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Chitãozinho e Xororó fazem show
no Parque da Cidade na quarta
Divulgação

A programação de aniversário dos 309 anos de Pindamonhangaba está com várias opções de lazer, cultura, esporte,
além dos eventos tradicionais,
como hasteamento da bandeira, missa e culto. Dentre as
atrações mais aguardadas está
o show com a dupla Chitãozinho e Xororó, na quarta-feira
(9), no Parque da Cidade, que
ainda recebe o cantor Péricles,
a banda CPM22, dentre outros
artistas até o domingo (13).

Você
conhece a
história de
Pinda?
Conheça fatos
históricos sobre
Pindamonhangaba,
a letra do Hino, o
signiﬁcado da Bandeira
e do Brasão e o porquê
de se comemorar o
aniversário no dia 10
de julho e não no 12
de agosto (que foi
considerada a data de
fundação).

PINDA 309 ANOS - 5

Aberta lista
de espera
de natação e
hidroginástica

ANIVERSÁRIO - 6, 7 E 8

Interessados em praticar
natação ou hidroginástica nas
piscinas da Prefeitura de Pindamonhangaba devem comparecer aos locais indicados e deixar
o nome na lista de espera. As
oportunidades são para crianças, adolescentes, jovens, adultos e melhor idade.
ESPORTES 10

Exames da
Campanha
dos Namorados
devem ser
retirados
no CEM

Dupla mais famosa do Brasil fará show em comemoração aos 309 anos de Pinda

Corrida Pinda colore as ruas da cidade
Cíntia Martins

As pessoas que participaram da Campanha do
Dia dos Namorados e tiveram sangue coletado devem retirar os resultados
dos exames no setor de
Infectologia, do Centro de
Especialidades Médicas.
Na retirada dos exames,
em caso de diagnóstico positivo, o paciente será encaminhado para tratamento.

Seis mil pessoas coloriram
as ruas da cidade no domingo (6), com a Corrida Pinda
2014. O evento, que fez parte da programação oﬁcial dos
309 anos da cidade, contou
com crianças, jovens, adultos
e idosos em provas de 10km,
4km, 1km, 600m, 200m e caminhada. CORRIDA PINDA - 9

PÁGINA 3

Luiz Gustavo deve
voltar ao time
Após cumprir suspensão,
Luiz Gustavo pode retornar ao
time nesta terça-feira (8), contra a Alemanha. Luiz Gustavo
está entre as várias opções

que Felipão tem para substituir Neymar, no entanto o
treinador está fazendo mistério
sobre qual equipe deve entrar
COPA - 16
em campo.

TRIBUNA
NA COPA

Agência RBS/Folhapress

Prefeito destaca parceria com a Tenaris Confab para realização da Corrida Pinda

MENORES SÃO
ACUSADOS DE
ASSASSINAR
RAPAZ DE 19 ANOS

LIGA DE FUTEBOL
DEFINE
DETALHES
DA 1ª DIVISÃO

LIGA DE FUTSAL
ENTREGA FICHAS
DE INSCRIÇÃO
PARA SALONÃO

PÁGINA 13

ESPORTES 10

ESPORTES 10

L. Gustavo e
Fred no último
treino antes do
jogo contra a
Alemanha

Previsão do tempo para ao feriado
TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

16º
22º
NUBLADO, PANCADAS DE
CHUVA. MUITAS NUVENS
Fonte CPTEC/INPE

14º
22º
CHUVA. MUITAS NUVENS
Fonte CPTEC/INPE

QUINTA-FEIRA

13º
21º
NUBLADO COM
POSSIBILIDADE DE CHUVA
Fonte CPTEC/INPE

SÁBADO

SEXTA-FEIRA

10º
24º

11º
21º
VARIAÇÃO DE
NEBULOSIDADE
Fonte CPTEC/INPE

SEGUNDA-FEIRA

DOMINGO

PREDOMÍNIO SE SOL
Fonte CPTEC/INPE

11º
23º

9º
22º
PREDOMÍNIO SE SOL
Fonte CPTEC/INPE

PREDOMÍNIO SE SOL
Fonte CPTEC/INPE
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Pindamonhangaba

