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Alunos da Fatec e da Etec podem 
competir na Feira de Tecnologia

Pinda participa de evento internacional para deficientes

SANTUÁRIO 
NACIONAL DIVULGA 
EVENTOS DA 
SEMANA SANTA

Vigilância 
Sanitária vai 
para o CEM

Os profi ssionais da Vigi-
lância Sanitária e Epidemio-
lógica da Prefeitura de Pin-
damonhangaba passaram a 
trabalhar no Centro de Espe-
cialidades Médicas. A inten-
ção da Secretaria de Saúde e 
Assistência Social é integrar 
os funcionários em um único 
local para facilitar e agilizar 
os serviços oferecidos à po-
pulação.

Os estudantes da Facul-
dade de Tecnologia e das 
escolas técnicas de Pin-
damonhangaba podem 
inscrever seus projetos na 
oitava edição da Feteps - 
Feira Tecnológica, até o 
dia 5 de maio.

São diversas categorias 
e os alunos podem parti-
cipar individualmente ou 
em grupos de, no máximo, 
três integrantes. Todos os 
cadastros devem ter a su-
pervisão de um orienta-
dor. Em junho, a organi-
zação da Feira vai divulgar 
os trabalhos fi nalistas.

Os membros do Conselho 
Municipal da Pessoa com 
Defi ciência, de Pindamo-
nhangaba, participam, neste 
domingo (13), da XIII Feira 
Internacional de Tecnolo-
gias em Reabilitação, Inclu-
são, Acessibilidade e Esporte 
Adaptado. No evento, que é 
considerado o terceiro maior 
do mundo voltado às pessoas 
com defi ciência, serão apre-
sentadas novas tecnologias 
e lançamentos de produtos, 
equipamentos e serviços.

JUCA MOREIRA 
RECEBE CLÁSSICO 
PINDA X MOREIRA 
NO FUTSAL 
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Feira trará para o Brasil equipamentos modernos para pessoas com defi ciência

Evento é uma grande 
oportunidade para 
estudantes apresentarem 
projetos às empresas
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oab vai reforçar ação 
do ‘Solidariedade’ pela 
revisão do FgTS

na edição desta semana, repasso um texto do 
Prof. Pedro Mello, que é “Magnífico Trovador” por 
nova Friburgo e é mestre em Letras. Como inte-
grante da “nova geração de poetas e trovadores”, 
seu texto vem gerando algumas polêmicas entre 
os mais conservadores, daí porque achei oportuno 
publicá-lo. Afinal, todo debate saudável leva à luz. 
Vamos a ele?

Bem No fuNdo (poema de paulo lemiNski)

no fundo, no fundo,
bem lá no fundo,
a gente gostaria
de ver nossos problemas
resolvidos por decreto
a partir desta data,
aquela mágoa sem remédio
é considerada nula
e sobre ela – silêncio perpétuo
extinto por lei todo o remorso,
maldito seja quem olhar pra trás
lá pra trás não há nada,
e nada mais
mas problemas não se resolvem,
problemas têm família grande,
e aos domingos
saem todos para passear
o problema, sua senhora
e outros pequenos probleminhas.

o comeNtÁrio de pedro mello
“No fundo, bem no fundo”, quando leio poetas do naipe de Pau-

lo Leminski ou Helena Kolody, vejo o quanto nós às vezes podemos 
perder tempo e oportunidades em nossa trajetória poética.

o modernismo nos legou a liberdade, a plasticidade da lin-
guagem, a (imperiosa) necessidade de se buscar continuamente 
a criatividade e a fuga do clichê, essa perigosa “zona de confor-
to” (feliz definição de Mário Zamataro) que se assemelha a uma 
erva daninha nos gramados de nossa escrita.

Quando digo que podemos perder tempo, penso especifi-
camente em nós, que militamos no movimento trovista, que 
fazemos trovas e participamos de concursos.

Às vezes perdemos tempo com minúcias gramaticais, com 
pormenores estéreis do tipo “não é certo usar ‘pra’ em trova 
lírica”, se essa ou aquela palavra é obrigatoriamente “um diton-
go ou um hiato”, que é “errado contar consoantes mudas como 
sílabas independentes”, se essa ou aquela combinação “elide 
ou não elide”, que é “errado rimar ‘al’ com ‘au’, ‘el com éu’ ou 
‘il com iu’ (no entendimento dos pseudo-entendidos, são rimas 
falsas)… e a lista vai longe…

Uma vez, por exemplo, certo trovador usou em uma trova “pre-
firo [isso] do que [aquilo]” e sua trova, premiada, foi atacada por 
“defensores do bom vernáculo”… E a trova era muito boa…e criativa!

Enquanto isso, perdemos a beleza dos versos de Paulo Le-
minski, helena Kolody, mário Quintana, manuel bandeira, Cecília 
meireles, João Cabral de melo neto ou Carlos drummond de 
andrade… Pior, perdemos as valiosas lições de poética que eles 
nos legaram por meio dos seus versos…

     Enquanto isso, alguns concursos de trova tropeçam no 
processo de julgamento e premiam clichês surradíssimos, velhas 
banalidades de antanho e, sem perceber, agraciam trovas que 
podem até ser bonitinhas ou transmitir mensagens positivas, 
mas não apresentam novidade ou criatividade…

(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008)

Empresa promove Campanha do agasalho

Projeto ia3 recebe brinquedos da Funvic

Vigilância Sanitária atende no Centro de Especialidades
Os profissionais que atuam na 

Vigilância Sanitária e Epidemio-
lógica da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba estão desenvolvendo os 
trabalhos em novo local. A propos-
ta da Secretaria de Saúde e Assis-
tência Social é reunir todos os fun-
cionários do setor para que possam 
atender melhor a população. O 
atendimento passou a ser feito no 
segundo andar do Centro de Espe-
cialidades Médicas, localizado na 
rua Dr. Frederico Machado, próxi-
mo ao Pronto-Socorro.

A Campanha do Agasalho 2014 
promovida pela CCR Nova Dutra 
teve início na terça-feira (8) e pros-
segue até o dia 31 de maio. O obje-
tivo é envolver os usuários da rodo-
via na campanha, que conta  com 
18 postos de coleta, sendo 11 em 
bases do SOS Usuário e sete postos 
de serviço, no eixo Rio-São Paulo.

Outra estratégia para aumentar o 
número de peças coletadas será o en-
volvimento dos 1.400 colaboradores 
das 26 Unidades de Trabalho da CCR 

NovaDutra e de projetos esporti-
vos apoiados pela concessionária. 
Com isso, é possível aumentar o 
número de agentes multiplicado-
res da campanha entre amigos, 
vizinhos, parentes e comunidade. 
No ano de 2013 foram coletadas 
21.522 peças.

Para os moradores de  Pin-
damonhangaba que desejarem 
colaborar, a base operacional do 
SOS fica no km 99, sentido SP 
da via Dutra.

A OAB - Ordem dos Ad-
vogados do Brasil apresen-
tou na  quarta-feira (9),   ao 
STF - Supremo Tribunal Fe-
deral  um pedido para atuar 
como Amicus Curiae na Adin 
- Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade,  que pede a re-
visão das perdas do FGTS. A 
decisão foi tomada nesta ter-
ça em reunião dos presiden-
tes do partido e da OAB.

