos efetivos à classe ainda estão longe dos
almejados e se a votação não ocorrer agora, é provável que fique por mais um longo período na gaveta.

F

alando de

Estudantes podem se inscrever
em estágio na Sabesp
Começaram nesta semana, as
inscrições para estudantes interessados em estagiar na Sabesp.
Estão disponíveis 748 vagas voltadas a alunos do Ensino Médio
e do Ensino Superior, em todo
o Estado. A inscrição pode ser
feita até o dia 25 de abril no site
da Fundação Carlos Chagas. Os
estudantes do Ensino Médio pagam R$ 53 no ato da inscrição;
os universitários, R$ 76.

Cesar Pictures

portaria da AA Ferroviária e contou com a Feira de Adoção de Cães
e Gatos, premiações especiais (cão
mais bonito, cão menor, cão maior,
cão mais enfeitado e cão mais simpático), sorteio de prêmios e atividades físicas.

Viva mais feliz, deixe uma trova falar por você
www.falandodetrova.com.br

trova

José Ouverney

OS “PAPA-TROFÉUS” EM PINDAMONHANGABA

Pindamonhangaba, com José Valdez, já realizou 22 concursos de âmbito nacional/países de língua portuguesa, além dos
de âmbito regional e estudantil. Em 2014 será o 23º.
Já ouvi de muita gente de longe a alegação de que “premiar em Pinda é muito difícil”. Acredito que o grau de dificuldade seja o mesmo de outros concursos. Por outro lado,
há aqueles que são verdadeiros “pés-quentes”. A título de
curiosidade, pesquisamos os resultados dos 22 concursos de
âmbito nacional e apuramos os nomes dos maiores levantadores de troféus na “terrinha”, entre 1992 e 2013. Ei-los:

1º lugar: IZO GOLDMAN – São Paulo (falecido em 2013) = 11 troféus
2º lugar: HÉRON PATRÍCIO – residente em São Paulo
= 10 troféus
3º lugar: CAMPOS SALES – residente em São Paulo
= 9 troféus
4º lugar: (empatados, com 8 troféus cada:
JOÃO FREIRE FILHO – Rio de Janeiro ( falecido em 2012)
WALDIR NEVES (Rio de Janeiro) – falecido em 2007
HELOÍSA ZANCONATO – Juiz de Fora (não concorre mais em concursos)
SÉRGIO BERNARDO CORRÊA – residente em Nova Friburgo
5º lugar: MARINA BRUNA – São Paulo (falecida em 2013) – 7 troféus

Portanto, como se pode notar, Héron Patrício e Campos
Sales estão muito próximos de alcançarem o topo, além do
Sérgio Bernardo. Uma disputa interessante, que poderá tornar-se ainda mais acirrada nos próximos anos.
Portanto, você, trovador, pode começar a ganhar a partir
de agora e tornar-se recordista de troféus na terra de Balthazar de Godoy Moreira. O prazo final é 30 de abril e você pode
obter dados completos do concurso no site www.falandodetrova.com.br/concursos

Fundação Dr. João Romeiro

CME faz
segunda
etapa da
eleição para
diretoria

Os estagiários da Sabesp
vão receber bolsa auxílio, vale
transporte, vale refeição, assistência médica e seguro de
acidentes pessoais. As provas
serão realizadas em 1º de junho nas cidades de São Paulo, Botucatu, Caraguatatuba,
Franca, Itapetininga, Itatiba,
Lins, Presidente Prudente,
Registro, Santos e São José dos
Campos.

‘Cãominhada’ é sucesso em Pinda

Diversos cães e seus donos
participaram da 1ª ‘Cãominhada’,
realizada no domingo (30), pelo
Abrigo Municipal de Animais, Associação Centopeia de Proteção
aos Animais e Associação Atlética
Ferroviária. A ação teve saída da

TRÊS TROVAS PREMIADAS EM
PINDA, DE MESTRES DA TROVA:

Interessados em aprender linguagens artísticas (teatro, balé e
zumba) podem procurar a escola
Escultural, localizada na rua Caraguatatuba, 68, no Alto Cardoso.
O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 e
das 13h30 às 20 horas. As matrículas estão abertas e os dez primeiros
inscritos terão desconto promocional.
As aulas são desenvolvidas em
espaços amplos, por profissionais
qualificados e atuantes no mercado. A Escultural oferece conhecimentos teóricos e práticos, permitindo que os alunos desenvolvam
várias atividades. Mais informações, telefones 3522-9729, 35228339 e 99723-1843.

O CME – Conselho Municipal
de Educação – realiza, na terça-feira (8), às 18h30, a segunda etapa
da eleição para sua nova diretoria.
Na ocasião, serão eleitos os representantes dos segmentos de pais e
de professores.
A reunião será realizada na sede
da Secretaria de Educação, Cultura
e Turismo da Prefeitura, que fica
na avenida Fortunato Moreira, 173,
centro.
O conselho é um órgão deliberativo e de acompanhamento da
educação no município, das redes
municipais, estadual e particular.
Os conselheiros visitam as escolas,
atendem professores, pais de alunos e funcionários, acompanhando
a parte pedagógica e administrativa, além de acompanhar também o
Fundeb – Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica.
Podem se candidatas para a diretoria pais de alunos, professores,
funcionários da Educação, representantes do Executivo e alunos
maiores de idade.