ditorial
309 anos da cidade

Pinda tem muitos
motivos para celebrar

Nossa ‘terra querida’ completa 309 anos nesta
quinta-feira (10 de julho), mas as comemorações
duram todo o mês. Em todos os pontos da cidade,
durante julho, há eventos para celebrar os 309 anos
de emancipação político-administrativa desta ‘Princesa do Norte’.
Dos eventos oficiais, promovidos pela Prefeitura,
até festas e ações de grupos menores, associações,
instituições, clubes, todo o município passa a fazer
parte deste aniversário e festejar ‘nossa história’.
Estão no pacote de eventos mais aguardados os
shows no Parque da Cidade, que vão reunir milhares de pessoas em um espaço harmonioso e com diversas atrações. A festa lá começa amanhã, com a
dupla Xitãozinho e Xororó, mas também há opções
para quem gosta de samba, com o Péricles, ou rock,
com o CPM22, além de grupos e bandas, do próprio
município, aproveitando a oportunidade para mostrar o trabalho e fazer história.
É, fazer história e explodir de alegria são duas
palavras perfeitamente encaixadas neste momento.
Para esta grande emoção acontecer, o maior presente neste ano seria, possivelmente, o título da Copa
do Mundo, no domingo (13), com gol do seu filho
mais ilustre, Luiz Gustavo Dias.
Antes disso, porém, o desafio é passar pela Alemanha, hoje às 17 horas, no Mineirão. Mesmo sem
a nossa maior estrela, Neymar, teremos o apoio
da torcida e nossa camisa a favor. Por mais que
digam que a Alemanha é poderosa, forte etc., ela
tem três títulos mundiais e o Brasil cinco. Portanto, camisa por camisa, o Brasil tem mais chances
sim. Aí seria a hora de pensar na final no Maracanã. Imaginem vencer e com Luiz Gustavo marcando o gol do título....
Independentemente do futebol e suas variações,
a cidade tem motivos para se orgulhar.
Nestes 309 anos, Pindamonhangaba viveu muitas lutas e conseguiu várias vitórias, mas a maior
glória desta cidade que possui uma rica história,
patrimônios, economia pulsante, desenvolvimento
econômico, social, industrial, é sua gente. São 150
mil pessoas, que lutam para transformar o município todos os dias. Pessoas que batalham, que superam dificuldades e que constroem, dia a dia, a
melhor cidade do Vale do Paraíba – nosso ‘paraíso
terreal, onde tudo tem mais vida’. Parabéns Pindamonhangaba, parabéns povo de Pindamonhangaba.

R

EGISTRO CULTURAL
Altair Fernandes

Solenidade de premiação
dos concursos de trovas
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Ferroviária promove dupla
sertaneja, pagode e feijoada
Divulgação

A Ferroviária recebe nesta sextafeira (11), o show com a dupla Bruna e
Hyago a partir das 21 horas, com forró e sertanejo. Associado em dia não
paga e ainda pode retirar até dois convites mediante apresentação do nome
e RG dos convidados, com antecedência, na Secretaria do Clube. Na hora
do evento o ingresso custa R$ 10, para
homem. Mulher até 23h30 não paga e
após esse horário paga R$ 5.
Pagode e feijoada no sábado
Para sábado (12), a programação
do clube tem para o encerramento
do Programa “Ganha Quem perde +”
(#desafioferroviaria) para as 11 horas
e a partir do meio-dia acontece o Pagode com Feijoada no deck da piscina.
O pagode terá animação ao vivo
com o grupo “Sou do Samba”, que durante toda a tarde será atração. O convite para a feijoada está sendo vendido no clube a R$ 18 e garante uma
cumbuca com feijoada, arroz, vinagrete, farofa, couve e um copinho de
caipirinha, podendo comer no clube
ou levar para casa.
Ainda neste sábado, serão premiados os competidores vencedores do

projeto Desafio Ferroviária. “Todos competidores receberão certificado de participação e um gráfico
com a evolução de seu desempenho durante o projeto. Os três primeiros colocados receberão os kits
com brindes e prêmios”, afirmou o
professor Guto Vinhas.
Sorteio de uma TV - Ainda
fazendo parte da programação do

dia, o clube realizará também o
sorteio de um TV LCD 40 polegadas para os associados que estão
participando da pesquisa de satisfação e opinião.
Jogo da Copa - Após a apresentação do pagode, o clube irá
transmitir no telão, às 17 horas,
a decisão do 3ºlugar da Copa do
Mundo.