Na Adin, o partido Soli-
dariedade argumenta que 
a taxa utilizada pela Caixa 
Econômica para atualizar o 
fundo – a chamada TR – fi-
cou abaixo da inflação desde 
1999 e pede que os valores 
recebidos pelos trabalhado-
res sejam revistos utilizando 
a inflação do período.

Pelos cálculos do parti-
do, um trabalhador que ti-
nha R$ 1.000 na conta do 
FGTS no ano de 1999 tem 
hoje apenas R$ 1.340,47. Os 
cálculos corretos indicam 
que a mesma conta deve-
ria ter R$ 2.586,44. Ou 
seja, uma diferença de 
R$ 1.245,97 a mais.

O pedido que será apre-
sentado pela OAB, Ami-
cus Curiae, é uma mani-
festação que só pode ser 
pedida por alguém que, 
em razão de sua repre-
sentatividade, se oferece 
para intervir em processo 
relevante, ajudando o tri-
bunal a decidir com mais 
equilíbrio. “A OAB é uma 
entidade que tem muita 
força e certamente terá 
argumentos que vão re-
forçar a chance de ganho 
para os trabalhadores”, 
afirma Paulinho da Força, 
presidente nacional do Soli-
dariedade.

O Solidariedade também 
irá apresentar um pedido do 
mesmo tipo para atuar em 
ação apresentada pela OAB 
no Supremo pedindo a cor-
reção da tabela do Imposto 
de Renda. “Esta é uma ba-
talha antiga do movimento 
sindical e apoiar essa ban-
deira também significa mais 
um passo rumo a mais esta 
conquista dos trabalhado-
res”, afirma Paulinho.

Na última sexta-feira (4), a Ca-
pelania Universitária da Funvic re-
alizou uma visita ao IA3 - Instituto 
de Acolhimento e Apoio ao Adoles-
cente para entregar alguns brin-
quedos arrecadados por alunos, 
professores e colaboradores.

O objetivo da doação foi contri-
buir com um dos projetos desen-
volvidos pelo instituto, denomina-
do Cubo Ambiental, que tem como 
finalidade criar uma consciência 
sustentável entre os adolescentes.

Durante a visita, a equipe da 
Fundação conheceu um pouco 
mais sobre o projeto, que conta 
com atividades como: oficinas de 
alfabetização ecológica e educa-
ção ambiental, estímulo à coleta 
seletiva e atividades práticas de 
intervenção e recuperação de áre-
as degradadas/deterioradas, res-
gatando a cultura das populações 
tradicionais, criando vínculos de 

satisfação e orgulho de residir no 
bairro. Todo resíduo sólido e reci-
clável é convertido em moeda am-
biental e trocado por produtos de 
interesse da comunidade na loja 
ambiental criada pela ONG.

“A proposta é apresentar para 

os jovens a importância do meio 
ambiente e da sustentabilidade. 
Essa nossa parceria com a Funvic 
é muito legal e agora temos mais 
brinquedos para troca em nosso 
bazar”, afirmou o relações institu-
cionais do IA3,  Rafael Takei.

Já virou até tema central de novela das oito na 
principal emissora do país, além de filmes, 
documentários e diversas reportagens sobre 

o assunto. Também é foco de severas discussões entre 
diplomatas nacionais contra campanhas alusivas e sub-
jetivas feitas por instituições internacionais se referindo 
ao Brasil. Fato é que o tráfico humano para trabalho ou 
retirada de órgãos e para exploração sexual são motes 
de constantes embates em todo o mundo.

Nos últimos anos, com uma nova política pública 
social adotada no Brasil, o índice de brasileiros vítimas 
desta realidade vem caindo, porém ainda é elevado. A 
questão se agrava quando o quadro é voltado para tra-
vestis e mulheres.

Normalmente esses ‘reféns’ de grupos e organizações 
saem do país com o ‘sonho de brilhar’ em outras nações. 
Vítimas de empresários, de golpistas, ou por indicação 
de amigos, atraídas por anúncios em páginas na inter-
net, ou ainda de convites de agências de modelos, todos 
os anos centenas de pessoas deixam o país com o anseio 
de obter sucesso no exterior.

Muitas vezes, a realidade que os aguarda é bem dis-
tinta dos desejos de outrora. Alguns são obrigados a se 
prostituir para bancar o custo da viagem, hospedagem 
e alimentação, outros viram reféns sexuais no Oriente 
Médio, na Ásia, no Sudeste e, especialmente, no Leste 
Europeu.

Como parece que os esforços e ações adotadas por 
países que possuem ‘seus filhos’ sofrendo com esta situ-
ação não está adiantando nada, a Igreja resolveu inter-
vir na situação.

Este ano, a Campanha da Fraternidade, iniciada em 
março, tem como tema “Fraternidade e Tráfico Huma-
no”. O objetivo é alertar o público, principalmente as 
mulheres sobre o perigo dos convites. Com o lema “É 
para a liberdade que Cristo nos libertou”, os católicos 
vão tentar fazer o papel que o Governo vem pecando nas 
últimas décadas.

Na quarta-feira (9), uma conferência entre funcio-
nários de alto escalão da Igreja e policiais de 20 países 
para combater o tráfico de seres humanos começou a 
ser discutida no Vaticano. O objetivo é construir uma 
rede eficaz de chefes da polícia que possam colaborar 
estritamente com a Igreja. Diretores do FBI (Polícia 
Federal dos Estados Unidos), da Interpol e da Europol 
participam do encontro.

A expectativa é que o apoio de autoridades europeias 
e norte-americanas possa ajudar a exterminar as orga-
nizações e grupos que praticam o tráfico. Entretanto, de 
nada adiantará os esforços internacionais se não houver 
uma política radical do Governo brasileiro para comba-
ter a situação, bem como cautela dos ‘aventureiros’ de 
plantão.

Ajuda divina

igreja, Fbi e interpol 
entram na luta contra o 

tráfico humano

Divulgação
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O Centro Paula Sou-
za, por meio do Governo 
do Estado, está com as 
inscrições abertas para a 
Feteps - 8ª Feira Tecnoló-
gica edição 2014. O prazo 
de inscrição dos projetos 
no site vai até 5 de maio e 
a divulgação dos projetos 
finalistas será no dia 6 de 
junho.

Podem se inscrever es-
tudantes do Ensino Tec-

nológico, do Ensino Mé-
dio ou do Ensino Técnico 
do Centro Paula Souza, 
bem como das escolas de 
Educação Profissional 
Técnica e Tecnológica das 
redes públicas municipais 
e estaduais, institutos fe-
derais de Educação e de 
instituições parceiras in-
ternacionais.

 Os estudantes podem 
participar individualmente 

ou em grupos de, no má-
ximo, três integrantes por 
projeto, que tenha sido de-
senvolvido no ano anterior 
ou esteja para ser concluído 
até 30 de junho de 2014. 