Polícia Técnico-Científica
abre 55 vagas com
salários de R$ 3,2 mil
A Polícia Técnico-Científica está com inscrições
abertas para o concurso
público que preencherá
55 vagas de desenhistas
técnico-periciais em diversas regiões do Estado
de São Paulo. Os interes-

sados têm até 6 de maio
para fazer o cadastro, no
site www.vunesp.com.br.
o salário inicial é de R$
3.256,40, correspondentes à soma dos valores do
salário-base e gratificações.
Divulgação

O castelo do opressor
tem base tão movediça,
que às vezes, cai com fragor,
ante um grito de “JUSTIÇA”!
WALDIR NEVES – RJ
(vencedora em Pinda em 1993)
A ciranda traz lembranças
que a saudade perpetua
de um tempo em que nós, crianças,
éramos todas de rua...
MARINA BRUNA -São Paulo - SP
(vencedora em Pinda em 2002)
Calado, eu respondo a tudo
que falas num tom de luta...
- Nem todo silêncio é mudo;
nem todo grito se escuta!
(SÉRGIO BERNARDO – Nova Friburgo – RJ
(vencedora em Pinda em 2003)
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CIDADE
Aluno vai representar Pinda em
competição regional de tabuada
Ana Camila Campos

ANA CAMILA CAMPOS
***
O aluno Luís Guilherme de Paula Moreira, estudante da sétima série do
Ensino Fundamental da
Escola Estadual Professora
Escolástica Antunes Salgado, localizada no Jardim
Regina, será o representante de Pindamonhangaba em
uma competição de tabuada
organizada pela afiliada de
uma emissora de televisão.
Essa é a primeira vez de
Guilherme na competição.
Entretanto, ele sempre se
destacou em sala de aula,
não somente na disciplina
de matemática, mas em
todos os sentidos, inclusive pelo comportamento e
educação.
Além disso, no primeiro semestre de 2013, a escola promoveu o evento
“Um dia na escola do meu
filho”, dia em que os pais
participam de atividades
junto com os filhos na
escola. Na ocasião, foi realizada pela primeira vez
a “tabuada Escolástica”,
uma competição semelhante à do concurso, porém, entre alunos desde
a quinta série ao terceiro
ano do Ensino Médio.
Durante essa “brincadeira”, o estudante chamou a atenção, pois acabou ficando em segundo

Preparação

O aluno Luís Guilherme, acompanhado da coordenadora Cláudia e do Prof. Bruno

lugar, atrás somente de um
aluno que cursava o segundo ano do Ensino Médio.
Luis Guilherme manifestou o desejo de participar,
principalmente,
porque a idade limite para
inscrição é 13 anos, o que
significa que no próximo
ano ele já não terá mais idade para participar. Para ser
o representante de Pinda,
ele passou por uma seletiva com mais dois alunos de
outras escolas estaduais da
cidade, que aconteceu no
dia 17 de março.
Etapas
Essa é a sétima edição
do concurso, que será realizado em três etapas. A

primeira eliminatória será
no dia 14, às 15 horas no
Itaguará, em Guaratinguetá. Ao todo, são quatro chaves na competição.
Nesse dia os alunos e familiares de Gustavo irão para
torcer por ele. A semifinal
entre quatro classificados
acontecerá em Caraguatatuba no dia 22 e a final será
em São José dos Campos,
no dia 25 de abril.
Para o vencedor, a premiação consiste em um
troféu e 14% do dinheiro
arrecadado com as inscrições; o segundo, troféu e
7% do montante arrecadado; terceiro e quarto lugares serão contemplados
somente com troféus.

Os professores
A coordenadora Claudia Ribeiro dos Santos
destaca o trabalho dos
professores de matemática do seu corpo docente,
a quem também atribui o
mérito do aluno: os professores Hernani Almada
e Bruno Ricardo Cesário.
“Posso afirmar que
eles fazem a diferença na
escola. Temos profissionais maravilhosos”, destaca Claudia. Atualmente,
é o professor Bruno Ricardo quem leciona para
Luís Guilherme.

Como Guilherme afirma que gosta de estudar
e que matemática é sua matéria favorita, é ainda
mais fácil estabelecer uma rotina de estudo.
Como preparação para o torneio, o professor
Cesário se reunia com Guilherme na sala de leitura da escola e a primeira coisa foi assistir às gravações das edições anteriores. Depois, eles iniciaram as contas. O docente foi “inventando” contas
para o estudante solucionar e advertiu: “quando
eu não estiver, você mesmo pode montar problemas para resolver.”
“Adorei ter um representante da nossa escola na
competição, principalmente por ser uma comunidade carente. Ter um aluno daqui representando a cidade é motivo de muito orgulho”, enaltece Cesário.
Hoje, Guilherme dedica mais de uma hora por
dia para os estudos da competição, sempre com o
cronômetro ao lado.
“Se eu ganhar, vou guardar o dinheiro para
cursar engenharia”, revela. Guilherme é morador
do bairro do Goiabal, mas ainda estuda no Jardim
Regina. Segundo ele, seus pais estão muito contentes e orgulhosos. Além do concurso da tabuada, ele
já foi premiado com menção honrosa na Obmep –
Olímpiada Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas em 2013. Este ano também pretende competir em um torneio de xadrez no mês de agosto.