Serviço de Utilidade Pública
o que funciona no feriado e hora do jogo
A Prefeitura de Pindamonhangaba encerra o expediente às
13h30 desta terça-feira, devido ao
jogo da Copa do Mundo entre Brasil e Alemanha, e volta a atender
o público na segunda-feira (14),
a partir das 8 horas. Nesta quarta-feira (9), é feriado no Estado
de São Paulo em comemoração à
Revolução Constitucionalista, de
1932; na quinta-feira (10) é aniversário da cidade e no dia 11 foi
decretado ponto facultativo.
Quem utiliza medicamentos
controlados deve fazer a retirada
do produto até às 13h30 desta terça-feira (8).
De acordo com informações do

O presidente da UBT – União Brasileira de Trovadores/seção de Pindamonhangaba, José Waldez de Castro
Moura, informa que está marcada para
o dia 16 de agosto a solenidade de premiação do Concurso Nacional/Internacional de Trovas de Pindamonhangaba e
XX Juventrova – concurso estudantil da
modalidade. Será num sábado, às 20
horas, e deve ser confirmado como local do evento o clube de festas da prefeitura. Como coordenador do Juventrova,
quero esclarecer que o fato de ter sido

diretor de Saúde de Moreira César, o Cisas e as demais unidades
de saúde da região também estarão fechados, acompanhando os
horários da Prefeitura. O Pronto
Atendimento funcionará normalmente.
Os serviços de coleta do Pegatudo, tanto na região de Moreira
César, como os realizados pelo
DSM nos demais bairros, serão
interrompidos durante o feriado,
retornarão dia 14.
Coleta Seletiva de materiais
recicláveis e de lixo orgânico não
serão realizadas quarta-feira (9),
demais os serviços ocorrerão
normalmente. Em caso de dúvidas, a Coletora Pioneira solicita

alterada a data da premiação não alterou
no prazo para recebimento das trovas,
26 de maio. Quando recebemos a informação sobre o adiamento, já estávamos
encerrando a seleção das trovas.
Escolas participantes do
Juventrova 2014
Foram recebidas 1.355 trovas e destas 40 foram selecionadas como vencedoras. Dezesseis escolas participaram
do Juventrova-2014, sendo
14 da

aos moradores que entrem em
contato com a empresa pelo telefone 3642-1862.
Demais
estabelecimentos
De acordo com o Sindicato dos
Bancários de Taubaté e Região,
nesta terça-feira (8), os bancos
funcionam das 8h30 às 12h30; na
quarta-feira (9) e na quinta-feira
(10) eles não abrem; na sexta-feira (11) funcionamento normal.
A maior parte das lojas do comércio de Pindamonhangaba vai
fechar uma hora antes do jogo de
hoje entre Brasil e Alemanha e
voltam a funcionar na quinta-feira (10 de julho).

rede estadual, uma particular e uma
municipal (de Tremembé), que atende
alunos da 5ª série. Escolas participantes: EE Alexandrina Gomes de Araújo
Rodrigues, EE Alfredo Pujol, EE Antonio
Falcão, EE Escolástica Salgado, EE Eurípedes Braga, EE Iolanda Vellutini, EE
Isis Castro Melo César, EE João Pedro
Cardoso, EE João Gomes de Araújo, EE
José Aylton Falcão, EMEF Maria Amélia
do Patrocínio, EE Pedro Silva, Colégio Siciliano, EE Yolanda Bueno de Godoy, EE
Yonne César, EE Wilson Pires.

Jaula invisível, a poesia de William Castilho
Divulgação

Fundação Dr. João Romeiro

Depois de ‘Mãos Machucadas”,
obra lançada em 2012, o poeta
William Castilho (foto) retorna com
seus poemas de alerta contra o sistema em que vive a sociedade com
o livro Jaula Invisível. Abaixo, uma
síntese da obra segundo o próprio
autor:
“Jaula invisível é a prisão que
todos nós estamos. Somos escravos do trabalho, dinheiro, mídias,
tecnologia e do estado (governo),
porém as correntes são invisíveis.
Amordaçados ao sistema econômico que nos controla nos esquecemos do verdadeiro sentido da vida.
Os acontecimentos simples e gestos de caridade que fazem da vida

EXPEDIENTE

um espetáculo. O capital nos deixa
cegos e acorrentados, a poesia de
Jaula invisível é um instrumento
para quebrar as grades da jaula, é
um grito de liberdade de quem está
acorrentado e um alerta para a sociedade consumista. Quero retratar
que apesar de vivermos no sistema
capitalista não precisamos ser escravos dele e dizer sempre sim e
abaixar a cabeça concordando com
tudo que os controladores desse
sistema nos dizem. É um alerta
para as pessoas não se tornarem
meros escravos esquecendo de viver a vida. Há poemas com outros
temas inclusive românticos, pois
sem amor não somos nada.”
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Resultados de exames devem ser
retirados no Centro de Especialidades
MARCOS VINÍCIO CUBA
***