Não serão aceitas ins-
crições com trabalhos que 
participaram da Mostra de 
Projetos de anos anterio-
res. Em caso de pesquisas 
que configurem continu-
ação de projeto anterior, 

deverá ser anexado o for-
mulário de continuação de 
projeto anterior, documento 
obrigatório. 

Todos os projetos de-
vem ter a supervisão de 
um orientador e, opcio-
nalmente, de um coorien-
tador. Os projetos serão 
inscritos e editados eletro-
nicamente pelo site www.
feteps.com.br, dentro de 
cada categoria.

ANA CAMILA CAMPOS
***

Representantes do 
CMPD - Conselho Muni-
cipal da Pessoa com Defi-
ciência, de Pindamonhan-
gaba, participam,  neste 
domingo (13), da XIII Fei-
ra Internacional de Tec-
nologias em Reabilitação, 
Inclusão, Acessibilidade e 
Esporte Adaptado – Re-
atech, que será sediada 
pelo Centro de Conven-
ções Imigrantes, na rodo-
via dos Imigrantes Km 1,5, 
em  São Paulo. O evento 
conta com a participação 
da Secretaria de Estado 
dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e é con-
siderado o terceiro maior 
evento mundial voltado às 
pessoas com deficiência, 
onde são apresentadas 
novas tecnologias e lança-
mentos de produtos, equi-
pamentos e serviços. 

O Conselho
O CMPD foi criado em 

2007, por meio de uma 
Lei Municipal. Entretan-
to, ele é o único conselho 
classificado como con-
sultivo. De acordo com a 
presidente do órgão, An-
dréa Campos Sales Mar-
tins, o objetivo é que seja 
feito um Projeto de Lei 
que transforme o conse-
lho em deliberativo, o que 
vai permitir que as políti-
cas públicas sejam cobra-
das com efetividade.

“Nosso objetivo é que 
o conselho funcione para 
garantir que as pessoas 
tenham acessibilidade. É 
muito difícil conquistar 
o respeito ao deficiente, 
pois essa questão não é 
importante para muitas 

Feira Tecnológica está 
com inscrições abertas

A previsão é que a mostra seja realizada nos 
dias 21, 22 e 23 de outubro de 2014

Pinda visita feira mundial para deficientes

Alguns direitos da pessoa com deficiência:
50% de desconto no cinema/teatro
Gratuidade no transporte (desde que tenha 
laudo com CID)
Lugar preferencial no ponto de ônibus
Isenção de IPI, IOF e ICMS para carros para 
deficientes.

pessoas, até que elas vi-
venciem a situação, tendo 
na família ou em seu cír-
culo de convívio alguém 
com deficiência”, explica.

Missão
O papel do Conselho 

é garantir a qualidade de 
vida das pessoas com de-
ficiência, seja na inclusão 
do aluno na escola, na 
gratuidade no transporte 
e acessibilidade em todos 
os meios de comunicação 
(como intérprete de libras 
e legendas). É formado por 
quatro representantes do 
poder público, quatro re-
presentantes da sociedade 
civil e pelos suplentes.

As reuniões são abertas 
ao público e são promo-
vidas todas as primeiras 
quintas-feiras de cada mês, 
às 9 horas da manhã, na 
Casa do Advogado.

Andréa ressalta que o 
objetivo do órgão é, cada 
dia mais, ganhar visibilida-
de, para que as pessoas sai-
bam que o conselho existe 

e que muitas coisas podem 
ser conquistadas por meio 
dele. “É importante desta-
car que buscamos a quali-
dade de vida da pessoa com 
deficiência, mas para isso, 
é preciso que ele não se 
isole e também queira sair 
de casa e conviver em so-
ciedade. Além disso, tam-
bém precisamos da ajuda 
da família, que deve apoiar 
a pessoa, pois na maioria 
das vezes, os familiares são 
os próprios limitadores”, 
aponta Andréa.

Virada Inclusiva
Em dezembro de 2007, 

o CMPD realizou um even-
to denominado “Virada 
Inclusiva”, em comemora-
ção ao Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência, 
celebrado no dia 3 de de-
zembro. “A Virada  Inclu-
siva reuniu pessoas com 
deficiência com o objetivo 

de conscientizá-los sobre 
os direitos e deveres, bem 
como onde e como buscar 
ajuda”, salientou Andréa.

Na ocasião, foram 
distribuídas cartilhas 
que contêm informa-
ções sobre as caracte-
rísticas de cada uma 
das deficiências: física, 
visual, auditiva, inte-
lectual e cerebral, bem 
como dicas de relacio-
namento com as pesso-
as com deficiência.

Instituições
Também é importante 

destacar que toda insti-
tuição que desenvolve um 
trabalho com pessoas com 
deficiência deve se ins-
crever no conselho. Para 
quem desejar entrar em 
contato com o CMPD bas-
ta enviar um e-mail para o 
cmpd@pindamonhanga-
ba.sp.gov.br

Equipe de Moreira César

Time de Pindamonhangaba

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

O ginásio Juca Morei-
ra será palco de um clás-
sico nesta quinta-feira 
(10), entre Pinda e Mo-
reira César, pela Copa 
Vanguarda de Futsal. A 
rodada começa às 20h15 
entre Taubaté e Eugê-
nio de Melo, depois São 
Bento do Sapucaí e Apa-
recida medem forças. 
O clássico será o último 
jogo da noite.

Na estreia, Pinda 
venceu Redenção por 4 a 
3; Moreira César perdeu 
para Cunha por 4 a 3.

O técnico de Morei-
ra César, Jorjão, está 
treinando três vezes 
por semana e garante 
que o duelo contra Pin-
da vai ser difícil. Ele 
conta com Mica, Dias, 
Celsinho e Fernando 
para surpreender.

Silvinho, ala-fixo 
de Pinda, afirma que 
a partida será decidi-
da nos detalhes. Ele 
comenta que o adver-
sário também é bom e 
muito competitivo e a 
expectativa para este 
desafio é a melhor 
possível.

Moreira César e Pinda 
fazem clássico na Copa 
Vanguarda, na quinta

Marcos Vínicius Cuba

Marcos Vínicius Cuba
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Andréa, representante do conselho

Evento possibilita troca de experiências entre os estudantes e é uma grande oportunidade para promover os projetos no mundo empresarial

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

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

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

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

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

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

Vereador Fel ipe

César - FC

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

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

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

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
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Cal agradece deputado Arnaldo Faria 
de Sá por emendas parlamentares 
para Pindamonhangaba

deputado arnaldo Faria de sá, 
Vereador Cal e o preFeito Vito ardito

Vereador Magrão

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) está agra-
decendo ao Deputado Federal 
Arnaldo Faria de Sá (PTB) 
que enviou recentemente três 
Emendas Parlamentares para 

O vereador Felipe César – 
FC (PMDB) é autor do Projeto 
de Lei 158/2013, que está em 
tramitação, que Dispõe sobre 
a divulgação de listagem dos 
pacientes que aguardam por 
consultas com especialistas, 
exames e cirurgias na rede 
pública do município. O 
vereador quer, de modo que 
seja garantido a privacidade 
dos pacientes, a divulgação de 
maneira mais clara, a posição 
de espera dos munícipes que 
aguardam por uma consulta 
com especialistas, exames e 
cirurgias na rede pública do 
município.