Vladimir Aparecido é
campeão nacional
Arquivo Pessoal

Encontro comemora 104 anos de Chico Xavier
ANA CAMILA CAMPOS
***
As instituições espíritas de Pindamonhangaba
promovem, na sexta-feira (4) e sábado (5), o “5º
Encontro Chico Amor
Xavier”, evento que comemora os 104 anos do
médium brasileiro, que
seriam completados no
dia 2 de abril.
Com o tema “o Cristo não pediu muita coisa... Ele só pediu que nos
amássemos uns aos outros”, a programação terá
início na sexta-feira com
uma conversa no estilo do
programa “Roda Viva”,
mediada pelo grupo espírita “Os Mensageiros”, no
Lar Irmã Terezinha, a partir das 20 horas.
Na manhã de sábado,
haverá um ato público na
praça do Cruzeiro, que
contará com a distribuição de 200 exemplares
do Evangelho Segundo o
Espiritismo, em comemoração aos 150 anos da publicação, escrita por Alan
Kardec. Além disso, haverá apresentações musicais
com o grupo Timbra, o
grupo Energia e Raul Cabral.
Ainda no sábado, a
partir das 20 horas, haverá uma palestra gratuita
e aberta ao público, onde
o palestrante da capital
paulista, Afonso Moreira
Junior, vai abordar o tema
que dá nome ao evento

“Chico Amor Xavier”. Esse
encontro será realizado no
Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes.
Divulgação

Quem foi Chico Xavier
Chico Xavier (19102002) nasceu no dia 2 de
abril em Pedro Leopoldo,
Minas Gerais. Filho do
operário inculto e humilde
e da lavadeira Maria João
de Deus. O casal teve nove
filhos que ficaram órfãos
de mãe quando Chico tinha cinco anos de idade.
Seu pai se viu obrigado a
entregar alguns dos seus
nove filhos aos cuidados
de pessoas amigas e Chico

Xavier ficou aos cuidados
de sua madrinha, mulher
nervosa que o maltratava
cruelmente. Várias vezes
ouvia sua falecida mãe dizer que enviaria um anjo
para reunir toda a família.
A segunda esposa de seu
pai, reuniu todos os seus
irmãos e ainda teve mais
cinco filhos.
Aos 17 anos, Chico iniciou os estudos do Espiritismo e fundou o Centro
Espírita Luiz Gonzaga.
Publicou vários livros
com mensagens e criou
sua fundação para ajudar
os pobres. Exerceu várias
funções para ajudar no
sustento da família e aposentou-se pelo Ministério
da Agricultura. Chico personifica o espiritismo no
Brasil. Figura popular era
procurado por grande número de pessoas que queriam conselhos e contato
com entes falecidos.
Em 5 de janeiro de
1959, mudou-se para

Uberaba, sob a orientação dos benfeitores espirituais, iniciando nessa
mesma data, as atividades
mediúnicas, em reunião
pública da Comunhão Espírita Cristã. Deu início a
famosa peregrinação. Aos
sábados, saindo da “Comunhão Espírita-Cristã”,
o médium visitava alguns
lares carentes, acompanhado por grande número
de pessoas.
A cidade de Uberaba
transformou-se num polo
de atração de inúmeros
visitantes das mais variadas regiões do Brasil e até
mesmo do exterior, com
o objetivo de conhecer o
médium.. Seu trabalho
sempre consistiu na divulgação doutrinária e em tarefas assistenciais, aliadas
ao evangélico. Chico morreu no dia 30 de junho,
de parada cardíaca, após
reclamar de dores no peito e nas costas, segundo a
família.
Akim / AgoraVale

Evento “Chico Amor Xavier” acontece desde 2009 em Pinda

Vladimir e sua parceira vão representar o Brasil em
etapa na Argentina

AIANDRA ALVES MARIANO
***
O dançarino Vladimir
Aparecido, de Pindamonhangaba, conquistou o
primeiro lugar no Festival Interamericano de
Danças CIAD – Brasil.
Junto com a dançarina Luanara Shahira,
de Taubaté, na categoria
Dupla Étnica, apresentando uma coreografia
de dança cigana.
O campeonato aconteceu no dia 23 de março,
em Santo André e reuniu
dançarinos de todo o país.
Com o título, a dupla
irá representar o Brasil
na etapa pan-americana, que acontece em junho, na Argentina. “Foi
uma grande conquista,
mas nem tivemos tempo
para respirar. Já estamos
ensaiando muito para
representar o Brasil na
próxima etapa”, explicou
Vladimir.
Para participar da
etapa
pan-americana,
os dançarinos estão em

busca de patrocínio. “É
um custo muito alto e
não representamos nenhuma instituição. Por
isso, temos de arcar com
todos os custos. Estamos
em busca de auxílio para
conseguirmos
representar bem nosso país e
também Pindamonhangaba na Argentina”, destacou ele.
Se alguém quiser
contribuir para a dupla,
pode entrar em contato
com Vladimir pelo telefone (12) 99167-2012.
O Festival de Dança CIAD acontece há 16
anos e além de dança étnica, conta com as modalidades Ballet, Jazz, Dança Contemporânea, Hip
Hop, Dança Folclórica
Árabe, Dança do Ventre,
Tribal, Dança Africana,
Indiana, entre outras.
Após a etapa na Argentina, os vencedores
poderão se classificar
para a fase mundial, que
acontecerá na Holanda,
em 2015.
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Ricardo Piorino confirma:
Roderley Miotto
Audiência Pública sobre
agradece benfeitorias
segurança será no dia 11 de abril na rua Mariz e Barros

Vereador Professor
Osvaldo tem Projeto
de Lei aprovado
O PL 139/2013, que dispõe sobre o plantio de