As pessoas que participaram da Campanha do Dia dos Namorados, realizada dia
7 de junho na praça
Monsenhor Marcondes, devem retirar os
resultados dos exames no Setor de Infectologia, localizado no
CEM - Centro de Especialidades Médicas.
O atendimento é de
segunda a sexta-feira,
das 7 às 11 horas e das

Marcos Vinício Cuba

13 às 16 horas.
Durante esta campanha foram distribuídos materiais informativos sobre DSTs,
HIV,
preservativos
masculinos e femininos, e feita coleta de
sangue para diagnóstico de hepatites, síﬁlis e HIV.
Na retirada dos
exames, em caso de
diagnóstico positivo,
o paciente será encaminhado para tratamento.

Estão liberados os
exames realizados na
Campanha dos Namorados

Representantes de associações de bairros
participam de Chamamento Público
Marcos Vinício Cuba

Representantes das Associações de Bairros participaram do encontro

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
As associações de moradores interessadas em
administrar os centros comunitários participaram
do primeiro Chamamento
Público no dia 3 de julho.
A abertura dos envelopes
ocorreu no auditório da
Prefeitura. Foram apenas
conferidas as documenta-

ções, as análises serão feitas oportunamente e haverá orientações aos que
necessitarem.
O secretário de Administração informou que
haverá novo Chamamento
Público em breve, pois a
cidade conta com mais de
30 centros comunitários e
nesta primeira etapa apenas 16 entidades apresen-

taram a documentação. A
ata está disponível na Secretaria de Administração
aos interessados.
Devido ao feriado, o
prazo de recursos foi prorrogado e as entidades poderão dar entrada, entre
os dias 14 e 18 de julho. O
resultado das associações
deferidas ou indeferidas
será publicado dia 22.

Taipas recebe reparo em
sarjeta e guias
A equipe da Subprefeitura de Moreira César realizou o reparo nas
guias e sarjetas no bairro
Taipas entre os dias 23 e
27 de julho. De acordo
com o subprefeito, esta
obra foi solicitação dos

moradores na reunião de
bairro e a equipe trabalha
diariamente para garantir a qualidade de vida de
todos, fazendo as obras
ou reparos necessários.
Outra ação importante
que a Subprefeitura faz é

cobrar dos portos de areia
a limpeza na SP-62, pois
ao transportar este material os caminhões acabam
deixando areia na estrada,
um risco à segurança dos
motociclistas, ciclistas e
motoristas.

Uso da água sanitária é estratégia
na prevenção da dengue
O médico toxicologista Flavio Zambrone,
consultor da Abiclor Associação
Brasileira
da Indústria de Álcalis,
Cloro e Derivados explica que a água sanitária (hipoclorito de sódio
diluído) é 100% eﬁcaz
na eliminação de larvas
do Aedes aegypti, como
mostra estudo realizado pela Escola Superior
de Agricultura ‘Luiz de
Queiroz’, da Universidade de São Paulo, em
parceria com a Abiclor.

Para evitar que a doença se espalhe
conﬁra algumas dicas práticas
Adicione água sanitária na proporção de uma colher de sopa por
litro de água, devendo ser usada em ralos e na rega das plantas, entre
outras situações. Além de evitar a proliferação de mosquitos nos pratos
das plantas, a ação garante que não ocorra contaminação da água acumulada nas folhas de bromélias, por exemplo. A mistura não fará mal às
plantas e evitará o desenvolvimento do mosquito.
Coloque o equivalente a duas colheres de hipoclorito de sódio por
litro de água no vaso sanitário, nos ralos do banheiro, cozinha e a área
de serviço. Esse é um cuidado que se deve ter antes de viajar, quando a
casa ﬁca fechada por algum tempo.
Piscina. Como o mosquito da dengue gosta de água limpinha, é
importante manter a piscina tratada, especialmente nesta época do ano
em que ela é menos utilizada. Com o tempo, o cloro pode evaporar, e a
piscina se tornar um foco da doença. Em alguns condomínios, é comum
deixar a piscina coberta durante o inverno. Nesse caso, não deixe
acumular água de chuva na lona de cobertura, pois pode ser um foco da
dengue.