Restaurante
para funcionários
municipais
O vereador Felipe Cé-

sar – FC enviou a Indicação 
1183/2013, solicitando ao 
prefeito estudos visando a 
implantação de um restaurante 
municipal para os servidores 
da administração 
direta, fundacio-
nal e da Câmara 
de Vereadores de 
Pindamonhangaba, 
nos mesmos moldes 
do que foi implan-
tado na cidade de 
Osasco. De acordo 
com o vereador, 
este restaurante vai 
proporcionar ao 
funcionário público 

O vereador Toninho 
da Farmácia (PDT) desde 
2007 vem lutando para 
que no Pronto Socorro 
tivesse um local para 
entrega de medicamentos 
nos finais de semana e 
feriados prolongados. 
“Recebi uma resposta 
do Requerimento nº 
475/14, de minha au-
toria, pela competente 
Secretária de Saúde, 
Sra. Sandra Tutihashi, 
que sua secretaria já está 
providenciando para que no Pronto Socorro seja fornecido 
antitérmico, antibiótico e analgésicos, em quantidades 
suficientes para finais de semana e feriados prolongados. 
Mais uma vez parabenizo a Secretária de Saúde e a todos 
de sua secretaria, por mais uma vez agir com consciência, 
pois a dor e a doença, não marcam hora para chegar”, 
agradece o vereador Toninho da Farmácia.

UBS do Crispim
O vereador Toninho da Farmácia há muito tempo, desde 

a administração passada, solicita um novo espaço para a 
Unidade Bá-
sica de Saúde 
(UBS) do bair-
ro  Cr isp im. 
O pedido foi 
feito devido 
o crescimento 
do bairro. “É 
preciso cons-
truir um novo 
prédio, pois 
onde esta ins-

talado hoje o UBS é muito pequeno. A UBS do Crispim 
precisa de um lugar maior para atender a grande demanda 
da população da região que cresceu muito nestes últimos 
três anos. Por este motivo, peço urgência nas providências 
por parte da prefeitura municipal”, solicita Toninho da 
Farmácia.

nossa cidade. A primeira - no 
valor de R$ 110.000,00 - possi-
bilitará a construção da quadra 
poliesportiva da Escola “Sr. 
Juquinha”, no bairro Liberdade, 
já em fase de estaqueamento 
para marcação. Os recursos de 
outra emenda, no valor de R$ 
250.000,00 são para a cobertura 
da quadra poliesportiva do 
bairro Castolira, para atender a 
população daquele importante 
bairro. E a terceira emenda, 
no valor de R$ 243.000,00 é 
para a compra do piso que será 
utilizado na revitalização da 
praça Monsenhor Marcondes, 
de Pindamonhangaba.

O agradecimento do 
vereador Cal é por todos 
os serviços prestados 
pelo deputado, que há 
muito tempo vem aju-

dando nossa cidade, como por 
exemplo, em sua importante 
participação na construção do 
viaduto do bairro das Campinas. 
O deputado também encami-
nhou a emenda parlamentar 
que possibilitou a construção da 
quadra poliesportiva do bairro 
do Mantiqueira, a participação 
na cobrança da duplicação da 
Rodovia Luiz Dumont Villares, 
a duplicação Rodovia Manoel 
César Ribeiro que já teve início 
e a sua luta pela cobrança do 
aumento do efetivo policial na 
nossa cidade, entre outros.

Deputado 
Campos Machado
O vereador Cal também 

agradece ao Deputado Estadual 
Campos Machado (PTB) que 
juntamente com o Deputado 
Federal Arnaldo Faria de Sá 
(PTB) ajudaram muito no pe-
dido da realização do recape-
amento da Rodovia Vereador 
Abel Fabrício Dias, a SP-62, 
no trecho do bairro Mantiqueira 
até a cidade de Aparecida. Os 
serviços deverão ser iniciados 
no mês de maio. Cal lembra, 
ainda, o trabalho e a participa-
ção dos deputados no pedido 
feito à Secretaria de Segurança 
Pública e ao Governo de SP para 
que as unidades da Rota viessem 
atuar em nossa cidade, o que foi 
atendido prontamente.

Vereador Cal e o deputado 
estadual CaMpos MaChado

Felipe César – FC quer a divulgação 
de listagem de pacientes que 
aguardam consultas com especialistas

municipal uma alimentação 
mais regrada, com melhores 
valores nutricionais, e mais 
qualidade de vida.

Cursos técnicos
a distância
O vereador Felipe César 

- FC reitera ao Governo Fe-
deral, através do Ministério 
da Educação e ao Governo do 
Estado, através da Secretaria 
de Educação, a possibilida-
de de instalação de cursos 
técnicos à distância, em di-
versas áreas para beneficiar 
principalmente os jovens e 
trabalhadores que não tem 
tempo suficiente de frequentar 
as aulas diariamente.

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

Toninho da Farmácia solicita que 
medicamentos sejam entregues no 
Pronto Socorro nos fins de semana

Vereador toninho da FarMáCia

O vereador Carlos Eduardo de 
Moura – Magrão (PPS) protoco-
lou nesta segunda-feira, dia 7, o 
requerimento nº 825/2014, reque-
rendo ao Executivo informações 
se a Lei nº 4980, de 27/10/2009, 
que trata da doação de material de 
construção e o fornecimento de 
mão de obra às pessoas em situ-
ação de emergência habitacional, 
está sendo cumprida.

Segundo informações de mu-
nícipes que protocolaram o pedido 
de material na Prefeitura, está ha-
vendo morosidade no andamento 
dos processos. Uma moradora 
do bairro Mantiqueira procurou 
o vereador informando-lhe que, 
em 2012, solicitou material de 
construção na Prefeitura, mas que 
até o presente momento não havia 
sido atendida. Ela apresentou di-
versos documentos ao vereador, 
entre eles, os laudos emitidos pela 
Defesa Civil e Departamento de 
Assistência Social, atestando que 
a casa está ruim, pois apresenta 
madeiramento podre no telhado da 
varanda, inclinação do telhado in-
suficiente, causando o transbordo 
d’água para dentro de casa, muro 
da frente caindo, viga no centro 
da casa cedendo e interior da casa 
com forte cheiro de mofo. Mesmo 
assim, não foi atendida, sendo que 
protocolou novo pedido no dia 
25/10/2013, através do processo 
nº 28.029/2013.

Após ter recebido denúncias 
de diversos casos semelhantes, 
Magrão enfatiza que “a preocu-
pação maior é com a integridade 
física das famílias que moram em 

Vereador Magrão 
solicita que Lei 
Municipal seja cumprida
O vereadOr lembra que a lei nº 4.980, de 27/10/2009, 

estabelece nOrmas para dOaçãO de material de

cOnstruçãO e O fOrnecimentO de mãO de Obra 

casas que estão em situações de 
risco e, devido a morosidade no 
processo e falta de providência 
do poder público, vidas podem 
se perder”. 