“Evento contará com a presença do Deputado
Estadual Major Olímpio e autoridades da cidade”

uma muda de árvore na compra de um automóvel
novo no município de

Pindamonhangaba é

O Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, vereador
Ricardo Piorino (PDT), esteve
em São Paulo na segundafeira, dia 24 e se reuniu com
o deputado estadual Major
Olímpio (PDT) para tratar
dos detalhes da Audiência
Pública que será realizada em
Pindamonhangaba no dia 11
de abril, a partir das 10 horas
da manhã, no plenário da
Câmara. O assunto será a segurança pública do município,
que vem apresentando índices
alarmantes e assustadores nos
últimos meses.
Ricardo Piorino e outros
vereadores estiveram reunidos recentemente com o
Governador Geraldo Alckmin
na sede da Prefeitura de Pindamonhangaba para solicitar
providências, junto aos órgãos
do Governo do Estado, para
amenizarem os índices de
violência registrados na cidade. Dentre as reivindicações,
estão: aumento do efetivo das
Polícias (Civil e Militar), bem
como o número de Delegados;

aprovado por unanimidade; o projeto mostra a

Meio Ambiente
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preocupação do vereador com o

Vereador Professor Osvaldo

Durante a 9ª Sessão Ordinária, realizada no último
dia 25, foi aprovado por
unanimidade o Projeto de
Lei nº139/2013, de autoria do
vereador Professor Osvaldo
Macedo Negrão (PMDB),
que dispõe sobre o plantio
de uma muda de árvore na
compra de um automóvel
novo no município de Pindamonhangaba. O projeto segue
agora para aprovação do Executivo, para que a Lei possa
ser cumprida. De acordo com
o vereador, esta lei tem como
objetivo o reflorestamento e a
manutenção das áreas de pro-
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teção ambiental, bem como as
áreas verdes de nossa cidade.
“Esse projeto visa contribuir para a diminuição da
relação existente entre as
emissões de gases nocivos à
saúde da população de Pindamonhangaba e o número
de árvores que ajudam para
a purificação do ar que respiramos, pois sabemos que há
um número muito elevado de
veículos que emitem gases
nocivos na atmosfera e o plantio de árvores contribuirá para
que o ar que respiramos fique
cada vez melhor”, ressaltou
professor Osvaldo.

Assessoria

de

disponibilização de mais
veículos e motos ROCAM;
disponibilização de cinco
Bases Móveis Comunitárias;
agilidade para finalizar o 2º
Distrito de Moreira César, implantando-se plantão policial
de 24h; e colocação da ROTA
por tempo mínimo de 30 dias.
Entre outros itens, o Governador assumiu o compromisso
de ampliar, com urgência, o
número de policiais civis e militares em Pindamonhangaba e
também de enviar 05 (cinco)
Bases Móveis Comunitárias
para o município.
“AAudiência Pública será
o momento de discutirmos e
analisarmos o atual momento
e, juntos, encontrarmos soluções adequadas para esta situação em que vivemos. Temos
a certeza que a experiência e
a competência do deputado
estadual Major Olímpio também serão de grande importância para nos auxiliar nesta
missão na área de segurança
pública”, salientou o vereador
Ricardo Piorino.

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Vereador
Ricardo
Piorino

Vereador Martim Cesar Dr. Marcos Aurélio
continua trabalho em prol
solicita iluminação no
da saúde e do bem estar
bairro Bom Sucesso
C o m u n i ca ç ã o /C VP

Vacinação
contra o
vírus HPV
O vereador
Dr. Marcos Aurélio apresentou,
também, um requerimento verbal endereçado
à Secretária de
Saúde, Sra. Sandra Tutihashi,
no qual solicita
mais divulgação, por parte
da Prefeitura,
sobre a vacinação contra o
papilomavírus humano (HPV)
em meninas de 11 a 13 anos
de idade, considerando que
o Ministério da Saúde determinou essa faixa etária para a
vacinação gratuita e, também,
por ser o período da vida da
mulher em que a vacina tem a
melhor resposta imunológica.
Além de prevenir o câncer de
colo do útero, a vacina imuniza contra alguns pré-cânceres
cervicais, vulvares e vaginais,
como também protege contra
verrugas genitais e lesões
cervicais de baixo grau. “O
HPV é o vírus responsável
pela maioria dos casos de
câncer de colo do útero e a
vacinação dessas mulheres
é de extrema importância,
pois evitaria muitos casos de
câncer no futuro. Deste modo,
todas as meninas dentro da
faixa etária envolvida deverão
ser vacinadas”, salientou o Dr.
Marcos Aurélio.

O vereador Martim Cesar
(DEM) solicitou ao Sr. Prefeito, Vito Ardito (PSDB), para
que seja feito estudos visando
a implantação de Iluminação
Pública na travessa denominada Aristóteles Pereira
da Silva, que tem início no
entroncamento da Estrada
Thereza Pinto dos Santos em
uma extensão de 150 metros,
no bairro Bom Sucesso. A falta
de iluminação vem colocando
em risco a segurança dos moradores do local.
Residencial Mantiqueira
Martim Cesar também

solicitou a Administração
Municipal que seja feito
estudos visando a colocação
de caçamba em pontos que
estão sendo utilizados como
“bota fora”, no Loteamento
Residencial Mantiqueira,
nas proximidades da Rua
Eliphas Levi Alves Beraldo,
Rua André Franco Montoro
e Rua Particular. Segundo o
vereador, “o local encontra-se
com muito mato e lixo, servindo de criadouro de animais
peçonhentos, colocando em
risco a saúde dos moradores
da região”.
Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Assessoria

de

local vem apresentando riscos aos moradores

de
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O parlamentar
encaminhou
na semana
passada um
requerimento ao
departamento
competente,
solicitando
os serviços
no local
V e r e a d o r R o d e r l e y M i o tt o

