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Dançarinos de 
Pinda vencem

Os jovens Erick Johny Mon-
teiro e Marcela Matheus, ambos 
de Pindamonhangaba, foram os 
destaques do Festival de Dança 
de Taboão da Serra, um dos prin-
cipais do Estado. Monteiro fi cou 
com o título de Melhor Dança-
rino; Marcela dividiu com ele a 
prata na categoria Duo. Os dan-
çarinos, que pertencem ao Studio 
Mônica Alvarenga, vão repre-
sentar Pinda na Festa do Arroz, 

de Tremembé, que começa nesta 
quinta-feira (15).

Treinando oito horas por dia, 
duas vezes por semana, Monteiro 
sabe das difi culdades de se man-
ter no auge da forma física e técni-
ca para impressionar os jurados. 
Ele dedicou os prêmios aos com-
panheiros de dança, em especial a 
sua parceira Marcela, Mônica Al-
varenga e sua família.

PÁGINA 3

Festival Estadual
Jovem dupla representa 
o município em diversas 
competições estaduais e nacionais

Marcela e Erick durante apresentação que encantou o público no Festival de Dança

Inscrições para curso 
de ‘Cuidador de Idosos’ 
termina dia 19

ADOLESCENTE 
COM 14 PEDRAS DE 
CRACK É PRESO

Polícia 
recupera 
moto 
roubada na 
‘Monsenhor 
Marcondes’

A PM prendeu um homem na 
tarde de terça-feira (13), quando 
fazia patrulhamento de rotina 
pelo Araretama. O homem es-
tava com uma moto que havia 
sido roubada na noite de segun-
da-feira (12), na praça Monse-
nhor Marcondes.

PÁGINA 3

Palestra 
orienta 
sobre uso e 
transformação 
do alumínio

A Faculdade de Pindamo-
nhangaba promove nesta quar-
ta-feira (14), das 15 às 17 horas, 
uma palestra sobre o processo 
de transformação e as diversas 
formas de utilização do alumí-
nio. 

O evento aberto ao público 
acontece no Campus Dutra, e 
terá um especialista no assunto 
para abordar o tema.

PÁGINA 3

Os interessados em fazer curso 
de ‘Cuidador de Idosos’ podem fa-
zer as inscrições no Cras ou Cias, de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 11 e 
das 13 às 16 horas, até o dia 19 de 

maio. O curso, gratuito, é oferecido 
pela Prefeitura de Pindamonhan-
gaba em parceria com o Programa 
de Inclusão Produtiva - Pronatec.

PÁGINA 2

HISTÓRIA TRAZ 
AFRICANOS LIVRES QUE 
ERAM MANTIDOS EM 
CATIVEIRO

PÁGINA 3

HISTÓRIA 8

Arquivo pessoal

AFRICANOS LIVRES QUE 

ENTREVISTA 5

ANDREA MARTINS, presidente do 
Conselho da Pessoa com 
Deficiência, concede 
entrevista à TRIBUNA

Arquivo pessoal

Em entrevista exclusiva para a Tribuna do 
Norte, a presidente do Conselho da Pessoa 
com Defi ciência, Andrea Martins, relatou sua 
trajetória de vida, desde seu nascimento até 
seu casamento e a relação com seu fi lho 
Pedro, de quatro anos.
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Com muita honra e emo-
ção, evocamos hoje uma 
personalidade marcante, 
meu Patrono da Cadeira 21 
da academia Pindamonhan-
gabense de Letras: RÔmULo 
CamPoS d´aRaCE, um bóli-
de de inteligência refulgente 
que reluziu no céu cultural da 
nossa “Fecunda Terra habili-
tatis eT Sapientiae” até me-
ados da década de cinquen-
ta, visto que empreendeu a 
grande Viagem ao encontro 
do pai maior em 1955. Foi 
um viver terreno efêmero, 
mas intensamente produtivo.

Refiro-me ao mineiro 
que veio ao mundo em Pa-
raisópolis em 6 de setembro 
de 1922, formado professor 
pela Escola normal e ginásio 
Estadual de Pindamonhanga-
ba em 1950. homem de im-
prensa, foi fundador do Jor-

RECoRdando RÔmULo 
CamPoS d´aRaCE 

nal 7 dias, diretor da nossa 
secular Tribuna do norte de 
30 de janeiro até 1º de maio 
de 1955 quando faleceu. ho-
mem que nasceu para servir, 
pertenceu ao Rotary de Pin-
damonhangaba e exerceu 
com dignidade o cargo de 
Vereador, cargo para o qual 
foi eleito em 1952. Exemplar 
chefe de família, foi casa-
do com dona dulce oliveira 
d´arace, tendo como única 
filha a nossa estimada con-
freira, dedicada e compe-
tente professora Vânia dul-
ce. Rômulo era um homem 
dedicado ao culto da arte e 
do belo. Leitor voraz escre-
veu obras importantes como 
“Emílio Ribas, sua vida e sua 
obra”, sendo este trabalho 
premiado em importante 
Concurso intelectual dos Po-
deres Públicos de Pindamo-

nhangaba em 10 de julho de 
1952. marcou época o seu 
livro (primeiro e único edita-
do): ”Retrato da Princesa do 
norte”, onde traça com bri-
lhantismo invulgar e com fi-
delidade à história, detalhes 
da história da nossa querida 
Pindamonhangaba, fruto de 
pesquisas incansáveis, de-
monstração do esforço enor-
me de um homem em prol 
da sua terra idolatrada, livro 
este editado por ocasião do 
iV Centenário de São Paulo 
em 1954. Recebeu o prêmio 
“Poder Legislativo”, em 10 
de setembro de 1953, pelo 
elogiável trabalho: “maestro 
João gomes de araújo, sua 
vida e sua obra”.

Um dia (era 1º de maio 
de 1955) RÔmULo partiu. 
Partiu bem cedo, carregando 
consigo o voo do silêncio e 
as grandes falas, a cantiga 
de amor mais pressentida 
para o amor dos seus amo-
res: a então doce menina 
Vânia dulce, hoje, para ale-
gria nossa, uma grande com-
panheira aqui no nosso Ce-
náculo Literário.

homem - Poeta que falou 
em nome dos que sonha-
vam ou calçavam desespero 
em percursos cotidianos, ser 

especial que sabia da lógica 
das máquinas, dos anjos que 
se matavam e das explosões 
de luz de todas as alvoradas. 
a sua palavra teve o sabor 
do efêmero e do eterno, 
como me confessou, um cer-
to dia, seu amigo incondicio-
nal, outro nome que jamais 
esqueceremos, ex-presiden-
te da nossa veneranda Casa 
de Letras, o nosso inolvidá-
vel aníbal Leite de abreu. 
Rômulo era consciente de 
que pelo verbo carregado de 
amor o humano se diviniza e 
o divino se humaniza.

Rômulo no seu desvelar 
para o mundo, sendo um 
ser-com-o-outro (mit Welt 
Dasein como frisam os filó-
sofos existenciais alemães), 
foi um exemplo de huma-
nista na sua curta existência 
temporal, vindo a este mun-
do para nos provar que a 
eternidade é uma questão de 
garra, de crença e de graça, 
e, por certo, acreditou muito 
nisso! acreditou sim, pois ti-
nha índole dócil e pura como 
o atestam os seus contem-
porâneos, alma de verdadei-
ro poeta como já afirmei, a 
dizer para o altíssimo:

“Quando eu me chamar 
saudade, a que dedos dar-

se-ão as chaves dos segredos que são a própria essência 
do meu eu? E, os meus versos de fraternidade fiz e nunca 
revelei, quem os verá, meu deus, quando eu me for? ah, 
Senhor, tenha piedade de todos nós: dos fracos e dos fortes, 
dos enfermos e dos sadios, dos fracassados e dos vitoriosos, 
dos tímidos e dos ousados, dos velhos e dos moços, dos que 
partem e dos que chegam! Que eu consiga, Senhor, guardar 
as cenas das viagens, o incomensurável patrimônio de todas 
as lembranças, porque o passado se alevanta e cresce como 
o mar. as horas de viver intenso não se perdem no tempo. 
São luzes eternas! ah, Senhor, permita, em surdina, ouvir a 
canção que acalenta a minha inocente criança, anjo-meni-
na, e, repousar no seu colo a cabeça cansada e esquecer, 
por instantes, a ansiedade que me afoga!”.

a maneira de Fernando Pessoa algum dia disse:

“Tudo que fui,
aonde fui,
o que eu disse,
o que fiz,
tudo valeu a pena!”

Sim, tudo valeu a pena, quando “a alma não é pequena”, 
no dizer do fenomenal Fernando Pessoa, glória das Letras da 
nossa Língua, a “Última Flor do Lácio”.

ave, RÔmULo, que cantou a vida com vocábulos mansos 
ou com palavras indomadas!

banda Turnê agitou 
balada Retrô

Prefeitura prepara Semana do meio ambiente

No dia 25 deste mês será comemorado 
o Dia da Indústria. Portanto, maio, 
além de mês das mães e mês das noi-

vas, também é mês da indústria. Ao que indica 
poderá haver motivos para o setor comemorar 
sua data.