O vereador lembra que a 
Lei nº 4.980/09, de 27/10/2009, 
estabelece normas para doação 
de material de construção e o 
fornecimento de mão de obra 
para realização de serviços de 
pequeno porte em moradias de 
pessoas que estejam em situação 
de emergência habitacional. 
“Após o protocolo de solicitação 
de material de construção, a Pre-
feitura deve, através da Secretaria 
de Habitação e da Defesa Civil, 
emitir o laudo classificando-a 
como de emergência habitacional; 
o Departamento de Assistência 
Social deve emitir o laudo cer-
tificando que o beneficiário não 
possui condições de arcar com 
as despesas para proceder com o 
fornecimento do material e, se for 
o caso também, a mão de obra”, 
conclui o vereador Magrão.

Na sessão ordinária do dia 31 
de março, o vereador Professor Eric 
(PR) apresentou o requerimento nº 
760/2014 endereçado ao Executivo 
Municipal, com cópia à Sabesp e 
a Subprefeitura de Moreira César, 
solicitando reparos na tubulação de 
esgoto que passa dentro do córrego 
Barranco Alto, na rua Olímpio 
Marcondes de Azeredo, no bairro 
Marieta Azeredo. Para alegria do 
vereador e da comunidade, no dia 
seguinte a equipe da Sabesp esteve no 
local fazendo os reparos necessários. 
“Passo todos os dias pelo local, que 
fica próximo à escola DCC, onde 
trabalho. O esgoto estava jorrando há 
muitos dias, fato que além de poluir 
o rio, deixava um cheiro insuportá-
vel nas proximidades. Para quem 
não conhece, este córrego passa ao 
lado do Pronto Atendimento, o P.A., 
escolas e muitas casas em Moreira 
César. Conversei com moradores 
que informaram melhora de 100%, 
pois ninguém mais aguentava o 
odor que exalava nas proximidades. 
Agradeço a Subprefeitura e a Sa-
besp pelo excelente serviço e pelo 
atendimento ao meu requerimento. 
Agradeço também aos moradores e 
comerciantes que enviaram fotos e 

Professor Eric comemora 
serviços executados em 
bairros de Moreira César

vereadOr agradece a sabesp e a subprefeitura 
de mOreira césar pelOs reparOs da tubulaçãO

de esgOtO nO córregO dO barrancO altO

filmagens, denunciando este proble-
ma ambiental e de saúde pública”, 
disse o vereador Professor Eric.

Reforma do campo
de futebol do Azeredo 
Em sessão ordinária, o vereador 

professor Eric solicitou, através de 
requerimento número 709/2014, a 
reforma geral do campo de futebol 
“Antônio Galvão de Souza - Paturi”, 
no bairro Marieta Azeredo. Segundo 
o Professor Eric, esta reforma é de 
extrema importância, pois vários 
jogos são realizados neste campo. 
“Os vestiários estão destruídos, sem 
portas e sem vidros nas janelas. Os 
banheiros interditados pela falta de 
manutenção. Durante o dia, as ins-
talações são utilizadas pelo brilhante 
projeto Gerizin, que tira as crianças 
das ruas, promovendo-lhes um futuro 
melhor. Segundo depoimento das 
pessoas que tomam conta desse cam-
po, pedidos já foram protocolados 
desde o ano passado, mas nenhuma 
melhoria foi feita. Através de vários 
requerimentos, pedi ao Prefeito, ao 
Subprefeito e ao Secretário de Espor-
tes que tomem providencias o quanto 
antes, pois trata-se de um dos campos 
mais utilizados da cidade”,explica o 
vereador Professor Eric. 

o Vereador 
proFessor eriC 

soliCitou reparos 
na tubulação 
de esgoto do 

Córrego barranCo 
alto, no bairro 

Marieta azeredo 
e Foi atendido 

pela sabesp e pela 
subpreFeitura de 

Moreira César

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

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

Vereador Janio 
ardito lerario
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Vereador Janio Lerario 
pede troca de luminárias 
na Praça São Benedito

O pedidO visa prOpOrciOnar mais segurança e 
cOmOdidade, tendO em vista a realizaçãO da 

“festa sãO beneditO”

O vereador Janio Ardito 
Lerário (PSDB) é autor da 
Indicação nº129/2014, que 
solicita ao  Poder Executivo 
a troca de lâmpadas que 
estão queimadas na rua Dr. 
Emílio Ribas, esquina com 
a rua Dr. Campo Salles, no 
bairro São Benedito.

A solicitação é um pe-
dido dos moradores que 
procuraram o vereador, pois 
os mesmos estão preocupa-
dos com a proximidade da 
“Festa São Benedito”, que 
todos os anos recebe um 
grande número de pessoas, 
principalmente à noite. De 
acordo com o vereador,  “a 
substituição das lâmpadas 
deve ser feita o mais rápido 
possível, pois o local pre-
cisa estar bem iluminado 

para proporcionar maior 
segurança aos nossos mu-
nícipes”.

Ofício Sabesp
Ainda com relação 

aos pedidos dos muní-
cipes, o vereador Janio 
pediu através da indicação 
nº130/2014, que o Prefeito 
Municipal envie um ofício 
à Sabesp, solicitando o ni-
velamento de dois tampões 
de PV (Posto de Visita), 
localizados na Av. Dr. Lessa 
Júnior, próximo ao número 
878, no residencial Lessa.

“É importante este servi-
ço para garantir a segurança 
dos ciclistas e motoristas 
que trafegam pelas vias, 
pois a tampa rebaixada pode 
causar graves acidentes”, 
explicou o vereador Janio.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
 ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO  -  CONVÊNIOS 2014
DESTINAÇÃO DE RECURSO DO FUNDO -  MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

A  Secretaria de Saúde e Assistência Social , através do Departamento de Assistência Social,  
comunica às Entidades de assistência social do município de Pindamonhangaba e região,  o 
resultado do chamamento referente ao Edital 002/2014.
1 – DO RESULTADO
1.1- O resultado da análise dos projetos, e das documentações exigidas divulgada na Imprensa 
Oficial do município e no Sítio da Municipalidade, considerou  como escolhida/vencedora , para a 
celebração do convênio , para atendimento em sistema de acolhimento em residências inclusivas a 
pessoas com deficiência em caráter temporário ou permanente, a entidade :
APAE DE TAUBATÉ.
Pindamonhangaba, 08 de abril de 2014

Maria Conceição Bispo - Departamento de Assistência Social

A Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, informa que se acha 
aberto pregão presencial, nº 03/14, com 
encerramento dia 29/04/2014, às 14h00, 
para a execução de serviços de limpeza 
e conservação predial, com fornecimento 
de mão de obra, produtos, materiais e 
equipamentos. Maiores informações pelo 
telefone (12)3644-2250, ou na Câmara, 
na Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 
- Mombaça, mesma localidade, das 
08h30 às 11h30 e das 14h00 às 17h00, 
inexistindo custo para retirada na 
Câmara. Estão facultadas visitas técnicas 
ao local de prestação dos serviços, 
mediante prévio agendamento. O edital 
também estará disponível pelo site www.
camarapinda.sp.gov.br sem ônus.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 072/2014
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, o PP nº. 72/14, referente à “Aquisição de 
AutoCAD LT 2014 com subscription, válido por 12 meses”, com encerramento dia 25/04/14 às 8h 
e abertura às 8h30. 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, 09 de abril de 2014.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 083/2014

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, o PPRP nº. 83/14, referente à “Aquisição 
de insumo para controle da glicemia capitlar com a finalidade de atender os pacientes cadastrados 
no programa de Diabetes Municipal”, com encerramento dia 25/04/14 às 14h e abertura às 14h30. 
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, 09 de abril de 2014.