Errata - No texto sobre o Parque do Trabiju, publicado na edição 8375, de 4 de
julho, a informação correta é: A Prefeitura de Pindamonhangaba, a Novelis e a empresa
Evoluir assinaram, na quinta-feira (3), o termo de autorização para desenvolvimento do
projeto ‘Promoção do uso Público para Educação Ambiental e Visitação no Parque Natural
Municipal do Trabiju”.
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Exposições gratuitas mostram
Patrimônio Histórico para a população
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
De 7 a 31 de julho, a
programação oﬁcial de
aniversário da cidade
apresenta a “Mostra Patrimônio Histórico de
Pinda”, com exposições
no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina, e no
Shopping Pátio Pinda. A
intenção desse ciclo de exposições é levar ao conhecimento do público um
pouco sobre o patrimônio
histórico material e imaterial da cidade.
No Shopping, são duas
exposições: “Fotos Antigas de Pinda” e “Personalidades Típicas na Época da
Emancipação”. A primeira
apresenta fotos em preto e

branco dos prédios históricos da cidade, datadas
de 1870, 1901, 1950, entre
outros anos. O público poderá conferir locais como
a praça Monsenhor Marcondes, a igreja Matriz e
os palacetes do centro da
cidade retratados naquela
época. A segunda exposição conta com bustos
feitos pelo artista pindamonhangabense Marcelo
Denny, simbolizando todos os povos que possuem
vínculo com a história da
cidade.
A abertura da mostra foi
realizada na segunda-feira (7), no Shopping, com a
apresentação da Corporação Musical Euterpe. A visitação será de domingo a domingo, das 10 às 22 horas.

Maria Fernanda Munhoz

Já no museu, são três
exposições: “Pinda e o
Café”, no salão de espelhos (antigo salão de bailes
do Palacete), com quadros
dos nobres que habitavam
Pinda e mobiliário da época; “Filhos Ilustres”, retratando da guarda de honra
a João do Pulo; e “Pinacoteca Pindense”, que será
realizada em uma das salas nobres do museu, no
andar superior, com vista
para a Serra da Mantiqueira. Contará com quadros criados por artistas
de Pinda ou que retratam
a cidade.
A visitação será de segunda a sexta-feira, das 8
às 17 horas e, aos sábados
e domingos, das 13 às 17
horas. Entrada gratuita.

Espaço no shopping ﬁcou lotado para apresentação da Euterpe

Maria Fernanda Munhoz

No total, serão três apresentações no Santuário Mariano Diocesano

Igreja Matriz recebe
concertos gratuitos
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Comemorando os 309 anos da cidade, a Igreja Matriz se transforma em
palco em três sextas-feiras de julho, para
oferecer música de qualidade gratuitamente para a população.
Na primeira sexta-feira (4), o Quarteto de cantores líricos apresentou “Quando
os Anjos Cantam”, com Anna Paula Sahdi
(soprano), Elisabeth Fischer Valente (mezzo soprano), Constança Almeida Prado
(violinista) e Tarik Dib (pianista). No repertório, mescla de músicas sacras, árias
de ópera, temas musicais e peças de Tom
Jobim. A apresentação foi encerrada com
uma homenagem à saudosa Irmã Cecília,
com a Ave Maria de Caccini.
“Ficamos muito felizes com a oportunidade de participar das festividades do

aniversário da cidade, apresentando o
concerto de abertura na Igreja Matriz.
Agradecemos à Secretaria de Educação,
em especial à equipe do Departamento
de Cultura e ao público pindense, que
nos prestigiou com sua presença, carinho e entrega. Pela reação do público,
temos certeza que nossa missão primordial, que é tocar a alma das pessoas com
nossa música, foi alcançada”, declarou
Anna Paula Sahdi.
Próximas apresentações
Os próximos concertos serão nesta
sexta-feira (11), o Concerto Jazz Maouche com o Trio Acústico Loucos, às 20
horas. Encerrando as apresentações, na
sexta-feira (18), será a vez da Corporação Musical Euterpe apresentar músicas
inéditas na Matriz.
Todas as apresentações são gratuitas.