O emprego, no segmento, registrou alta de 
0,2% em março, segundo levantamento divul-
gado na terça-feira (13), pelo IBGE - Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. Foi o se-
gundo mês de crescimento constante, pois em 
fevereiro o indicador fechou com 0,1%.

Vale ressaltar que os dados não consideram 
as alterações na produção, conforme a época 
do ano.

Segundo especialistas no mercado, “trata-se 
de uma análise superficial do país, porém já é 
um avanço para o setor, que vem amargando 
constantes prejuízos”. Os economistas também 
disseram que medir o emprego na indústria é 
‘jogar no escuro’, pois não há parâmetros e ní-
veis ideais para comparação.

De qualquer modo, ao simples aumento da 
quantidade de empregos no setor é uma grande 
conquista para os trabalhadores e para o país. 
Em um cenário propenso às crises internas e 
exposição às oscilações internacionais, o Brasil 
vem discretamente ‘tocando o barco’.

Esta é a segunda divulgação de números po-
sitivos para o país esta semana. Na segunda-
feira (12), o Boletim Focus estimou um recuo 
de 0,14% na inflação e ainda tem a expectativa 
de que o PIB - Produto Interno Bruto - também 
fique acima da projeção inicial.

É muito cedo para previsões detalhadas 
ou videnciar a economia do país, até por-
que se comparada a março do ano passado, 
a produção industrial caiu 1,9%, entretanto 
já é um começo satisfatório.

Agora é torcer pela recuperação econômica, 
pela estabilidade dos empregos e pelo cresci-
mento do Brasil.

Recuperação do emprego 
gera otimismo

ainda é cedo, mas indústria 
brasileira pode voltar a 

contratar e a crescer

Interessados em se qualificar 
para cuidar de idosos têm até o dia 
19 deste mês para fazer a inscri-
ção em um curso de capacitação. 
As atividades são oferecidas pela 
Prefeitura de Pindamonhangaba, 
por meio do Programa de Inclusão 
Produtiva - Pronatec.

Quem quiser garantir a vaga 
pode procurar o Cras - Centro de 
Referência em Assistência Social 
mais próximo ou ir ao Cias, loca-
lizado na rua Euclides Figueiredo, 
94, Alto Cardoso. O atendimento é 
de segunda a sexta-feira, das 8 às 
11 e das 13 às 16 horas.

Os pré-requisitos exigidos são: 
ter no mínimo 16 anos de idade, 
ter concluído o Ensino Funda-
mental e possuir CPF. Ao todo, 
são ofertadas 30 vagas. As au-

Pinda oferece curso de “Cuidador de Idosos”

las serão de 6 de junho a 28 de 
julho, de segunda a sexta-feira, 
das 7h30 às 12h30,na Etec João 
Gomes de Araújo.  

No curso “Cuidador de Idoso”, o 

aluno aprenderá os cuidados com a 
higiene, conforto, alimentação do 
idoso, cuidados com a integridade 
física, emocional e os primeiros so-
corros.

mães foram homenageadas 
na Ferroviária, no sábado

Em homenagem ao Dia das Mães, a Ferro-
viária realizou no sábado (10) um baile que 
contou com a apresentação do grupo Multi 
Band Show. O evento recebeu um bom pú-
blico, que dançou e se divertiu com músicas 
românticas executadas pela banda.

O presidente do clube, José Celso Pupio, 
cumprimentou todas as mães pela data. 

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba está 
preparando a programa-
ção da Semana do Meio 
Ambiente 2014, que será 
realizada em junho. In-
tegrantes do Condema 
– Conselho de Defesa do 
Meio Ambiente – têm se 
reunido semanalmente 
para organizar o evento. 
Nesta quarta-feira (14), 

às 15 horas, haverá uma 
nova reunião, para fina-
lizar a programação, que 
será divulgada em bre-
ve. A Semana do Meio 
Ambiente trabalha, prin-
cipalmente, a conscien-
tização dos munícipes e 
educa a respeito das ações 
que podem ser feitas para 
melhorar a qualidade de 
vida de toda a cidade.

No último sábado (10), 
o Paineiras Country Club 
promoveu uma noite de 
“Flash back” , animada 
pela banda Turnê e o DJ 
Alex Andrade.

O evento reuniu cente-
nas de pessoas que curti-
ram ao som dos melhores 
hits do passado. “Foi algo 
inimaginável, vi pessoa 
que não via há mais de 10 
anos. Tentamos criar um 
ambiente que relembras-
se a Praça do Cruzeiro de 
1980. Foi muito gratifi-
cante organizar uma festa 
e obter tanto sucesso e o 
público participar em mas-
sa”, afirmou o presidente 

do clube, Felipe Pombo.
A cantora Luana Ca-

marah também comentou 
sobre os projetos da Tur-
nê. “Queremos dissemi-
nar o nosso trabalho, e es-
tamos conseguindo colher 
os frutos que plantamos 
aqui”, conta.

João Paulo Ouverney

Gil Arruda

Divulgação DMA
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Pinda terá palestra sobre 
processos com alumínio

Jovem é 
apreendido 
por posse 
de crack

No último sábado (10), 
a Polícia Militar Rodovi-
ária localizou um adoles-
cente portando 14 pedras 
de crack no bairro Man-
du, em Pinda. A droga foi 
periciada e o adolescente 
foi apresentado ao 1º DP  
local e, em seguida, ao 4º 
DP/Taubaté.

PM prende detento 
benefi ciado com 
saída temporária

Funcionários da Educação recebem 
treinamento do “Gestão Fácil”

POLÍCIA

MARIA FERNANDA MUNHOZ
* * * 

A equipe da Educação 
da Prefeitura está rece-
bendo treinamento para 
a utilização da platafor-
ma “Gestão Fácil”, que 
integrará todas as uni-
dades escolares e setores 
da Secretaria. Na quarta-
feira (7), a equipe de Pin-
da foi até Taboão da Ser-
ra, onde o programa está 
há 12 anos. Um grupo 
formado por dez pessoas, 
entre diretores, gestores 
e funcionários, foi rece-
bido pelo secretário de 
Educação local, que mos-
trou a prática do “Gestão 
Fácil” tanto na secretaria 
quanto em uma das esco-
las da cidade.

Todo o processo, des-
de a implantação até os 
dias de hoje, foi explica-
do para o grupo de Pin-
da, que fi cou ainda mais 
animado com essa ino-
vação. De acordo com 
informações da diretora 
de Gestão Educacional 

Na tarde desta quar-
ta-feira (14), a Funvic 
– Fundação Universitá-
ria Cristã/Faculdade de 
Pindamonhangaba realiza 
uma palestra online e 
interativa para apresentar 
os processos de obtenção 
e transformação do alu-
mínio, suas propriedades 
e os grandes campos de 
aplicação. 

O evento é gratuito, 
aberto ao público, e será 
transmitido ao vivo no 
Auditório 1, no Campus 
Dutra da Funvic, até as 
17 horas. O objetivo da 
iniciativa é levar informa-
ções aos estudantes e 
profi ssionais de Engenha-
ria e Tecnologia.

A palestra será minis-
trada por Ayrton Filleti, 
engenheiro metalurgis-
ta formado pela Escola 
Politécnica da USP, com 
mais de 40 anos de 
experiência na Indústria 
do Alumínio. Foi gerente 
corporativo de tecnolo-
gia e meio ambiente da 
Alcan, é consultor sênior 
da Intelectus Aluminum 
Consultant, diretor da 
ABM - Associação Bra-
sileira de Metalurgia e 
Materiais, diretor técnico 
da ABAL - Associação 
Brasileira do Alumínio, e 
superintendente do Co-
mitê Brasileiro da ABNT 
de Normas Técnicas de 
Alumínio (CB-35). 

Grupo participa de palestra em Taboão da Serra

Divulgação SEC

AIANDRA ALVES MARIANO
* * *

O jovem dançarino Eri-
ck Johny Monteiro, de 19 
anos, conquistou o título 
de Melhor Dançarino no 

Festival de Dança de Ta-
boão da Serra (SP), no dia 
3 de maio, após se desta-
car com prêmios em três 
coreografi as. 

Erick participou da 

competição de dança com 
o Stúdio Mônica Alvaren-
ga. Venceu na categoria 
Solo, com o ouro e fi cou 
com a prata na coreografi a 
em Duo com a dançarina 

Marcela Matheus.
Erick dança jazz, bal-

let e dança contemporâ-
nea há três anos, mas seu 
foco inicial era o hip hop. 
“Sempre gostei de dança 

de rua. Aí a Mônica Al-
varenga promoveu uma 
ofi cina de dança e teatro 
perto da minha casa e eu 
decidi me inscrever. Foi 
assim que conheci a dan-
ça”, relembra ele.