PREGÃO Nº 084/2014

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, o PP nº. 84/14, referente à “Aquisição de 
gêneros alimentícios, pães, leite e mortadela ao Corpo de Bombeiros de Pindamonhangaba, pelo 
período de 12 meses”, com encerramento dia 28/04/14 às 8h e abertura às 8h30. 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, 09 de abril de 2014.

PREGÃO Nº 085/2014
 
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, o PP nº. 85/14, referente à “Aquisição de 
móveis e equipamentos para o Centro de Especialidades Médica recurso de emenda parlamentar - 
253400007”, com encerramento dia 28/04/14 às 14h e abertura às 14h30. 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, 09 de abril de 2014.

LICENÇA DA CETESB
PINTAK INDÚSTRIA EM BORRACHA LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença 
Prévia e de Instalação N° 3000701 e requereu a Licença de Operação para Pintura industrial, 
serviço de à R BATISTA SANSONI, 151, QUIRIRIM, TAUBATÉ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.037,  DE 1º DE ABRIL DE 2014.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei nº 5.626, de 26 de março de 2014,

D E C R E T A:
Art. 1º. Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei Federal 4.320/64, um crédito adicional especial 
no valor de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais), para adequação orçamentária, no 
Departamento de Administração da Educação da Secretaria de Educação e Cultura, referente 
repasse a Associação dos Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba, para realização do 
Programa PROVIM. A classificação orçamentária será:

12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.20  Departamento de Administração e Cultura
2018               Operação/Manutenção – Ensino Fundamental
12.361.0013.1            3.3.50.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica           R$  186.000,00

Art. 2º.       O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a ANULAÇÃO de 
parte da seguinte dotação:

12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.20  Departamento de Administração e Cultura
2018                            Operação/Manutenção – Ensino Fundamental
12.361.0013.1            3.3.50.43 – Subvenções Sociais (385)                               R$  186.000,00

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
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/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.039,  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 5.629, de 1º de abril de 2014,

D E C R E T A:

Art. 1º.  Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei Federal 4.320/64, um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais), para adequação 
orçamentária, no Fundo Municipal de Assistência Social, referente repasses às Entidades Sociais. 
A classificação orçamentária será:

14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

14.31  FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO/ GESTÃO
2002               Promoção Social
08.241.0019.3            3.3.50.43 – Subvenções Sociais (533)                             R$   184.000,00

Art. 2º.    O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a ANULAÇÃO 
de parte da seguinte dotação:

14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

14.31  FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO/ GESTÃO
1009               Auxílios às Entidades Sociais
08.241.0019.3            4.4.50.42 – Auxílios (531)                                                R$   184.000,00
 Art. 3º.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
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/

Maria Fernanda Munhoz
 ***

Continuando a série de 
matérias sobre os pesqueiros 
turísticos de Pindamonhan-
gaba, que são uma opção 
para a alimentação principal-
mente durante a quaresma 
e Semana Santa, e também 
de lazer para todas as ida-
des, trazemos, nesta edição, o 
Pesqueiro Vila rica.

Tradicional na cida-
de, o Pesqueiro Vila rica 
fica localizado num lugar 
agradável e com infraes-
trutura para atender o pú-
blico. Conta com área in-
fantil, quiosques e vários 
tanques para pesca, com 
tilápias, pacus, catfishs, 
entre outros. além de um 
amplo salão, comida típi-
ca feita em fogão de lenha 
e variedade de porções e 
sobremesas.

Com música ao vivo 
aos domingos, o pesquei-
ro fica aberto aos finais de 
semana e feriados, das 8 
às 18 horas.

Pesqueiro Vila Rica oferece 
infraestrutura para família

o local oferece, ainda, 
a venda e entrega de peixe 
vivo e abatido em todo o 
Vale do Paraíba.

o Pesqueiro tem acesso 
pela estrada Pinda-Cam-
pos, km 13, no bairro Bon-
sucesso, próximo ao bal-
neário reino das Águas 
Claras. Seu proprietário, 
José raimundo – conhe-
cido como “Mu” – atende 

pelo telefone (12) 9 9798-
1187 ou pelo Facebook: 
Pesqueiro Vila rica, que 
reúne várias fotos do local.

os locais turísticos de 
Pindamonhangaba con-
tam com o apoio do de-
partamento de Turismo 
da Prefeitura. os interes-
sados podem entrar em 
contato pelos telefones 
3643-1424 e 3643-1761.  

Além da área de pesca, o local possui 
restaurante com música ao vivo aos domingos

divulgação
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 Santuário Nacional divulga        
 programação para Semana Santa
   O Santuário Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida preparou uma programação 
especial para quem deseja celebrar a 
Semana Santa. A expectativa do Santuário 
é receber cerca de 230 mil romeiros e 
peregrinos. A previsão é que o dia mais 
movimentado seja o Domingo de Ramos, 13 
de abril, em que esse número deve chegar a 
88.605 visitantes.
Além disso, a emissora do grupo,  TV 
Aparecida,  também preparou uma série de 
programas especiais, filmes e cobertura dos 
principais eventos celebrativos realizados na 
Basílica e no Vaticano.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:
DOMINGO DE RAMOS (13 DE ABRIL)
PROGRAMAÇÃO DO SANTUÁRIO NACIONAL
5h30 – Missa
7h30 às 9 horas – Missa de Ramos (TV 
Aparecida, TV Cultura, RA e RCR)
10h  – Missa
12h  – Missa
14h  – Missa
16h  – Missa
18h às 19h15 – Missa (TV Aparecida, RA e 
RCR)
PROGRAMAÇÃO DA TV APARECIDA
4h30 – Missa de Ramos do Vaticano
7h30 – Missa de Ramos ao vivo no Santuário 
Nacional

SEGUNDA-FEIRA SANTA (14 DE ABRIL)
PROGRAMAÇÃO DO SANTUÁRIO NACIONAL
7h – Missa
9h – Missa (TV Aparecida, RA e RCR)
10h30 – Missa
11h45 – Consagração (TV Aparecida)
12h – Missa
14h – Hora Mariana
15h – Consagração (RA e RCR)
16h – Missa
18h – Missa

TERÇA-FEIRA SANTA (15 DE ABRIL)
PROGRAMAÇÃO DO SANTUÁRIO NACIONAL
7h – Missa
9h – Missa (TV Aparecida, RA e RCR)
10h30 – Missa
11h45 – Consagração (TV Aparecida)
12h – Missa
14h – Hora Mariana
15h – Consagração (RA e RCR)
16h – Missa
18h – Missa