O vereador Roderley Miotto
(PSDB) agradece ao Prefeito Municipal, Vito Ardito (PSDB), e ao Tenente
Henrique, diretor de Trânsito, por melhorias na rua Mariz e Barros no bairro
da Boa Vista. O vereador encaminhou,
na tarde do dia 12 de março, um pedido
ao Departamento de Trânsito, a fim
de que fosse dada uma solução com
relação ao problema com o trânsito no
local. Na manhã deste domingo, dia 30,
os trabalhadores já estavam realizando
as melhorias solicitadas.
De acordo com relatos dos moradores, a comunidade há um bom tempo
vinha sofrendo com problemas como:
engarrafamento nos horários de entrada
e saída de alunos da escola; falta de
respeito à sinalização de faixa amarela
e placas, com veículos estacionados
em frente as garagens e em cima das
calçadas.
O vereador Roderley Miotto e
os moradores da Rua Mariz e Barros
solicitaram várias medidas para solucionar estes problemas, sobretudo,
com relação a mudança da via para
mão única.
“Encaminhei o problema ao Tenente Henrique, do Departamento de
Trânsito, e também um abaixo assinado
dos moradores; quero parabenizá-lo

pelo excelente trabalho e pela agilidade
em atender este meu pedido”, finalizou
o vereador.
Rua Ramiro Alves dos Santos
O vereador solicitou, com urgência, ao Poder Executivo estudos para
a instalação de tubulação no córrego
que passa atrás da rua Ramiro Alves
dos Santos no bairro do Araretama. De
acordo com os moradores, em épocas
de fortes chuvas o córrego transborda e
entra água em algumas residências, sem
contar, que com frequência aprecem
cobras e outros animais peçonhentos
no local. O vereador pede que a secretaria responsável verifique o caso
o mais breve possível, pois já foram
registrados casos de dengue na região.
Prorrogação IPTU
Durante a última sessão, realizada
no dia 31 de março, o parlamentar
solicitou ao prefeito municipal, a prorrogação por mais 15 dias para a Anistia
de Juros do IPTU e ISS, considerando
que o benefício se encerrou no dia 31,
mas muitos munícipes procuraram o
vereador, frisando assim a necessidade
do prefeito conceder mais este tempo
para que a população se beneficie. “Espero que o prefeito olhe com carinho
e atenda este meu pedido”, finalizou
o vereador.

Fale com o vereador:

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

O pedido é para que seja instalada luzes
na travesa Aristóteles Pereira da Silva, pois o

Assessoria

Vereador Dr. Marcos Aurélio

Sempre atuante e participativo em prol da saúde e do
bem estar dos munícipes, o
vereador Dr. Marcos Aurélio
(PR) continua apresentando
junto à Prefeitura e aos demais órgãos competentes,
inúmeros pedidos, como a
antiga solicitação para que
sejam realizados estudos e
providências para a instalação
de uma “Creche do Idoso” em
Pindamonhangaba.
Outras reivindicações feitas foram o pedido de construção de um Centro de Apoio
aos Romeiros para acolher aos
romeiros e turistas que passam
pelos bairros Cruz Pequena,
Cruz Grande e Colméia em
direção à cidade de Aparecida;
a reforma do Estádio Raul
Correa de Macedo (Macedão);
a reforma do campo de futebol
do bairro Santa Luzia, assim
como a construção de um
playground no mesmo local.

Vereador Martim Cesar

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
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A s s e s s o r a d e C o m u n i ca ç ã o :
Natália Lugli Sper

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
11ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no
próximo dia 07 de abril de 2014, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Veto n° 06/2014 - Comunica VETO ao Autógrafo n° 14/2014, que
“Dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de árvores nas vias públicas
da cidade e dá outras providências”. (Ref. Projeto de Lei n° 01/2013, de
autoria do Vereador Osvaldo Macedo Negrão).
II. Projeto de Lei n° 11/2014, do Vereador Antonio Alves da Silva, que
“Dá nova redação ao inciso I do artigo 2°, da Lei n° 3.966 de 28 de novembro de 2002, que institui e regulamenta as gratuidades e descontos
no transporte coletivo de passageiros no município de Pindamonhangaba,
e dá outras providências”.
III. Projeto de Lei n° 13/2014, do Vereador Roderley Miotto, que “Dispõe
sobre ruídos urbanos e proteção do bem estar e do sossego público no
âmbito do Município de Pindamonhangaba”.
IV. Projeto de Lei n° 15/2014, do Vereador Roderley Miotto, que “Dispõe
sobre a obrigatoriedade de instalação de dispositivo para interromper o
processo de sucção em piscinas e dá outras providências”. (Há Substitutivo).
V. Projeto de Lei n° 20/2014, do Vereador Professor Eric de Oliveira,
que “Institui a Semana de Orientação e Prevenção da Gravidez na Adolescência, que será comemorada na última semana do mês de novembro”.
(Há Substitutivo).
Pindamonhangaba, 02 de abril de 2014.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

A s s i s t e n t e s d e I m p r e n s a P a r la m e n ta r :
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)

www.camarapinda.sp.gov.br
Telefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281

Tribuna do Norte
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PM divulga balanço de operação
Secretariadesegurançapublica