Já a coreógrafa relata 
que, assim que viu Erick 
na ofi cina, soube que ele 
tinha futuro na dança. “O 
convidei para fazer aulas 
comigo e confi rmei que 
ele nasceu para ser dança-
rino”, afi rma Mônica.

Atualmente, Erick 
“respira” dança. “Faço au-
las duas vezes por semana 
e ensaio em média, oito 
horas seguidas”. Ele tam-

bém pretende fazer facul-
dade de música no próxi-
mo ano.

Nesta semana, o dan-
çarino irá se apresentar 
na Festa do Arroz, em Tre-
membé, nos quatro dias 
da festa. A primeira apre-
sentação será na quinta-
feira (15), a partir das 21 
horas.

O jovem, em cena com a bailarina Marcela Matheus (em destaque), pratica ballé, jazz e dança contemporânea

de Pinda, a visita fez 
grande diferença no en-
tendimento que a equi-
pe tinha do programa e 
da importância do papel 
de cada um para o anda-
mento do sistema. Ela 
lembrou que a parte prá-
tica do treinamento vai 
ser iniciada a partir da 
próxima semana.

O próximo passo será 
levar os funcionários 

que ainda não tiveram 
oportunidade, para co-
nhecer a implantação do 
sistema em uma nova ci-
dade que também aderiu 
ao “Gestão Fácil”. A plata-
forma está sendo trazida 
a Pinda pela Planeta Edu-
cação, que está realizando 
todo o treinamento.

O “Gestão Fácil”oti-
mizará o trabalho ad-
ministrativo da Secre-

taria de Educação, pois 
permitirá o acesso ime-
diato, via internet, aos 
dados dos alunos, esta-
tísticas de turmas, lan-
çamento e acompanha-
mento de notas e faltas, 
matrículas, notas do 
conselho de classe, con-
trole de funcionários 
e solicitação de vagas, 
além de gerar relatórios 
comparativos.

A Polícia Militar pren-
deu no último sábado (10) 
em Pindamonhangaba 
um detento do Presídio 
Doutor Edgard Maga-
lhães Noronha (Pemano), 
de Tremembé, que foi 
benefi ciado com a saída 
temporária do Dia das 
Mães. O elemento, que 
havia sido liberado 48 ho-
ras antes do ocorrido, foi 

detido por volta da 1 hora 
em um depósito de bebi-
das alcoólicas no bairro 
Andrade.

O detento, 26 anos, 
foi abordado em atitude 
suspeita durante o pa-
trulhamento da PM na 
região. Não sendo en-
contrado nada com ele, 
foi conduzido de volta ao 
Pemano.

Na terça-feira (13), no 
Araretama, a Polícia Mili-
tar prendeu um homem em 
fl agrante por receptação de 
uma motocicleta roubada. 
A moto teria sido roubada 
na noite de segunda-feira 
(12), na praça Monsenhor 
Marcondes. O preso foi 
encaminhado ao 1º DP de 
Pindamonhangaba.  

COM MOTO 
ROUBADA, HOMEM 
É PRESO NO 
ARARETAMA

Jovem conquista prêmio 
 inédito de dança

Juntos conquistaram 
o 2º lugar

Arquivo pessoal

Tribuna do Norte

Divulgação Polícia
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Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

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

dr. Marcos 

aurél io

Villardi

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

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

O vereador Dr. Marcos Auré-
lio (PR) homenageou a Sociedade 
de São Vicente de Paulo – SSVP 
em Sessão Solene realizada pela 
Câmara de Vereadores, no dia 
28 de abril. A homenagem foi 
realizada atendendo ao Reque-
rimento nº 924/2014, de autoria 
do vereador Dr. Marcos Aurélio, 
subscrito pelo vereador Cal.

A Sociedade de São Vicente 
de Paulo é uma conceituada 
organização e um movimento 
católico internacional de leigos 
fundado na França há mais de 
180 anos, por Antônio Frederico 
Ozanam. A SSVP chegou ao 
Brasil, oficialmente, em 16 de 
novembro de 1872 e, em Pinda-
monhangaba, foi instalada em 27 
de abril de 1911. São 103 anos de 
trabalhos exemplares em Pinda. 
Prestar serviços aos que estive-
rem em dificuldades, levá-los 
a Deus, sempre que possível e 
aliviar o sofrimento e promover 
a dignidade e a integridade do 
homem são missões que fazem 
parte do dia a dia dos vicentinos. 
A SSVP não somente procura 
eliminar a miséria, mas também 
descobrir e remediar as situações 
que a geram. 

Na Sessão Solene, foram 
homenageados os seguintes con-

Dr. Marcos Aurélio 
homenageia Sociedade 
São Vicente de Paulo

frades e consócias: Eva Marques 
Pedroso (Conselho Particular de 
Pindamonhangaba); Manoel Luiz 
de Almeida (Conselho Particular 
Moreira César); Mário dos Santos 
(Conselho Particular São Sebas-
tião); João Benedito de Melo 
(Conselho Particular Sagrado 
Coração de Jesus); Antônio Ber-
nardes (Conselho Particular Vila 
São Benedito); Afonso  Brandão 
de Faria (Conselho Particular 
Santo Antônio do Pinhal); Maria 
Izabel do Nascimento (Conselho 
Particular Campos do Jordão); 
José Ribeiro Leite (Conselho 
Particular Sagrada Família); 
Porfírio Moreira da Silva Lima 
(Conselho Particular Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso); Cristino 
Gilmar do Nascimento (Conselho 
Central) e Lourenço Prolungatti 
(Homenagem Póstuma).

O vereador Dr. Marcos Au-
rélio parabeniza a todos os Vi-
centinos e ressalta que “a SSVP 
chegou à Pindamonhangaba em 
abril de 1911 e de lá até esta data 
só têm feito o bem às pessoas mais 
necessitadas. Por isso, é que os 
confrades e consócias são me-
recedores de todas as honrarias, 
porque levantam a bandeira da 
caridade, do amor, da justiça e 
da fraternidade”.

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, informa que se acha aberto 
pregão presencial, nº 04/14, com encerramento dia 20/05/2014, às 10h00, para a 
execução de serviços de tratamento de piso de granilite, em área de 2.080 m2. 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.

Pregão Presencial nº 04/14

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

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

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

Vereador Professor Osvaldo 
convida população para 
Audiência Pública da Saúde

Durante a sessão ordinária 
realizada no dia 24 de abril, 
o presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, vereador 
Ricardo Piorino (PDT) usou 
a tribuna e voltou a alertar so-
bre o problema da segurança 
pública em nossa cidade. Ele 
relatou que nos últimos dias, 
inúmeros crimes deixaram a 
população preocupada.

Piorino lembrou que, após 
a Audiência Pública que foi 
realizada em Pindamonhan-
gaba com a participação de 
diversas autoridades, a situ-
ação continua um verdadeiro 
caos na área da segurança. “A 
situação está insuportável e 
fora do controle do Governo 
do Estado e da Adminis-
tração Municipal. Parecem 
que os governantes estão 

Ricardo Piorino volta a 
alertar sobre os problemas da 
segurança em Pindamonhangaba
“A situAção é AlArmAnte e o Governo do estAdo 

e A PrefeiturA PrecisAm AdotAr medidAs urGentes 
PArA AmenizAr o ProblemA”

nocauteados e sem poder de 
reação. Estamos recebendo 
munícipes assustados em 
nossos gabinetes”, observou 
o presidente da Câmara, Ri-
cardo Piorino.

O vereador isentou a PM 
e disse que “os policiais estão 
fazendo o que podem e um 
trabalho sobrehumano nesta 
área, porém o número de 
policiais é insuficiente”. Pio-
rino solicitou aos vereadores 
que cobrem os deputados de 
seus partidos para que façam 
gestões junto ao Governador 
no sentindo de solucionar esse 
crucial problema.

“Precisamos nos unir para 
dar uma resposta à população 
de Pindamonhangaba. Do 
jeito que está não podemos fi-
car”, alertou Ricardo Piorino. 

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

Vereador ricardo Piorino

O vereador Roderley Miotto 
(PSDB) protocolou o Projeto de 
Lei nº 13/2014, que dispõe sobre 
os ruídos urbanos e a proteção 
do bem-estar e do sossego pú-
blico. A proposição é baseada na 
Lei do “Psiu!”, que funciona na 
cidade de São Paulo e em outras 
cidades vizinhas a Pindamonhan-
gaba, e está sendo adequada para 
apresentação ainda neste mês de 
maio, no Plenário da Câmara de 
Vereadores.

O projeto tem por objetivo 
dispor sobre a proibição da 
perturbação do sossego público 
e regulamentar o volume e a fre-
quência dos sons produzidos por 
buzinas e equipamentos utilizados 
em veículos nas vias públicas, 
estabelecendo uma metodologia 
para a medição e os procedimentos 
administrativos, como multas e 
apreensões, que podem ser ado-
tados pela autoridade policial e os 
agentes do município.