QUARTA-FEIRA SANTA (16 DE ABRIL)
PROGRAMAÇÃO DO SANTUÁRIO NACIONAL
7h – Missa
9h – Missa dos Doentes (TV Aparecida, RA 
e RCR)
10h30 – Missa
11h45 – Consagração (TV Aparecida)
12h – Missa
14h – Hora Mariana
15h – Consagração (RA e RCR)
15h15 – Novena Perpétua
16h – Missa
18h – Missa
19h30 – Novena Perpétua
PROGRAMAÇÃO DA TV APARECIDA
21h – Super Quarta apresenta o filme 
“Paixão de Cristo Nova Jerusalém”
23h – Benção da noite

QUINTA-FEIRA SANTA (17 DE ABRIL)
PROGRAMAÇÃO DO SANTUÁRIO NACIONAL
7h às 07h30 – Oração das Laudes
9h às 10h30 – Missa do Crisma (TV 
Aparecida, Rede Vida, RA e RCR)
12h às 13h – Sermão sobre a Redenção (TV 
Aparecida, RA e RCR)
14h -Terço Meditado
15h às 15h15 – Consagração (RA e RCR)
16h – Vésperas
18h às 19h – Angelus e Terço – Matriz 
Basílica (TV Aparecida, RA e RCR)
20h às 21h30 – Missa da Ceia do Senhor 
(TV Aparecida, RA e RCR)*
*Logo após a Santa Missa, momento de 
adoração do Santíssimo na Capela São 
José.

PROGRAMAÇÃO DA TV APARECIDA
6h30 – Especial: Cenários da Paixão
9h – Missa do Crisma no Santuário Nacional – 
Transmissão ao vivo
12h – Sermão sobre a redenção ao vivo no 
Santuário Nacional
20h – Missa da Ceia do Senhor ao vivo no 
Santuário Nacional
21h45 – Benção da noite

SEXTA-FEIRA SANTA (18 DE ABRIL)
PROGRAMAÇÃO DO SANTUÁRIO NACIONAL
7h às 07h30 – Oração das Laudes
9h às 10h – Meditação da Via Sacra (TV 
Aparecida, Rede Vida, RA e RCR)
11h – Celebração das Bênçãos
12h às 13h – Sermão das 7 Palavras de Jesus 
na Cruz (TV Aparecida, RA e RCR)
13h30 às 14h30 – Plantão de Bênçãos
15h às 16h30 – Celebração da Paixão (TV 
Aparecida, RA e RCR)
17h – Procissão do Enterro
18h às 19h – “Rezando as dores de Jesus nas 
dores da Humanidade!” Uma Vida doada para 
nos Libertar! (TV Aparecida, RA e RCR)
PROGRAMAÇÃO DA TV APARECIDA
6h30 – Sinos do Silêncio
9h – Meditação da Via Sacra no Santuário 
Nacional
12h – Sermão das 7 palavras no Santuário 
Nacional
13h – Cinema da Fé apresenta “Maria de 
Nazaré”
15h – Celebração da Paixão ao vivo no 
Santuário Nacional
16h30 – Paixão de Cristo Nova Jerusalém
17h30 – Descobrindo o Vaticano
18h – Rezando as dores de Jesus ao vivo no 
Santuário Nacional
19h – Sinos e Silêncio
20h – Celebração Descida da Cruz – São 
João Del Rei
21h – Via Sacra do Coliseu de Roma
23h – Benção da Noite

SÁBADO SANTO (19 DE ABRIL)
PROGRAMAÇÃO DO SANTUÁRIO NACIONAL
7h às 7h30 – Oração das Laudes
9h às 10h – Celebração das Dores de Maria 
(TV Aparecida)
10h30 – Terço Meditado e Bênçãos
12h às 13h – Ofício de Nossa Senhora (TV 
Aparecida, RA e RCR)
14h – Terço Meditado (Participação dos 
Acólitos e Coroinhas)
15h -Consagração (RA e RCR)
16h – Oração das Vésperas (RA e RCR)
20h às 22h30 – Celebração da Vigília Pascal 
(TV Aparecida, RA e RCR)
PROGRAMAÇÃO DA TV APARECIDA
6h30 – Paixão de Cristo Nova Jerusalém
9h– Celebração das Dores de Maria no 
Santuário Nacional
12h – Ofício de Nossa Senhora ao vivo no 
Santuário Nacional
15h – Tela de Sábado apresenta o filme 
“Madalena liberta da culpa”
16h30 – Descobrindo o Vaticano
17h45 – Especial: Cenários da paixão
18h45 – Paixão de Cristo Nova Jerusalém
20h – Celebração da Vigília Pascal no 
Santuário Nacional
23h – Benção da Noite

DOMINGO DE PÁSCOA (20 DE ABRIL)
PROGRAMAÇÃO DO SANTUÁRIO NACIONAL
5h30 – Missa
8h – Missa (TV Aparecida, TV Cultura, RA e 
RCR)
10h – Missa
12h – Missa
14h – Missa
16h – Missa
18h – Missa (TV Aparecida, RA e RCR)
PROGRAMAÇÃO DA TV APARECIDA
5h30 – Missa de Páscoa no Vaticano
8h00 – Missa de Páscoa ao vivo no Santuário 
Nacional
12h – Benção Urbi Et Orbi
12h30 – Descobrindo o Vaticano
14h30 – Cine Família apresenta o filme 
“Marcelino Pão e Vinho”
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A Pindamonhangaba 
de outros tempos sofria 
com o período crítico das 
chuvas. São do livro de 
Athayde Marcondes (Pin-
damonhangaba Através 
de Dois e Meio Séculos, 
1922, as seguintes notas:

• 14 de fevereiro de 
1866. Durante uma tem-
pestade uma faísca elé-
trica destrói os pegões da 
ponte do Paraíba e fere le-
vemente uma preta que ali 
se encontrava.

• 3 de janeiro de 1874. 
Um enorme furacão der-
ruba muitas árvores e a ci-
dade fica   completamente 
inundada.

• 24 de fevereiro de 1874. 
Uma tempestade descobre 
casas, arranca árvores e 
derruba muitos lampiões 
da iluminação pública.

• 16 de janeiro de 1883. 
Na fazenda do dr. Mon-
teiro Cesar, uma violenta 
tempestade acompanhada 
de granizo, causa grandes 
estragos nos cafezais.

• 23 de fevereiro de 
1883. Uma violenta tem-
pestade que se fez anun-
ciar por trovões e pesadas 
descargas elétricas chega 
com uma chuva de gra-
nizos. Uma das torres da 
igreja Matriz é atingida 
por um raio e fica ligeira-
mente danificada.

• 19 de fevereiro de 
1911. Aqui  a nota que se 
destoa das demais. Athay-
de conta que nesta data 
realizam-se solenes festas 
na igreja Matriz e à noite 
canta-se Te Deum (cântico 
da igreja católica), em ação 
de graças a Nossa Senhora 
do Socorro, por um favor 
alcançado. Favor este que 
não era outro senão “as 
abundantes chuvas, depois 
de uma terrível seca que 
causara muito prejuízos”.