Como continuidade
ao circuito de grandes
operações desencadeadas em Pindamonhangaba e região, a Polícia Militar, incluindo as suas
unidades de Polícia Ambiental e Polícia Rodoviária Estadual, realizou,
na terça-feira (1º/4),
uma Operação Integrada. No total, como resultado do primeiro dia de
operações, a PM realizou
62 abordagens a pessoas
e vistoriou 46 veículos.
Foram apreendidos três
veículos e realizadas 14
autuações de infração de
trânsito.
A ação, que também
contou com a presença
de equipe do Canil do
5º BPMI, de Taubaté,
teve o objetivo de coibir
crimes como tráfico de
entorpecentes, roubo e
furto de veículos, homicídios, crimes ambientais e, realizando ainda,
fiscalização de trânsito
com a finalidade de prevenir acidentes e evitar

Foram apreendidos três veículos e realizadas 14 autuações de trânsito
que veículos irregulares e em mau estado de
conservação, que diariamente trafegam pelos
eixos rodoviários que
cortam o município, coloquem em risco a vida
dos munícipes.
Foram feitos pontos
de bloqueio nas Rodovias Amador Bueno da

Pinda lança gestão
informatizada e entrega
tablets nesta quinta-feira
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba
realiza
nesta quinta-feira (3), às
10 horas, o evento de lançamento da plataforma
digital educacional “Gestão Fácil” e a entrega dos
PC-Tablets para utilização
dos alunos da Rede Municipal de Ensino. A cerimônia será realizada na Escola Municipal Odete Corrêa

Madureira, no Morumbi.
As novas ferramentas
estão sendo implantadas
como forma de apoiar as
atividades desenvolvidas
pela Secretaria de Educação da Prefeitura e para
promover um ensino dinâmico e mais moderno. O
“Gestão Fácil” é reconhecido pela Microsoft como o
melhor sistema de Gestão
Educacional para a rede
pública da América Latina.
Planeta Educação

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Pindamonhangaba, 01 de abril de 2014.
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PREFEITURA
MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
ausentes ficam obrigados a acatar o que for deliberado. a Licença
Maria
Atenciosamente
CEMITÉRIO MUNICIPAL torna público que recebeu da CETESBOzana
deFerreira
Operação Parcial N°
Síndica
3004393, valida até___/___/_____, para Cemitério horizontal à AV VOLUNTÁRIO
Ozana
MariaVITORIANO
Ferreira BORGES,
Atenciosamente
935, SÃO BENEDITO, PINDAMONHANGABA.
Síndica
Ozana
Maria Ferreira
Atenciosamente
Atenciosamente
Síndica
SINDICATO RURAL DE PINDAMONHANGABA
Atenciosamente
Ozana Maria Ferreira
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Atenciosamente
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os associados Ozana
quites
eSíndica
em Ferreira
pleno gozo de seus
Maria
direitos Sindicais, nos termos do artigo 69 do Estatuto Social, a comparecerem
à Assembléia Geral
Ozana Maria
Ferreira
Síndica
Ferreira Machado, nº
Extraordinária, a ser realizada na Sede Social da Entidade, sitoOzana
à RuaMaria
Dr.
Frederico
Síndica
Síndica
65, nesta cidade, no dia 09 de abril de 2014, em primeira convocação,
às 18:30
(dezoito horas e
Ozana Maria
Ferreira
trinta minutos) a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
Síndica
a). Leitura, Discussão e Votação da Ata da Assembléia anterior;
b). Convenção Coletiva;
c). Outros assuntos de interesse.
Não havendo na hora acima indicada o número de associados
suficientes para instalação da Assembléia, realizar-se-á meia
hora após, no mesmo dia e local, em segunda convocação, com
João Bosco Andrade
a maioria dos votos dos associados presentes.
Pereira - Presidente
Pindamonhangaba, 01 de abril de 2014.

Instrutor orienta alunos sobre os equipamentos

Edital de convocacao 2 col x 9 cm

Veiga e Vereador Abel
Fabrício Dias, que se
estenderam até as 19
horas. Após o horário,
foram realizados patrulhamentos pelos bairros
da cidade, que casaram
a atuação com as chamadas “Operações Saturação” em diversos
bairros, contando com
o emprego da Força Tática, Rocam e da Força
Tática de Taubaté.

Operações continuam
durante a semana
Segundo
informações
do tenente PM Fernando de
Assis, foram programadas
ainda operações especiais
em conjunto com outras unidades especializadas da PM,
que estarão atuando durante
a semana na cidade em apoio
ao policiamento local, com o
intuito de auxiliar no combate ao crime organizado e
prover maior sensação de segurança aos munícipes.
Além dessas, farão parte do circuito de operações
policiais outras ações em

conjunto com a Secretaria
de Administração da Prefeitura, por meio do Serviço
de Fiscalização de Posturas,
ocasião em que serão priorizadas diversas ﬁscalizações
a estabelecimentos comerciais com a ﬁnalidade de veriﬁcar a existência de ilícitos
penais bem como de ilícitos
administrativos, a ﬁm de
coibir crimes diversos, como
tráﬁco de entorpecentes e
roubos, além de infrações
administrativas, como a perturbação do sossego público.

POPULAÇÃO PODE AJUDAR A COMBATER O CRIME
É importante que a população colabore
com a Polícia Militar, atendendo às orientações feitas durante as abordagens e
bloqueios policiais, bem como, ajudando a
polícia por meio das denúncias anônimas,
que podem ser feitas pelo telefone 181, e
também eletronicamente, pelo site www.
denunciaweb.org.br.

A população pode ainda ajudar a Polícia
Militar no combate à criminalidade ou denunciar irregularidades diversas ao fornecer
informações por meio do telefone 190, do
disque denúncia PM 0800 555 190 ou do
disque denúncia – 181, além do serviço Fale
Conosco disponibilizado no site: www.policiamilitar.sp.gov.br.