Caso seja aprovado no ple-
nário, o Projeto de Lei segue 
para aprovação do Prefeito; se 
sancionado, se transformará em 
Lei com validade a partir da data 
de publicação. 

O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicita ao Poder Exe-
cutivo, providências junto ao 
departamento competente, 
para que sejam feitos estudos 
visando melhorias na sinali-
zação horizontal e vertical, 
no trecho da rua São João 
Bosco, altura do número 454, 
até a Rotatória do Guardião 
na Rodovia Vereador Abel 
Fabrício Dias, que dá aces-
so à avenida Ademar César 
Ribeiro, em Moreira Cesar, a 
fim de melhorar a segurança 
dos ciclistas e veículos que 
trafegam pelo local.

Residencial Lessa
O vereador Martim Cesar 

solicita ao Prefeito Vito Ardito, 
providências junto ao departa-
mento competente, para que 
seja feita a poda da grama no 
canteiro central existente entre 
as ruas Geraldo Prates da Fon-
seca e a Papa João Paulo 1º, no 

Roderley Miotto 
apresenta projeto para 
reduzir barulho na cidade

Martim Cesar pede 
melhorias na sinalização 
viária da rua São João Bosco

Residencial Lessa.  De acordo 
com o vereador, o mato encon-
tra-se muito alto dificultando 
a visibilidade e colocando em 
risco a segurança dos moto-
ristas que transitam no local.

Praça Frei Galvão
O vereador Martim Cesar 

solicitou ao Executivo, in-
formações de quando serão 
iniciadas a construção da Praça 
Santo Antônio de Sant’Ana 
Galvão,  Praça “Frei Galvão”, 
no Loteamento Jardim Re-
zende. O vereador justifica se 
pedido, considerando que a 
área destinada a construção 
da referida Praça, já recebeu 
denominação conforme a Lei 
Municipal Nº 4.805, de 20 de 
junho de 2008, e que o referido 
local esta servindo de “bota-
fora”, e criadouro de animais 
peçonhentos, além de que a 
população carece deste espaço 
para o lazer.

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba rea-
lizará no dia 15 de maio, quinta-feira, às 19h, uma Au-
diência Pública referente a Saúde de nosso município.

A audiência será realizada por intermédio do reque-
rimento nº 853/2014, de autoria do Vereador Professor 
Osvaldo (PMDB). Na oportunidade serão discutidos di-
versos assuntos do setor, como: falta de medicamentos, 
dificuldade para marcação de consultas, problemas com 
equipamentos que prejudicam a realização de exames, 
a questão da Dengue, pois há mais de  mil registros em 
Pindamonhangaba, entre outras ocorrências. 

“Nosso papel é fiscalizar e tentar buscar soluções 
para sanar os problemas que afetam a população, por 
isso solicitei esta Audiência Pública, para que juntos, 
possamos resolver e amenizar essas ocorrências”, 
salientou o Vereador Professor Osvaldo.

Câmara realiza 
Audiência Pública 
sobre a Saúde de 

Pindamonhangaba
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

o evento Acontece neste diA 15 de mAio e 
tem Por objetivo buscAr AlternAtivAs
eficAzes PArA solucionAr os PrinciPAis

ProblemAs no setor

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) convida toda a po-
pulação para a realização de 
uma Audiência Pública nas 
dependências da Casa de Leis, 
nesta quinta-feira, dia 15 de 
maio, às 19hoo, para tratar de 
assuntos referentes a Saúde do 
município. De acordo com o 
vereador, o evento se faz ne-
cessário, uma vez que a pasta 
vem apresentando diversos 
problemas e é alvo de reclama-
ções por parte da população. É 
esperado a presença da atual 
Secretária de Saúde Sandra 
Tutihashi, do ex-Secretário, 
Dr. Isael Domingues, Asses-
sores da Secretaria de Saúde, 
da Santa Casa de Misericórdia, 
além de integrantes do Conse-

lho Municipal de 
Saúde, Presiden-
tes de Associações 
de Moradores de 
Bairros, lideres de 
bairros e entidades 
ligadas à Saúde 
de Pindamonhan-
gaba.

“Muitos mu-
nícipes me procu-
ram para relatar 
as ocorrências 
registradas no 
setor da Saúde 
de Pindamonhan-
gaba, como falta 
de medicamen-
tos, dificuldade 

para marcação de consultas, 
bem como problemas com 
equipamentos, dificultando 
a realização de exames”, 
explicou o vereador. “Nosso 
papel é fiscalizar e tentar 
buscar soluções para sanar 
os problemas que afetam a 
população, por isso solicitei 
essa Audiência Pública, para 
que juntos, possamos resolver  
e amenizar essas ocorrências”.

Para o vereador Professor 
Osvaldo, “é importante que 
a população compareça para 
acompanhar os trabalhos, e 
juntos buscarmos medidas efi-
cientes, pois esses problemas 
não podem permanecer, ainda 
mais numa das pastas mais 
importantes do município”, 
pontuou.

Vereador Professor osValdo

“É importan-
te esclarecer que 
este projeto foi 
protocolado em 
fevereiro deste 
ano, mas venho 
fazendo algumas 
melhorias para 
que o mesmo 
traga benefícios 
a toda população. 
Vale ressaltar 
que a poluição 
sonora não é ape-

nas um problema de desconforto 
acústico. Já está comprovado pela 
ciência que ruídos excessivos 
provocam perturbações à saúde e 
ao meio ambiente, afetando o cida-
dão individual e coletivamente”, 
explica. “Apresento este projeto 
para regulamentar a questão e 
beneficiar os cidadãos que não 
têm opção e passam o dia expostos 
ao barulho”, afirmou Roderley 
Miotto.

Melhoria para os Taxistas
O vereador Roderley Miotto 

esteve em conversa com vários ta-
xistas de nossa cidade, onde pode 
constatar que há uma necessidade 
de melhorias nos pontos, melhoria 
na sinalização das vagas dos táxis 
e estudos para que haja a possibi-
lidade de equiparação do valor da 
tarifa com relação a outras cidades 
do Vale. “Quero agradecer ao Pre-
feito Vito Ardito, pelo Decreto n° 
5.045 de 25 de abril de 2014, que 
dispõe sobre a fixação das tarifas 
de táxis no Município de Pinda-
monhangaba. Estou satisfeito e 
espero que o Prefeito efetue as 
outras melhorias solicitadas por 
esta classe trabalhadora de nossa 
cidade”, finaliza o vereador.

Vereador roderley Miotto
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A CMPD – Conselho 
Municipal da Pessoa com 
deficiência de Pindamo-
nhangaba realiza no pró-
ximo dia 29, palestras 
que têm como objetivo 
capacitar e preparar pro-
fissionais no processo de 
inclusão da pessoa com 
deficiência no mercado de 
trabalho. O evento espera 
os profissionais de Recur-

sos Humanos, gestores, 
dirigentes de empresas e/
ou que atuam com a in-
clusão social e o público 
em geral que têm o inte-
resse em adquirir conhe-
cimentos nessa área. As 
palestras vão acontecer na 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, das 13h30 às 
17h30. As inscrições são 
gratuitas.

Pessoas com deficiência terão mais 
oportunidades no mercado de trabalho

13h30 – Abertura Oficial 
– Autoridades do Município

14 horas – Luciana 
Wolff – Fonoaudióloga do 
grupo Incluir e Aprender

Palestra: “O papel da 
Reabilitação no proces-

so do Trabalho da pessoa 
com deficiência” 

14h30 – Simone Ribei-
ro – Inilibras Treinamen-
to e Consultoria

Palestra: “A inclusão 
da Pessoa com Deficiên-

cia Auditiva  no Ambiente 
Corporativo”

15 horas – Roberto 
Yamaguti – Auditor Fiscal 
do Ministério Regional do 
Trabalho de SJC

Palestra: “Lei de Cotas”

16 horas – Café Sensorial 
– Palestra: “Superação da 
Limitação das PcD”

17 horas – Mesa Redonda
Mais informações, te-

lefone (12) 3645-5853 ou 
3645-3772.

Confira a programação:

ANA CAMILA CAMPOS
***

Andréa Campos Sales 
Martins é presidente do 
CMPD -  Conselho Muni-
cipal da Pessoa com De-
ficiência, secretária das 
Promotoras Legais Popu-
lares de Pindamonhanga-
ba, funcionária da OAB, 
advogada, esposa e mãe. 

Ela conta que nasceu 
sem nenhuma deficiência 
e cresceu em meio a uma 
família com 13 irmãos. 
Quando tinha 14 anos, 
levou um tombo de bici-
cleta e, por causa disso, 
acabou descobrindo uma 
osteoporose que a obrigou 
usar um colete e, devido 
ao crescimento natural da 
adolescência, começou a 
se curvar e passou a usar 
um colar que, ao invés de 
consertar, quebrou sua 
vértebra. 