Tribuna divulgava 
os estragos

A Tribuna do Norte 
também divulgava os pre-
juízos causados ao muni-
cípio na época das cheias, 
principalmente aqueles 
ligados às enchentes do 
rio Paraíba. Na edição de 
8/2/1885, com o título 
“Enchente”, o jornal co-
mentava a perda da ponte: 
“Como era de se esperar, 
as últimas chuvas trans-
formaram o Paraíba em 
um oceano de água doce, 
ficando completamente 
coberta toda a várzea. O 
próprio aterrado, junto 
à ponte e que nos garan-
tiram que com o último 
conserto que ali se realiza-
ra, havia ficado com altura 
de 1 metro acima do nível 
da maior enchente que te-
mos tido; logo nos primei-
ros dias foi coberto pelas 
águas; do que podemos 
concluir que se falou exa-
geradamente do conserto 
realizado, que não é o que 
se dizia, pois não resistiu 
a prova d’água, devendo-
se notar que a cheia este-
ve muito longe de atingir 
a altura que chegou em 
1882.

“Felizmente, só por um 
dia esteve interrompida a 
comunicação com o lado 
oposto, pois tendo-se es-
tragado o pontilhão do 

Tapanhon, o sr. *Pinheiro 
da Silva, negociante que 
tem interesse em manter 
as relações comerciais que 
o nosso município tem 
com o sul de Minas, man-
dou,  por sua conta, fazer 
os necessários reparos, 
com o que o trânsito se 
restabeleceu. Eis aqui um 
ato que merece os nossos 
aplausos e o agradecimen-
to do município”.

*Em Athayde Marcon-
des encontramos que o 
cidadão Pinheiro Júnior 
era um português  casado 
com a pindamonhanga-
bense dona Emília Pes-
tana. Neste município foi 
um atuante cidadão e po-
lítico (vereador) . Foi um 
dos fundadores do Clube 
Literário e Recreativo e 
pertencia à Loja Maçôni-
ca “Honra e Virtude”. Um 
de seus filhos foi o con-
siderado o”médico dos 
pobres”, o dr. Antonio Pi-
nheiro Júnior .

A ponte não resistiu
Um ano depois, a 

Tribuna, edição de 
21/2/1886, em matéria de 
primeira página, noticiava 
que novamente as águas 
haviam causado danos à 
ponte: “A nossa ponte so-
bre o rio Paraíba, no dia 
17, às 10 horas da manhã, 
teve de ceder à força da 
corrente e quase a metade 
lá se foi pela água abaixo”

O redator da TN, pro-
vavelmente se tratava do 
próprio fundador do jor-
nal, o político dr. João 
Romeiro, criticava a fal-
ta de atenção do governo 
provincial (governador do 
Estado de São Paulo) pela 
desatenção ao alerta so-
bre “o estado ruinoso da 
ponte”, destacando que se 
tivesse atendido ao alerta 
quando a ponte necessi-
tava de “ligeiro conserto”, 
ela poderia ainda servir 
por largo tempo” e evitar 
a despesa que a província 
passava a ter.

“Ninguém nos ouvia, 
ninguém queria que falas-
se nisso; e o engenheiro 
do *distrito, que não sa-
bemos para que existe, ou 
não tomava conhecimento 
das nossas reclamações, 

ou as considerava impro-
cedentes, ou não era aten-
dido pela presidência (go-
verno estadual)”, revelava 
o redator da TN.

No artigo, ressaltava 
que com o ocorrido  ha-
veria um prejuízo imenso 
para o comércio e   lavou-
ra, além de despesa para 
a província. “...tudo isso 
por incúria do governo, 
que não  acudiu a tempo, 
aos nossos reclamos, da 
Câmara Municipal, que 
esteve sempre a chamar 
a atenção do presidente 
para o estado da ponte 
que há muito ameaçava 
desabar”, desabafava.

*Acreditamos que fosse 
o profissional responsável 
pelas obras de engenharia 
referentes a determinadas 
divisões administrativas 
da província.

Para o articulista, só 
fato de não ter havido 
mortes era motivo para 
felicidade, “pois eram 
muitos aqueles que se ex-
punham ao perigo que ali 
estava (a ponte)”. Restava 
então pedir ao conselhei-
ro João Alfredo (João Al-
fredo Correia de Oliveira, 
presidente da Província 
de São Paulo, 1885/1886) 
urgência nas construção 
de nova ponte para res-
tabelecer a comunicação 
entre as margens. A ques-
tão não era somente  de 

interesse municipal, mas 
provincial (do estado), 
levando se em conta que 
por ali é que se escoava 
os produtos oriundos do 
na época conhecido como 
Vale do Sapucaí com di-
reção à estrada do Norte, 
na estação de Pindamo-
nhangaba. O tal comércio 
havia desaparecido com 
a interrupção da estrada 
e “com isso, muito have-
ria de sofrer a linha férrea 
São Paulo/Rio de Janeiro, 
cujos prejuízos afetavam 
diretamente a província”, 
explicava. 

Recordava também 
que desde a entrega da 
ponte pelo governo pro-
vincial, por volta de 1873, 
era previsto que não seria 
aproveitada por muito 
tempo, e complementava: 
“...e não faltou quem re-
clamasse contra a imper-
feição da obra. Mas como, 
mesma imperfeita, e mal 
segura, estava construída 
exatamente na conformi-
dade do contrato assinado 
pelos empreiteiros, a pro-
víncia não teve remédio se 
não  aceitá-la.

Quatro meses depois, na 
edição de 6/6/1886 da TN, 
publica-se a nota de que o 
governo paulista havia au-
torizado, por concurso, as 
obras de uma ponte sobre 
o rio Paraíba, em Pindamo-
nhangaba, obra que seria 

edificada em trecho acima 
de onde existira a ponte do 
Bosque da Princesa. 

Esta ponte foi substituída 
no início do século XX, por 
volta de 1908, por uma 
de arcos de ferro (usada), 
importada da Alemanha 
(TN, 27/7/1969). Já a de 
concreto, que se encontra no 
local, foi obra que envolveu 

um convênio entre  a 
Prefeitura e o Estado, tendo 
sua inauguração ocorrida 
em 10 /7/1970, com a 
presença do governador 
Abreu Sodré, convidado 
especial do prefeito dr. Caio 
Gomes Figueiredo (ver 
página de história da  edição 
de 6/10/2006 da TN, “As 
pontes sobre o rio Paraíba”).

Anúncio do passado
Tribuna do Norte, 1921

O período das chuvas na Pinda antiga

embranças
iteráriAsL

A chuva, caindo aos molhos,
põe grades de nostalgia
nas janelas de meus olhos,
por onde um menino espia...

a cidade acorda aos ais
quando a chuva enche os caminhos,
chorando, pelos beirais,
a falta dos passarinhos.

Tornando os dias tristonhos,
a chuva, por malvadeza,
borra a tinta os meus sonhos
e as cores da natureza.

Céu cinzento, árvores rotas...
Lembro o dia em que partistes,
- e a saudade cai em gotas
do beiral de uns olhos tristes...

Orlando Brito, Tribuna do Norte, 
6/9/1970  - (Coluna Troviolas)

Chuva

we-love-ram.tumblr.com

“Andar na chuva 
quando a 

chuva  vem...”  
(foto da Pinda 
do século XIX 

colorizada e 
trabalhada)
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