Rancho do Vale é opção
de pescaria no Goiabal
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Dando continuidade às matérias sobre os
pesqueiros
turísticos
de Pindamonhangaba,
o Pesqueiro Rancho do
Vale é uma opção no
bairro Goiabal, para as
pessoas que deixam de
consumir carne vermelha durante a quaresma, a Semana Santa, e
mesmo para os outros
públicos, que gostam
da pescaria como uma
forma de lazer e alimentação.
Aberto de terça-feira a domingo, das 8
às 17h30, o Pesqueiro
Rancho do Vale está
localizado na estrada
José Benedito Marcondes Vieira, 2.600, Goiabal. O pesqueiro oferece
variedade de porções,
refeições self-service e
lago com diversos tipos de peixes, como

Divulgação

Lago é grande atração do Rancho do Vale

bagre, pacu e tilápia, que
podem ser limpos para
levar para casa. Sua estrutura conta ainda com
amplo salão com mesas
e cadeiras, área infantil e
sanitários.
O pesqueiro aceita dinheiro ou cheque e seu

diferencial é que é possível pagar uma diária
e pescar à vontade no
lago, além de garantir um marmitex com
refrigerante. Mais informações podem ser
obtidas pelos telefones
(12) 7850-0245 ou (12)

9 9716-8951.
Os locais turísticos de
Pindamonhangaba têm
o apoio do Departamento de Turismo da Prefeitura. Os interessados
podem entrar em contato pelos telefones (12)
3643-1424 e 3643-1761.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 5.038, DE 1º DE ABRIL DE 2014.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e
nos termos da Lei nº 5.628, de 1º de abril de 2014,
D E C R ETA:
Art. 1º.
Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar
no valor de R$ 6.858.000,00 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil reais), em função do
superávit ﬁnanceiro apurado em 2013 e de adequações de investimentos neste exercício, a saber:
06.00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

06.10
Gabinete do Secretário
1019
Desapropriação
04.121.0006.1 - 4.4.90.51 – Obras e Instalações (106) R$ 938.000,00
08.00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

08.50
Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços
1010
Ampliação e Manut. de Instalações
15.452.0007.1 - 4.4.90.51 – Obras e Instalações (227) - R$ 1.667.000,00
12.00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.33
Departamento Pedagógico/ Serv. Atend. Criança - Creches
1007
Constr. Manutenção de Creches
12.365.0010.1 - 4.4.90.51 – Obras e Instalações (426) - R$ 2.747.000,00
13.00

SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

13.20
Departamento de Esportes
1006
Prédios Esportivos e Áreas de Lazer
27.812.0017.1 - 4.4.90.51 – Obras e Instalações (466) - R$ 1.506.000,00
Art. 2º. O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do Superávit
Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2013, de acordo com o artigo 43, §
1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2013 com
o valor de R$ 98.126.902,03 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de R$
37.569.618,02, resultando o Superávit no valor de R$ 60.557.284,01.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 1º de abril de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 1º de abril de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

LEI Nº 5.628, DE 1º DE ABRIL DE 2014.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
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 o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei
4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.858.000,00 (seis milhões, oitocentos
e cinquenta e oito mil reais), em função do superávit ﬁnanceiro apurado em 2013 e de adequações
de investimentos neste exercício, a saber:
06.00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

06.10
Gabinete do Secretário
1019
Desapropriação
04.121.0006.1 - 4.4.90.51 – Obras e Instalações (106) - R$ 938.000,00
08.00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

08.50
Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços
1010
Ampliação e Manut. de Instalações
15.452.0007.1 - 4.4.90.51 – Obras e Instalações (227) - R$ 1.667.000,00
12.00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.33
Departamento Pedagógico/ Serv. Atend. Criança - Creches
1007
Constr. Manutenção de Creches
12.365.0010.1 - 4.4.90.51 – Obras e Instalações (426) - R$ 2.747.000,00
13.00

SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

13.20
Departamento de Esportes
1006
Prédios Esportivos e Áreas de Lazer
27.812.0017.1 - 4.4.90.51 – Obras e Instalações (466) - R$ 1.506.000,00
Art. 2º. O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do Superávit
Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2013, de acordo com o artigo 43, §
1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou 2013 com
o valor de R$ 98.126.902,03 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de R$
37.569.618,02, resultando o Superávit no valor de R$ 60.557.284,01.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 1º de abril de 2014.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 1º de abril de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 45/14
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HISTÓRIA