Inicialmente, não saia 
de casa, nem na rua e, se-
gundo ela, se sentia um 
`patinho feio`. As coisas 
começaram a ficar mais 
difíceis quando sua mãe 
faleceu. “Eu não saía de 
casa e não falava com 
ninguém. Éramos eu e 
minha mãe”. Ela nem se-
quer ia à escola sozinha e 

não andava. O irmão era 
o responsável pelo trajeto 
de Andréa na ida e volta 
para estudar. Durante as 
aulas, os ajudantes eram 
os amigos. Cenário que só 
mudou com seu ingresso 
na faculdade.

Quem toma conheci-
mento disso hoje, nem 
sequer associa a Andréa 
que desempenha tantos 
papéis na sociedade. In-
dependente, autoconfian-
te e guerreira, ela mudou 
totalmente sua realidade.

Divisor de águas
A irmã de Andréa tra-

balhava como manicu-
re da proprietária de um 
escritório de advocacia, 
que manifestou que es-
tava precisando de uma 
funcionária – e a moça 
acabou indicando Andréa 
para trabalhar no local.

A advogada sugeriu à 
Andréa que fizesse uma 
faculdade, então, custeou 
um cursinho pré-vestibu-
lar para a jovem, que foi 
aprovada. Ela só foi re-
conhecendo seus direitos 
quando decidiu fazer um 
curso superior -  o mo-
mento em que ela teve 
mais acesso às informa-
ções sobre os direitos e 

deveres dos cidadãos, in-
clusive, dos deficientes.

Após seis anos de es-
critório, a estudante de 
direito decidiu estagiar, direito decidiu estagiar, 
passando por lugares 
como Câmara Municipal e como Câmara Municipal e 
Procuradoria Geral do Es-
tado. “Eu queria estudar 
algo que incluísse a pes-
soa e, por meio do direi-
to, eu conseguiria ajudar 
as pessoas”. Foi lá que ela 
começou a se sentir parte 
da turma, que a tratava 
normalmente.

O romance
Um belo dia, a moça 

estava acompanhada de 
uma amiga que havia 
terminado um relacio-
namento. Era fim de 
ano e ambas estavam 
num bar. Andréa tinha 
26 anos e nunca havia 
namorado, mas decidiu 
acompanhá-la para “dar 
uma força”. Foi nessa 
ocasião que chegou, no 
mesmo local, uma tur-
ma e acabou sentando 
junto das amigas. Em 
meio a essas pessoas 
estava Rodrigo Martins 
que, futuramente, seria 
o marido de Andréa.

Eles iniciaram uma 
conversa aparentemen-

Tribuna entrevista presidente do Tribuna entrevista presidente do 
Conselho da Pessoa com DeficiênciaConselho da Pessoa com Deficiência

Na entrevista desta semana, a Tribuna do Norte traz a história de Andréa Martins, presiNa entrevista desta semana, a Tribuna do Norte traz a história de Andréa Martins, presi-
dente do Conselho da Pessoa com Deficiência. Na entrevista, Andrea relata sua vida, desde dente do Conselho da Pessoa com Deficiência. Na entrevista, Andrea relata sua vida, desde 
a infância e a convivência com 13 irmãos, seu acidente, o casamento e a relação com seu a infância e a convivência com 13 irmãos, seu acidente, o casamento e a relação com seu 
filho, Pedro, de quatro anos.

Andréa Martins é exemplo de superação

Em meio a uma trajetória de dificuldades e vitórias, Em meio a uma trajetória de dificuldades e vitórias, 
Andréa conta como venceu a deficiência e decidiu Andréa conta como venceu a deficiência e decidiu 
ajudar o próximo.

te sem intenções, e do 
papo, surgiu o convi-
te para um sorvete. A 
partir daí foi crescen-
do uma confiança e um 
sentimento, que culmi-
naram em um casamen-
to feliz, uma relação 
que dura 12 anos e deu 
frutos: o pequeno Pe-
dro, de quatro anos.

O marido de Andréa 
sempre a incentivou, di-
zendo que ela teria que 
brigar pelo direito das 
pessoas sem usar a defici-
ência. “Ele é o meu maior 
incentivador”, garante.

O propósito de tudo
Católica de família, 

Andréa é possuidora de 
uma fé grandiosa e acre-
dita que nada que acon-
teceu em sua vida foi 
mero acaso.

“Tenho certeza de que 
não foi por acaso. As coi-
sas aconteceram com o 
propósito de eu ensinar 
alguém e ser ensinada”, 
enfatiza.

Ela ainda completa, 
afirmando que quando 
alguém não possui fé, 
nada vai para frente.” 
É preciso acreditar que 
tudo vai dar certo”.

Cotidiano
Andréa não sai muito, 

mas gosta de viajar, de 
ler e estudar. Atualmente, 
está fazendo um curso de 
libras para aprender mais 
uma forma de comunica-
ção, porque garante que 

apenas escrever quando 
se fala com um deficiente 
auditivo não é o suficiente.

Altruísmo
Com um senso de justiça 

muito aflorado, Andréa alia 
essa postura à sua vontade 
de fazer o bem. Ela reclama 
que, mesmo hoje, muitas 
pessoas não respeitam o 
direito das pessoas com de-
ficiência. “Se ninguém falar 
nada, as pessoas não cum-
prem a Lei da preferência 
para pessoas com deficiên-
cia. Precisamos sempre des-
tacar a deficiência para con-
seguir espaço”, desabafa.

Entretanto, por meio 
dos órgãos do qual faz 
parte, procura formas e 
alternativas para trans-

formar a realidade social, 
com o objetivo de criar em 
cada deficiente a autono-
mia para uma vida grada-
tivamente independente. 
“A gente tem que fazer 
alguma coisa para ajudar 
as pessoas. Às vezes, um 
telefonema basta e você  
resolve uma situação. E eu 
gosto de resolver as coi-
sas”, comenta, principal-
mente, sobre o seu traba-
lho na OAB e no CMPD.

Por isso o desejo de An-
dréa é continuar estudan-
do. O próximo objetivo é 
cursar Assistência Social. 
“Gosto do lado humano, 
quero poder contribuir 
ainda mais com as pesso-
as”, conclui.

Andréa e companheiros na XIII Feira Internacional 
de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão, 
Acessibilidade e Esporte Adaptado – Reatech

Arquivo Pessoal
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Arquivo Pessoal

Com seu marido 
Rodrigo Martins 
e seu filho Pedro
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Edital de Notificação
Controle 001/14