Pinda em Cena retorna com sucesso de público
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Um dos destaques da
programação dos 309 anos
de Pindamonhangaba é o
Pinda em Cena, que foi su-

cesso nas festividades do
ano passado e retorna este
mês, também com grande
participação do público.
Realizado pelo Departamento de Cultura, o projeMaria Fernanda Munhoz

Roda de Samba lotou o Bosque da Princesa
Maria Fernanda Munhoz

‘Monsenhor Marcondes’ também recebeu dança

to reúne artistas da cidade
mostrando teatro, dança,
música, artes plásticas e artesanato.
Neste ﬁnal de semana, o
Pinda em Cena foi realizado no sábado (5), na praça
Monsenhor Marcondes e
no domingo (6), no Bosque
da Princesa.
As atrações de sábado
foram: Cia Cênica Mônica
Alvarenga com a peça teatral
“Giselle”; dança com a Escola de Dança Gorete Von Gal;
Roda de Samba, Maculelê e
Capoeira com o grupo Capoeira Vida; chorinho com o
grupo Só pra Recordar; dança com o projeto Saindo das
Ruas; música instrumental
com a Corporação Musical
Euterpe; além da feira de
artesanato, da apresentação
dos artistas fazendo pintura
e escultura e da oﬁcina de
modelagem em argila para
as crianças.
No domingo, as atrações
foram: Banda de Aprendizes
da Corporação Musical Euterpe; peça teatral “La Maldición”, com a Cia Novos Atores;
Roda de Samba, Maculelê e
Capoeira com o grupo Capoeira Vida; dança de rua com

o Saindo das Ruas; Escola de
Dança Gorete Von Gal; Congada São Benedito; chorinho
com o grupo Só pra Recordar;
além do cantinho da leitura
organizado pela biblioteca
municipal, feira de artesanato, artistas realizando pintura
e escultura e as oﬁcinas para
crianças de desenho e de modelagem em argila.
No próximo ﬁnal de semana, o Pinda em Cena retorna, no sábado (12), das 9
às 13 horas, na praça Monsenhor Marcondes e no domingo (13), também das 9
às 13 horas, no Bosque da
Princesa.

Maria Fernanda Munhoz

Trabalhos com argila agradaram as crianças
Maria Fernanda Munhoz

Cena da peça ‘Giselle’

Maria Fernanda Munhoz

Artista faz caricatura
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PINDA 309
Festa Pinda 309 anos será
realizada no Parque da Cidade
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
A tradicional festa de
aniversário de Pindamonhangaba, realizada no Parque da Cidade, é uma das
principais atrações do calendário de comemorações
dos 309 anos de emancipação político-administrativa
do município. Neste ano, o
evento será de 9 a 13 de julho, a partir das 19 horas e
shows todos os dias. Durante a festa, haverá a presença
do cantor e apresentador
Raul Gil, que receberá uma
homenagem especial devido a sua colaboração como
divulgador do nome de Pindamonhangaba em seu programa televisivo.
Abrindo a programação
de shows, no dia 9, às 21
horas, a dupla Chitãozinho
e Xororó promete atrair
milhares de pessoas com
a apresentação de seus
maiores sucessos no sertanejo raiz. Um show para
toda a família.
No dia 10, a atração será
a banda de rock CPM 22,
voltada para a juventude,
seguindo a linha do show
dos Detonautas, recorde
de público (17 mil pessoas)
na festa do ano passado.
O show terá a abertura da
banda A Tropa, às 19h30.
Dia 11, o show será, às
21 horas, com o cantor
Péricles, um dos grandes
nomes do samba e pagode
do país, apresentando seus
maiores sucessos e as músicas de seu novo CD.
O sábado, dia 12, terá o
show de Carlos e Jader, a
dupla do momento, apresentando novos gêneros
musicais como o “arroxanejo” e o “funknejo” e outros sucessos do sertanejo
universitário, a partir das
21 horas.

Encerrando a festa, o
domingo, dia 13, terá, a
partir das 19h30, shows
regionais com nomes de
Pindamonhangaba: Banda
Gold (forró), Bellator (pop
rock) e a dupla Tadeu e Rafael (sertanejo).
Segurança
De acordo com informações da Secretaria de
Governo, que organiza a
festa, a garantia da segurança do público está recebendo atenção especial
para a realização deste
evento. Por isso, a Polícia
Militar assegurou a presença de 45 policiais por
dia, sendo 30 da atividade delegada e 15 de apoio.
Além deles, haverá 50 seguranças contratados por
dia, 20 guardas municipais, brigadistas da Prefeitura e plantões do Setor
de Elétrica e do Corpo de
Bombeiros.
Segundo a Coordenadoria de Eventos, toda a
festa está segurada, por
meio de seguro para estacionamento, protegendo
os veículos dos visitantes
do evento, que terão, ainda, seguro de vida e seguro de responsabilidade
civil.
Outras atrações
Além dos shows, a festa
terá praça de alimentação
com barracas das instituições sociais da cidade, Vitrine Social, parque com
brinquedos inﬂáveis, ações
de saúde e de educação
no trânsito, espaço para
divulgação do turismo da
cidade, para a Associação
Comercial e Industrial de
Pindamonhangaba e área
para a imprensa. O estacionamento também será
coordenado pelas instituições assistenciais da cidade, por isso será pago.