Altair Fernandes Carvalho

Recordações da primeira escola de nível superior de Pinda
Criada de acordo com
lei municipal, em 1º de outubro de 1913 (assunto já
abordado por esta editoria
de história), a primeira faculdade de Pinda, devido a
uma série de denúncias de
irregularidades, teve seu
reconhecimento suspenso
por decreto de 29 de abril
de 1929. Uma existência
efêmera, porém marcante. A vinda de estudantes
de outras regiões movimentou o município naquelas primeiras décadas
do século XX. A animação
estudantil era constante e
contagiante.
Oswaldo Barbosa Guisard, taubateano, que se
tornou o mais novo farmacêutico do Brasil ao
se formar por essa escola
superior com apenas 16
anos, na turma de 1919, recorda em seu livro ‘Taubaté no Aﬂorar do Século’, os
“bons tempos” de estudante do mencionado estabelecimento. “Eram nossos
professores, Raul Moreira
Marcondes na disciplina
de Farmácia Química; Antônio Gomes Xavier, autor
da fórmula do licor de cacau e do conhaque de alcatrão. Xavier, alto, elegante,
sábio e discreto, lente de
toxicologia e de bromatologia e o capitão médico do Exército, dr. Oscar
Varella Homem de Mello,
sempre impecavelmente
fardado, lente da cadeira
de higiene”.
O autor relembra também que “muitas vezes ao
ser aberta a porta da sala
de aula, um grupo de colegas mais afoitos, mais
brincalhões, 15 minutos
antes, faziam o que chamavam a ‘ouverture musical da aula’. E era de se ver
a “orquestra” original. Um
tocava uma ﬂautinha de
folha de ﬂandres; outro,
gaita de boca; outro; pente coberto com papel de
seda; outro dedilhava o lápis contra os sólidos dentes; ainda outro a caixa de
fósforos e assim por diante. E tocavam mesmo! E
podia se ouvir e ouvíamos
mesmo.”
“Dessa turma saíram

Anúncio do passado
Tribuna do Norte, 1921
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Escola de Farmácia e Odontologia (Palacete Visconde
da Palmeira), no festivo dia da inauguração
posteriormente
alguns
médicos, um engenheiro,
vários prefeitos do interior de São Paulo, vários
inspetores da ﬁscalização
farmacêutica, laboratoristas, jornalistas...”
Agitando a
Pinda antiga
Em Vida nos Balcões da
Pequena Pindamonhangaba - 1997, a escritora Eloyna
Salgado Ribeiro faz alguma
referência sobre a Escola
de Farmácia e Odontologia,
citando sua importância
para o município. “Aquela
escola trouxe vida à cidade,
o comércio em geral girava
em torno dos alunos”, relembra.
A Confeitaria São João,
popularmente conhecida
como Confeitaria do Vito
Gallo, era o local preferido pelos estudantes. Segundo Eloyna: “seu Vito
gostava daquela criançada
longe de casa, com pouco
dinheiro a maior parte das
vezes. Gostava mesmo.
Não lhes negava ﬁado. No
ﬁm do ano, um ou outro
ia embora, esquecendo a
continha pendurada, e o
seu Vito acabava se conformando”.
Conﬁrmando aquilo
que registrou a escritora
Eloyna a respeito do carinho do comerciante pelos
estudantes de farmácia e
de odontologia, encontramos no livro de João Martins de Almeida, Vultos
de Pindamonhangaba (1ª
série - 1957), na crônica
intitulada “Meus Filhos,
os Estudantes”, uma emocionante referência de
Vito Gallo sobre os jovens
alunos:
“Eram como se fossem meus ﬁlhos”. Eram
os donos da cidade. Eram
a autoridade e ninguém
podia com eles. Tomavam
de assalto a confeitaria.
Bebiam, comiam, faziam
discursos e... não pagavam. No dia seguinte apareciam e resgatavam todo
o estrago.”
Na mesma entrevista a
João Martins, na crônica,
o bondoso Vito Gallo relembrava:

“Ah! Meu amigo! Eles
me ensinaram que a vida
deve ser vivida com alegria. Que sou hoje? Um
velho alquebrado, saudoso e triste! Minha única
alegria é quando aparecem por aqui, todos os
anos, religiosamente, para
a comemoração da festa
de formatura. Abraçamme, fazem-me festa...
Apenas alguns já estão
mais calvos como eu ou de
cabelos grisalhos, e o pior
é que diminui ano a ano
o número deles. A morte
não permite que um ou
mais de um participe da
comemoração - e a gente
vai vivendo, morrendo de
saudade...”
Reencontro
inesquecível
No dia 20 de janeiro de
1974, em comemoração ao
Dia do Farmacêutico, estiveram em Pindamonhangaba formandos de 1917,
1919, 1922, 1923, 1924,
1925, 1926 e 1927. O reencontro, organizado pelo
dr. Hernor Salgado, contou com apoio do Conselho Regional de Farmácia,
na época presidido pelo
dr. Márcio Antônio da
Fonseca, e com a cobertura dos jornais: Tribuna
do Norte, Diário Popular e
Folha de São Paulo.
O evento constou de
missa celebrada pelo padre João José de Azevedo,
que 50 anos antes também
havia celebrada a missa
de formatura da turma de
1924; visita aos túmulos
de inesquecíveis colegas e
professores da Escola de
Farmácia e Odontologia;
almoço no restaurante do
Bosque (onde atualmente
funciona a Biblioteca Rômulo Campos D’Arace);
visita ao Palacete Visconde da Palmeira, antigo
prédio da escola, atual
sede do Museu Histórico
e Pedagógico D. Pedro I e
Dona Leopoldina. Ao responsável pelo museu, na
época o dr. João Salles,
foi entregue um livro com
as assinaturas de todos os
que estiveram presentes
no histórico reencontro.
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TALVEZ QUE O POVO RIA
Talvez que o povo ria, quando veja
que andamos abraçados pela rua
do nosso bairro afora, em plena lua
de mel brilhando em nossa vida andeja...
Talvez que aquela gente nos eleja
os tolos do lugar, enquanto atua
em nós o nosso amor, que continua
ao som nupcial da nossa velha igreja...
Talvez que não suportem teus olhares
nos meus quando, querida, te declares
a minha namorada sem defeito...
Talvez que nos invejem... e achem torta
a nossa vida alegre... ora, que importa?
Os pássaros adoram nosso jeito!
Eno Theodoro Wanke, Tribuna do Norte,
22 de fevereiro de 1970
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