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o responsável pelo automóvel/ou parte 
dele, uma PARATI, abandonado na Rua FERNANDO AGOSTINHO RAMOS, altura do nº 
13, bairro JARDIM ARARETAMA, sob a Placa BIO 3095, Marca VOLKSWAGEM, Cidade 
REZENDE/RIO DE JANEIRO, para que efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo 
de 24 horas, sujeito a multa, apreensão e taxas de estadia do mesmo, a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 26º e 27º da Lei 1.411 de 
10/10/1974.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 002/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o responsável pelo automóvel/ou parte 
dele, CAMINHÃO VERMELHO, abandonado na Rua JULIO AUGUSTO, bairro SANTA 
CECÍLIA, sob a Placa BWF - 6894, Marca S/MARCA, Cidade PINDAMONHANGABA/SÃO 
PAULO, para que efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas, sujeito 
a multa, apreensão e taxas de estadia do mesmo, a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 26º e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 003/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o responsável pelo automóvel/ou parte 
dele, uma BRASILIA AMARELA, abandonado na Rua MARIANA OLIVEIRA ALMEIDA, 
bairro PARQUE DAS PALMEIRAS, sob a Placa CNV - 2421, Marca VOLKSWAGEM, 
Cidade PINDAMONHANGABA/SÃO PAULO, para que efetue a retirada do referido veículo/
parte, no prazo de 24 horas, sujeito a multa, apreensão e taxas de estadia do mesmo, a 
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 26º e 27º da 
Lei 1.411 de 10/10/1974.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 004/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o responsável pelo automóvel/
ou parte dele, um CAMINHÃO BRANCO, abandonado na Rua CACHOEIRA PAULISTA, 
bairro CIDADE NOVA, sob a Placa BXI - 2692, Marca S/MARCA, Cidade MEDIANEIRA/
PARANÁ, para que efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas, sujeito 
a multa, apreensão e taxas de estadia do mesmo, a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 26º e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 005/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o responsável pelo automóvel/ou 
parte dele, um CAMINHÃO SCANIA, abandonado na Rua CACHOEIRA PAULISTA, Bairro 
CIDADE NOVA, Placa KMJ - 3604, Marca SCANIA, Cidade PINDAMONHANGABA/SÃO 
PAULO, para que efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas, sujeito 
a multa, apreensão e taxas de estadia do mesmo, a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 26º e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 006/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o responsável pelo automóvel/ou 
parte dele, um CAMINHÃO SCANIA VERMELHO, abandonado na Rua JACAREI, bairro 
CIDADE NOVA, sob a Placa CPJ - 1484, Marca SCANIA, Cidade PINDAMONHANGABA/
SÃO PAULO, para que efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas, 
sujeito a multa, apreensão e taxas de estadia do mesmo, a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 26º e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 007/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o responsável pelo automóvel/ou parte 
dele, um DIPLOMATA PRETO, abandonado na AVENIDA ABAETÉ, bairro MARICA, sob 
a Placa BQO – 1044, Marca CHEVROLET, Cidade PINDAMONHANGABA/SÃO PAULO, 
para que efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas, sujeito a 
multa, apreensão e taxas de estadia do mesmo, a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 26º e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 008/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o responsável pelo automóvel/ou parte 
dele, um RENAULT VERDE, abandonado na AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES 
ALVES, altura do nº 545, bairro BOA VISTA, sob a Placa CBA - 5513, Marca RENAULT, 
Cidade QUELUZ/SÃO PAULO, para que efetue a retirada do referido veículo/parte, no 
prazo de 24 horas, sujeito a multa, apreensão e taxas de estadia do mesmo, a contar da 
data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 26º e 27º da Lei 1.411 
de 10/10/1974.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 009/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o responsável pelo automóvel/ou parte 
dele, uma BRASILIA VERDE, abandonado na AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES 
ALVES, altura do nº 412, bairro BOA VISTA, sob a Placa CNV - 6873, Marca VOLKSWAGEM, 
Cidade PINDAMONHANGABA/SÃO PAULO, para que efetue a retirada do referido veículo/
parte, no prazo de 24 horas, sujeito a multa, apreensão e taxas de estadia do mesmo, a 
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 26º e 27º da 
Lei 1.411 de 10/10/1974.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 010/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o responsável pelo automóvel/ou parte 
dele, um  CAMINHÃO VOLKSWAGEM BRANCO/AZUL, abandonado na Rua DJALMA DE 
OLIVEIRA FRANCO, altura da quadra poliesportiva, bairro CAMPOS MAIA, sob a Placa 
BUP 2703, Marca VOLKSWAGEM, Cidade PINDAMONHANGABA/SÃO PAULO, para que 
efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas, sujeito a multa, apreensão 
e taxas de estadia do mesmo, a contar da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 26º e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 117/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. JUSCELINO PEREIRA DE 
AVILA, responsável pelo imóvel situado a Rua Antonio Augusto Rodrigues, bairro São 
Sebastião, inscrito no município sob a sigla SE11.14.06.073.000, para que efetue a limpeza 
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento 
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
P O R T A R I A   Nº 034/2014
 Dispõe  sobre  demissão  de  MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA SALDANHA.
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, baixa a presente 
Portaria:
Considerando a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar 01/2014 e o despacho do 
Senhor Presidente desta Casa, RESOLVE
Art. 1º - Demitir o Senhor MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA SALDANHA, Assistente 
Legislativo do quadro de pessoal permanente da Câmara de Pindamonhangaba, em 12 de 
maio de 2014, com fulcro na Resolução 15/2011, Lei 5563/2013 c.c Código Penal.
Parágrafo único - O servidor foi admitido em 02 de dezembro de 2013, conforme Portaria nº 
112/2013, pelo Concurso Público nº 01/2010.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 12 de maio de 2014.

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

Vereador MARTIM CESAR          Vereador RODERLEY MIOTTO
1 º Vice-Presidente      2º  Vice-Presidente

 Vereador  JANIO ARDITO LERARIO                      Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
1° Secretário                        2° Secretário
Publicada no D A.  

Ata da 45.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 14.11.2013.

Às dez horas do dia quatorze de novembro de dois mil e treze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua 
sede, realizar a Quadragésima Quinta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência 
do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da 
Silva, presidente suplente, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna 
Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 44.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
07.11.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0145/13 Maria Lucia 
Shinoda. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e 
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 14 de Novembro de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 46.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 19.11.2013.

Às dez horas do dia dezenove de novembro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quadragésima 
Sexta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e 
presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da 
Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 45.ª Sessão Ordinária, realizada em 14.11.2013. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da 
Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0156/13 Raquel Gomes Ribeiro. II– RELATOR: Sr. 
Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0149/13 Benedito José 
Coelho. IV – EXPEDIENTE: Ofício 056/13 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito 
encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 19 de Novembro de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 46.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 22.11.2013.

Às dez horas do dia vinte e dois de novembro de dois mil e treze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, 
em sua sede, realizar a Quadragésima Sexta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a 
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, 
membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 46.ª Sessão Ordinária, realizada em 
19.11.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: 
Sr. Ivair Marcos da Silva DEFERIDO, por votação unânime: 1-0151/13 Solange Maria 
Gaspar e 1-0153/13 Solange Maria Gaspar, INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0126/13 
Margarete da Silva Rangel. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e 
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 22 de Novembro de 2013. 

Ata da 48.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 05.12.2013.

Às dez horas do dia cinco de dezembro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quadragésima 
Oitava Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e 
presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da 
Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 47.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
28.11.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. 
Fernando Monteiro Cozzi DEFERIDO, votado pela maioria: 1-0170/13 Jéssica Cantelmo Louzada. 
II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0162/13 Luci D 
Almeida. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0158/13 Georgiana Kelly Milagres. IV – EXPEDIENTE: Ofício 058/13 – JARI encaminhado ao 
Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 05 de Dezembro de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 44.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 07.11.2013.

Às dez horas do dia sete de novembro de dois mil e treze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em 
sua sede, realizar a Quadragésima Quarta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a 
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, 
membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 44.ª Sessão Ordinária, realizada em 
05.11.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0142/13 Benedito José 
Dias da Silva. II – EXPEDIENTE: Ofício 056/13 - JARI encaminhado ao Diretor Municipal de 
Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
 Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 07 de Novembro de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 47.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 28.11.2013.

Às dez horas do dia vinte e oito de novembro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quadragésima 
Sétima Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e 
presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da 
Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 47ª Sessão Ordinária, realizada em 26.11.2013. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro 
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0148/13 Cristiane Ferreira dos Santos. II– RELATOR: 
Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho DEFERIDO, por votação unânime: 1-0152/13 Solange 
Maria Gaspar.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.

Pindamonhangaba, 28 de Novembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 47.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 26.11.2013.

Às dez horas do dia vinte e seis de novembro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Quadragésima 
Sétima Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e 
presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, 
membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 46.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
22.11.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. 
Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0155/13 Ana Maria de 
Carvalho Ricardo. II – EXPEDIENTE: Ofício 057/12 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de 
Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 26 de Novembro de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

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

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

Dia  23/05/2014 às 14:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

107º ELIANE AUXILIADORA DOS SANTOS FERNANDES
RUA FRANCISCO DE ASSIS CÉSAR, 255 – OURO VERDE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-170

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

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

Dia  23/05/2014 às 15:00 horas

DENTISTA

5º GERALDO CRISTIANO DE ALMEIDA
ALAMEDA HOMERO CANDIDO DA SILVA, 25 – RESIDENCIAL CARIOCA
SÃO LOURENÇO – SP
CEP 37470-000

EDSON MACEDO DE GOUVÊA -
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 040/2014

A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, 
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 40/14, 
referente à “Aquisição de vidros automotivos, tipo parabrisa, a serem aplicados nos veículos 
pertencentes à frota municipal”, com encerramento dia 27/05/14 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, 13 de maio de 2014.

PREGÃO Nº 116/2014

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. 116/14, referente 
à “Aquisição de curativos para pacientes atendidos pelo programa EMAD, Equipe 
Multiprofissional de Atendimento Domiciliar”, com encerramento dia 26/05/14 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, 13 de maio de 2014.

PREGÃO Nº 118/2014

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. 118/14, referente 
à “Aquisição de ferramentas, caixa de ferramentas mangueira e engate para irrigação 
do jardim”, com encerramento dia 26/05/14 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, 13 de maio de 2014.

PREGÃO Nº 119/2014

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. 119/14, referente 
à “Aquisição de solução de Antivírus necessária para o funcionamento dos equipamentos, 
visto que os Vírus, Spywares, Malwares, crescem e evoluem constantemente, podendo 
interromper serviços de extrema necessidade, tais como atendimento a população 
(agendamentos de consulta, laboratório, tributários, entre outros)”, com encerramento dia 
27/05/14 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, 13 de maio de 2014.

Ata da 43.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 30.10.2013.

Às dez horas do dia trinta de outubro de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Quadragésima Terceira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência 
do Sr Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente e presença dos senhores 
Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, 
membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 42.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
24.10.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: 
Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0143/13 
Benedito José Dias da Silva. II – EXPEDIENTE: Ofício 054/13 – JARI encaminhado ao 
Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e 
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 30 de Outubro de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 43.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 31.10.2013.