Divulgação

O cantor Péricles faz o show de samba e pagode no dia 11, às 21 horas, no Parque da Cidade

Solenidades marcam comemorações
oﬁciais de aniversário da cidade
Cíntia Camargo

Serviços de saúde serão
realizados na festa de
aniversário da cidade
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Proﬁssionais da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de
Pindamonhangaba estarão
no Parque da Cidade entre
os dias 9 e 13 de julho, nas
comemorações de aniversário da cidade. Com o
‘Espaço Saúde’, farão a aferição da pressão arterial,
testes de diabetes (para
pessoas acima de 35 anos)
e prestarão orientações
sobre prevenção a doenças. As atividades serão
realizadas com apoio e

colaboração dos alunos
de enfermagem da Funvic
- Fapi, Colégio Tableau e
escola Futura. Os alunos
poderão observar e colocar
em prática os ensinamentos obtidos em sala de aula.
Com o objetivo de oferecer qualidade de vida à
população, a Prefeitura
de Pindamonhangaba também colocará à
disposição dos munícipes
na tenda ‘Espaço Saúde’,
materiais informativos
sobre tabagismo, alimentação saudável, diabetes,
entre outros.

INSCRIÇÕES PARA FESTIVAL SERTANEJO
Estão abertas até o dia 18 de julho as inscrições
para o XIII Festival de Interpretação de Música
Sertaneja “Luiz Carlos Cardoso”. O regulamento
e a ﬁcha de inscrição devem ser retirados no
Departamento de Cultura. Mais informações
pelo 3642-1080 e 3643-2690.

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
As solenidades oﬁciais são um dos destaques da programação de comemoração dos
309 anos de emancipação político-administrativa de Pindamonhangaba.
A data de aniversário da cidade é 10 de
julho e, na ocasião, a Prefeitura realizará a
solenidade de hasteamento das bandeiras
municipal, estadual e nacional, no obelisco
da praça Monsenhor Marcondes, às 8 horas, com a participação especial da Corporação Musical Euterpe e dos Escoteiros da
cidade
Na sequência, às 9 horas, será realizada
a missa em comemoração à emancipação político-administrativa da cidade, no
Santuário Mariano e Diocesano “Igreja
Matriz”.
Prefeito participa
do Culto Evangélico
O culto evangélico em ação de graças foi
realizado na segunda-feira (7), das 19h30
às 21 horas, na Igreja Assembleia de Deus –
Ministério Belém, do Tabaú. Na celebração,
os pastores destacaram o tema ‘A Força de
uma Cidade’, baseado na passagem bíblica
registrada em Genesis 26:12, sobre as atitudes e os princípios que os homens devem ter
para a prosperidade e sucesso. A cerimônia
contou com a presença de vários religiosos,
além do prefeito de Pindamonhangaba, e
outras autoridades do município.

Alunos da Rede Municipal
participam de concurso de redação
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Integra as comemorações dos 309
anos de Pindamonhangaba, o concurso de redação com o tema “A História
de Pindamonhangaba: as tradições
do passado, o olhar do presente e as
perspectivas de um futuro glorioso”,
voltado para os alunos do 2º ao 5º
ano da Rede Municipal de Ensino. O
lançamento do concurso será no dia
11 de julho e, com a volta às aulas, no
dia 14 de julho, os alunos iniciarão a
produção dos textos.
De acordo com informações da Se-

cretaria de Educação da Prefeitura, o
concurso será realizado da seguinte
maneira: os professores escolherão
as melhores redações de cada sala e o
gestor da escola nomeia uma comissão que fará a triagem e deﬁnirá os
quatro melhores textos de cada unidade escolar, sendo um de cada série.
Os quatro melhores textos de
cada escola serão enviados, até o dia
21 de julho para a sede da Secretaria
de Educação, onde uma comissão da
APL – Academia Pindamonhangabense de Letras – fará a escolha das
quatro melhores redações entre todas

as participantes, também sendo uma
de cada série.
A divulgação dos vencedores será
realizada no dia 28 de julho e a premiação será entregue no dia 30 de julho, no programa “O Prefeito e Você”.
Os alunos vencedores receberão medalhas e premiação em parceria com
a empresa Planeta Educação.
De acordo com a secretária de Educação, o concurso visa desenvolver o
pensamento, raciocínio e a pesquisa nos
alunos, e levá-los a reﬂexão sobre seu
papel enquanto futuro cidadão construindo, agora, a história da cidade.
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ANIVERSÁRIO
Pindamonhangaba: origem e emancipação
ALTAIR FERNANDES