Às dez horas do dia trinta e um de outubro de dois mil e treze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em 
sua sede, realizar a Quadragésima Terceira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a 
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante 
de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Avel, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 43.ª Sessão Ordinária, realizada em 
30.10.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0136/13 José Basilio 
de Oliveira. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 31 de Outubro de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 44.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 05.11.2013.

Às quinze horas do dia cinco de novembro de dois mil e treze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua 
sede, realizar a Quadragésima Quarta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência 
do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza 
Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Aves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 43.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
31.10.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0139/13 Sidney 
Camargo Leme. II – EXPEDIENTE: Ofício 055/13 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal 
de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 05 de Novembro de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

 

FUNÇÃO 
ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO 
AJUDANTE DE COZINHA 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
CONSULTOR DE VENDAS ( com experiência em vendas pneus ) 
COSTUREIRO (experiência em maquina overloque e galoneira)  
COZINHEIRO DE RESTAURANTE  
ENFERMEIRO  
FONOAUDIOLOGO  
INSTALADOR DE FORRO E DIVISÓRIAS  
INSTALADOR GRANITOS  
JARDINEIRO  
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO    
PADEIRO 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISÍCA ( ESTÁGIO) 
SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL 
VENDEDOR EXTERNO ( granitos) 
VENDEDOR INTERNO (móveis, produtos odontológicos) 

ACESSE O SITE: maisemprego.mte.gov.br ou comparecer ao PAT: para cadastro av. 
Albuquerque Lins, nº 138 – S’ao Benedito – Pindamonhangaba-SP ou Av. Jos[e Augusto 
Mesquita, nº 170 – Subprefeitura- Segunda a sexta-feiras das 8:00 as 16:00 horas, 
munido de PIS ativo, Carteira de Trabalho, RG e CPF.
OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU 
ENCERRAMENTO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE.

POSTO DE ATENDIMENTO PAT AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRA CESAR
DATA: 13/05/2014

Pindamonhangaba 14 de maio de 2014Tribuna do Norte 7

DECRETO Nº 5.048,  DE 09 DE MAIO DE 2014.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar 
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei nº. 5.642, de 06 de maio 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$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais), para 
adequação orçamentária, no Fundo Municipal de Assistência Social, referente repasses à 
Entidade Social. A classificação orçamentária será:
14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.14  FMAS/ PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
2002                  Promoção Social
08.244.0019.1      3.3.50.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (567)         R$  138.000,00
Art. 2º       O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a 
ANULAÇÃO de parte das seguintes dotações:
14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.13  FMAS/ PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
2002             Promoção Social
08.244.0019.1         3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (515)      R$   138.000,00
Art. 3º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 09 de maio de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 09 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

         
DECRETO Nº 5.052, DE 13 DE MAIO DE 2014
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições e 
nos termos da Lei nº 5.648, de 13 de maio de 2.014,

D E C R E T A 
Art. 1º.  Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional 
especial no valor de  R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), na Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, no Departamento de Turismo, referente a Emenda nº 2014.210.009-6, para a 
realização de um Festival Junino, convênio firmado através da Secretaria de Turismo do 
Governo do Estado de São Paulo. A classificação orçamentária será:

05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

05.40 Departamento de Turismo
2004  Manut. da Administração de Órgão Afins
23 695 0018.2   3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P. Jurídica      R$    200.000,00
Art. 2º.  O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado 
pela Secretaria de Turismo do Governo do Estado de São Paulo.
Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba,  13  de maio de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

         
LEI Nº 5.648, DE 13 DE MAIO DE 2014
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal 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 especial no valor de  R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais), na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no Departamento de 
Turismo, referente a Emenda nº 2014.210.009-6, para a realização de um Festival Junino, 
convênio firmado através da Secretaria de Turismo do Governo do Estado de São Paulo. A 
classificação orçamentária será:

05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

05.40 Departamento de Turismo
2004   Manut. da Administração de Órgão Afins
23 695 0018.2   3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P. Jurídica      R$    200.000,00
Art. 2º.  O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado 
pela Secretaria de Turismo do Governo do Estado de São Paulo.
Art. 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba,  13  de maio de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/Projeto de Lei nº 74/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.238, DE 12 DE  MAIO DE 2014.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Maristela Luzia, Diretora do Departamento 
de Assistência à Saúde, para substituir a Sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi, Secretária 
de Saúde e Assistência Social, durante o período em que a mesma encontrar-se em licença 
saúde, de 12 a 21 de maio de 2014.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 12 de maio de 2014.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 12 de maio de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 049/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito 
na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 49/14, referente 
à “Contratação de empresa jurídica, especializada em prestação de serviços técnicos 
automotivos em geral, para manutenção mecânica preventiva e corretiva, com aplicação e/
ou fornecimento de peças e componentes genuínos ou originais de fábrica, para os veículos 
leves e utilitários da linha Volkswagen, pertencentes a frota operacional desta Prefeitura, 
por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos relacionados 
no anexo I do Termo de Referência”, com encerramento dia 26/05/14 às 10h e abertura 
às 10h30. 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, 13 de maio de 2014.
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HISTÓRIA Altair Fernandes Carvalho

PINDAMONHANGABA

O assunto desta edi-
ção integra o tema “A 
escravatura em Pinda-
monhangaba”, abor-
dado em outras pági-
nas desta editoria.   

Ainda que tenha an-
tecedido em pelo 

menos 79 dias à lei que 
concedeu liberdade geral e 
irrestrita aos negros que se 
encontravam escravizados 
no Brasil, Pindamonhan-
gaba, a bem da verdade e 
da história documentada, 
não é excluída dos acon-
tecimentos relacionados 
à desonrosa prática da es-
cravidão. Sobre essa má-
cula do passado pesqui-

Injusto cativeiro na Pinda abolicionista

sando, fomos deparar com 
ação nobre do   abolicionis-
ta Luiz Gama em favor da 
libertação de 18 indivíduos 
da raça negra  que - dian-
te da lei -  se encontravam 
injustamente cativos em 
Pindamonhangaba. 

Os escravos haviam 
pertencido a Alexandre 
Marcondes do Amaral 
Machado, já falecido na 
época, e que, por força da 
disposição testamentária 
que lhes dava, continua-
vam cativos.

O documento, trans-
crição paleográfi ca de 
Silvia Maria Pereira No-
vais e Jurandyr Ferraz de 

Campos, quando atuavam 
no Arquivo Histórico Dr. 
Waldomiro Benedito de 
Abreu (Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pedro 
I e DonaLeopoldina),  é 
datado de 3 de setembro 
de 1878. No mesmo, o fa-
moso abolicionista Luiz 
Gama se dirige ao pre-
sidente da Província, ou 
seja, ao governador do 
Estado de São Paulo, soli-
citando providências para 
que fossem libertos os se-
guintes africanos: Fran-
cisco Simão, Philippe, 
Anacleto, José, Joam, Mi-
guel, Luiz, Manuel, Mar-
cellina, Joaquina, Rita e 

Thereza; “bem como os fi -
lhos e netos destes”, sendo 
– Luiz, Antonio e Pedro, 
fi lhos de Joaquina; The-
reza, fi lha de Marcellina; 
Vitória, fi lha de Thereza e 
neta de Marcellina. 

Luiz Gama ressalta 
no referido documento 
que “os treze primeiros 
indivíduos” haviam sido 
“importados no Brasil, e 
criminosamente vendidos 
e comprados por Alexan-
dre Marcondes do Amaral 
Machado”. Quanto ao fato 
do pindamonhangaben-
se haver participado do 
ato criminoso ao efetuar 
a compra, o abolicionista 
esclarecia que o próprio 
Alexandre Marcondes 
do Amaral Machado o 
havia confessado em 
seu testamento. Testa-
mento este que seguia 
anexo ao requerimento 
endereçado ao presi-
dente da Província

As devidas citações re-
ferentes aos artigos e pará-
grafos, datas dos documen-
tos onde se comprovaria 
tal afi rmação, são mencio-
nadas pelo suplicante, no 
caso, Luiz Gama, ressal-
tando que  os africanos e 
seus descendentes citados, 
já deveriam estar reconhe-
cidos livres pelo juiz do in-
ventário. Lastimando  que 
continuassem “em crimi-
nosa escravidão, com viola-
ção manifesta do direito, à 
face dos juízes, e com apoio 
tácito dos mesmos!...”

Afi rmando que provava 
as alegações que fazia com 
os documentos que exibia, 
Luiz Gama lembrava em 
seu requerimento que se 
tratava um  dever  consti-
tucional imposto ao poder 
executivo  “a fi el execução 
das leis”. Com base na lei, 
ele requeria e aguardava 
providências com relação 
“à cessação do indébito ca-
tiveiro” em que se encon-
travam “aqueles 18  infe-
lizes”, que tinham “direito 
à reparação justíssima do 
seu usurpado trabalho”.
ALEXANDRE MARCONDES 

DO AMARAL MACHADO

Era avô paterno do 
ilustre pindamonhanga-
bense Alexandre Marcon-
des Ribeiro Machado, um 
dos precursores do mo-
dernismo que se destacou 
literariamente sob o pseu-
dônimo de Juó Bananére.

Em Pindamonhanga-
ba Através de Dois e Meio 
Séculos (1922), de Athay-
de Marcondes, vamos en-
contrar que Alexandre 
Marcondes do Amaral 
Machado nasceu em  Pin-
damonhangaba em 1784, 
nos tempos em que era vila 
real, fi lho do capitão-mor 
José Machado da Silva e 
de dona Clara Francisca do 
Amaral. Foi casado duas 
vezes. A primeira em 1837, 
com Maria Delphina Mar-
condes de Andrade, com 
quem teve cinco fi lhos; a 
segunda, com Maria Gal-
vão de França, com quem 
teve mais 10 fi lhos. Não cita 
o ano de sua morte, mas 
conta que foi “em avançada 
idade”, deixando 15 fi lhos.  

Athayde elogia Alexan-
dre Marcondes do Amaral 
Machado como “o herdei-

ro das virtudes cívicas de 
seu pai, que foi exemplo 
da probidade e um dos 
mais ilustres membros da 
família Machado em Pin-
damonhangaba”. E acres-
centa que o mesmo tivera 
“um passado cheio de en-
sinamentos belos, cujos 
sentimentos de bondade, 
virtude e honradez legou 
aos seus fi lhos; ocupou 
muitos cargos públicos 
de nomeação e os desem-
penhou com o critério e 
serenidade, não abusan-
do jamais das posições 
ofi ciais para perseguir ad-
versários e inimigos; foi 
nomeado capitão-mor da 
milícias e serviu com pa-
triotismo neste posto”.

LUIZ GAMA

Em síntese, Luiz Gon-
zaga Pinto da Gama, o 
Luiz Gama, foi um dos 
mais combativos aboli-
cionistas do Brasil. Filho 
de uma africana livre com 
um fi dalgo de origem por-
tuguesa, tinha apenas 10 
anos quando foi vendido 
como escravo pelo próprio 
pai. Contam que a venda 
teria sido para saldar uma 
dívida de jogo. 

Levado para o Rio de 
Janeiro e depois para São 
Paulo, acabou sendo com-
prado pelo alferes Antônio 
Pereira Cardoso, proprie-
tário de uma fazenda no 
Vale do Paraíba, na cidade 
de Lorena. Ali, graças a 
um estudante, aprendeu a 
ler e a escrever.

Aos 18 anos, fugiu do 
cativeiro para sentar praça 
na Marinha de Guerra; ex-
pulso por insubordinação 
(que teria sido motivada 
pela insolência de um ofi -
cial), retornou a São Pau-
lo, indo trabalhar no escri-
tório de um escrivão e, em 
seguida, na Secretaria de 
Governo da Província.

Em discurso homena-
geando Luiz Gama, rea-
lizado pelo Plenário do 
Conselho Federal da OAB 
- Ordem dos Advogados 
do Brasil no dia 7 de maio 

de 2007, o jurista Fábio 
Konder Comparato citou 
que “nessa ocasião (quan-
do trabalhava na Secreta-
ria do Governo), veio-lhe 
a inspiração de estudar 
Direito para defender em 
juízo a vida e a liberdade 
da imensa população de 
negros escravos”.  Entre-
tanto, “repelido pelos es-
tudantes em sua tentativa 
de matricular-se na histó-
rica Faculdade de Direito 
do Largo de São Francisco 
em razão da sua condição 
étnica, assumiu a opção 
defi nitiva de atuar como 
rábula até o fi m da vida”

Fábio Konder ressaltou 
ainda que “a ironia da his-
tória é que Luiz Gama aca-
bou por partilhar seu escri-
tório de advocacia com dois 
ilustres catedráticos da Fa-
culdade onde fora repelido: 
os doutores Januário Pinto 
Ferraz e Dino Bueno”.
(Este último, outro ilustre 
pindamonhangabense. 
Antônio Dino da Costa 
Bueno matriculou-se aos 
15 anos na Faculdade de 
Direito de São Paulo; aos 
19 anos, recebeu o grau 
de bacharel em Ciências 
Jurídicas e Sociais; aos 23 
anos, ocupou o cargo de 
juiz, juiz substituto da 1ª 
Vara. Foi também promo-
tor público e, na carreira 
política, membro do par-
lamento paulista, secretá-
rio e presidente de Estado, 
denominação esta que an-
tecedeu a de governador).

De ex-escravo, Luiz 
Gama se transformou em 
líder do movimento an-
tiescravagista, chegando 
a libertar mais de 500 es-
cravos nos tribunais.  

Além de advogado, foi 
poeta, jornalista e escri-
tor. É patrono da cadeira 
número 15 da APL – Aca-
demia Paulista de Letras.  
Nascido a 21/6/1830, 
morreu em 24/8/1882, 
sem ver a libertação dos 
escravos nem a procla-
mação da República, os 
ideais de sua vida.

Sol ardia no lombo. Suor 
brotava na pele negra e desliza-
va pelo corpo maltratado. Odor 
se alastrava quando a bendita 
brisa vinha tremular o canavial.

A época era de safra. “Beiço 
queimado”, um negrinho de 18 
anos, mais ou menos, não pos-
suía compleição física adequada 
para serviços pesados, mas pra 
cortar cana, servia...

Para cada foice a tarefa era 
cortar sete “mãos” de cana. Cada 
mão equivalia a 50 feixes de 12 
canas. Beiço Queimado já havia 
cortado cinco mãos, faltavam 
duas...

Coração do negro não estava 
bom, não. Fazia algum tem-
po que a canseira dominava o 
pretinho. E ele vacilava. O vacilo 
signifi cava chicote no lombo... 
“Em um engenho sois imitadores 
de Cristo crucifi cado... porque 
padeceis de um modo semelhan-
te.” (Padre Vieira)

Beiço Queimado andava 
cansado de tudo. Cansado de ser 
mais um entre os milhares de 
Cristos Negros...

Açoite ardeu no lombo... 
“Trabalha, negro maldito”, res-
mungou Zeca, o mau feitor, que 
também era um malfeitor por 
prazer e inclinação. O preto sen-
tiu o coração pretejar. Odiou a 
negritude, odiou a própria raça. 
Lombo queimando, ele camba-
leou... Pensamentos afl uíram, 
reminiscências afl oraram...

Estava com cinco anos e 
chorava. Chorava de medo e 

de compaixão pela mãe que, 
amarrada no tronco,  suportava 
fortes vergastadas... “Fecha a 
boca do negrinho”, alguém orde-
nou. E Zeca Feitor chegou-lhe o 
ferro em brasa... Beiços fi caram 
marcados. O chiado e o cheiro 
da carne queimando nunca mais 
saíram de sua cabeça. Haviam 
lhe marcado a própria alma com 
as brasas da crueldade.

Açoite e sol arderam-lhe no 
lombo. Não! Aquilo não era von-
tade de Deus. Era a vontade do 
homem, era o prazer do homem. 
Sentimento de revolta foi se agi-
gantando dentro dele... A foice! 
E veio mais açoite, sangrava... 
Foi quando tudo se consumou. 
Foiçada certeira, sangue esgui-
chou do pescoço de Zeca Feitor. 
O homem, o branco, debateu-se 
em vão... Sossegou de vez.

Beiço Queimado ouviu o tro-
pel. Vinham para mata-lo. Mas 
a tarefa não estava concluída. O 
mal não havia sido totalmente 
cortado. Cortou as mãos do mal-
dito. Aquelas mãos que um dia lhe 
haviam chegado o ferro em bra-
sa. Aquelas mãos que só sabiam 
levantar e descer o chicote...

Tiro certeiro trespassou-lhe 
o peito negro. Tudo pretejou de 
vez. Sol ardia no lombo. Sangue 
brotava das entranhas e espar-
ramava canavial afora. Beiço 
Queimado estava livre, cum-
prira a tarefa diária: sete mãos 
jaziam ao seu lado, devidamente 
cortadas. Cinco eram de cana... 
duas eram humanas!
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“Da Pátria então curvada e dolorida
sob o peso cruel da escravidão 
uma voz que clamava liberdade
de um milhão de míseros cativos...”

                   Athayde Marcondes

Luiz Gama, que solicitou libertação dos negros 
que viviam ilegalmente em cativeiro nas terras 
deixadas pelo avô de Juó Bananére, partilhou 
seu escritório de advocacia em São Paulo com o 
Dr. Dino Bueno

www2.uefs.br 

Altair Fernandes, Tribuna do Norte, 12 a 15 de maio de 2000
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