Segundo o historiador
José Luiz Pasin, o Vale do
Paraíba foi uma das primeiras regiões a ser desbravada e explorada pelos
portugueses, em busca de
índios e metais preciosos.
Oﬁcialmente, a região começou a ser povoada a partir de1628, quando Jaques
Félix e seus ﬁlhos, Domingos e Belchior, receberam
por concessão as terras
compreendidas
entre
Pindamonhangaba e Tremembé. Mas foi em 1636,
quando Jacques Félix foi
autorizado a adentrar nos
sertões que divisavam com
as terras que lhe haviam
sido concedidas, que foram
dados os primeiros passos
favoráveis ao surgimento
do mais importante núcleo
de povoamento do Vale:
São Francisco das Chagas
de Taubaté. Erigida à Vila
no dia 5 de dezembro de
1645.
Jacques Félix então
concedeu ao capitão Domingos Luiz Leme, uma
grande faixa de terra localizada rio Paraíba abaixo,
dando origem à povoação
de Santo Antonio de Guaratinguetá, elevada à vila
no dia 13 de fevereiro de
1651.
Depois, graças a Antonio Afonso, seus ﬁlhos e
agregados, em 1652 começou a se formar a povoação
de Nossa Senhora da Conceição de Jacareí. Elevada
a vila em 22 de novembro
de 1653.
Em 1666, com a ediﬁcação da capela de Santo
Antonio, surgiu Paraibuna, entre o Vale e o Litoral.
Em 1669, surge Bom Jesus
de Tremembé. A aldeia de
São José da Paraíba, mais
tarde São José dos Campos, foi fundada por volta
de 1680 e elevada à vila
em 1759.
Pindamonhangaba
Entre as sesmarias concedidas e transformadas
em povoados, coube ao capitão João do Prado Mar-

Arquivo TN

Pindamonhangaba, 1827, J.B. Debret (óleo sobre tela de Hélio Hatanaka)
tins - conforme o historiador Waldomiro Benedito
de Abreu - “uma légua de
terra à margem direita do
rio Paraíba, na paragem
denominada Pindá Monhangava”.
Embora a sesmaria tenha sido concedida em 17
de maio de 1649, de acor-

do com a carta de doação,
João do Prado já tinha a
posse das terras, ali vivendo com a família, agregados e escravos, desde 22
de julho de 1643.
Sobre a data do estabelecimento de João do Prado no rocio da futura vila e
cidade, José Lelis Noguei-

ra, autor de Os Alicerces
de Pindamonhangabaz,
aﬁrma que “poderia ser
considerada como data da
fundação, se ele alimentasse a intenção de formar um povoado, mas, ao
contrário, fez na sesmaria
recebida apenas um sítio e
morada”. No entanto, “ﬁel
Arquivo TN

Pindamonhangaba no início do século XIX - desenho de Thomas Ender
com lápis aquarelado (1817)

O Brasão de Armas
Foi idealizado pelo professor José Athayde Marcondes, escritor e pesquisador da história de Pinda.
O desenho é do engenheiro João Pedro Cardoso,
pindamonhangabense que
teve a iniciativa de promover a 1ª Festa da Árvore no Brasil, na cidade
de Araras/SP (evento que
deu origem a instituição
do Dia da Árvore).
O brasão foi apresentado à Câmara Municipal
no dia 31 de dezembro de
1921, com o devido pronunciamento do autor de
seu desenho, João Pedro
Cardoso. Quatro meses
depois, na sessão do dia 15
de abril de 1922, foi apresentado o projeto de lei

nº 35, que adotava como
brasão da cidade o símbolo idealizado por Athayde
Marcondes “com trabalho
de heráldica executado e
modiﬁcado pelo engenheiro João Pedro Cardoso”.
Passando o referido brasão a ser utilizado pelos
poderes Legislativo e Executivo.
Na descrição sobre o
brasão, feita pelo próprio
autor, consta o seguinte:
Escudo moderno e coroa
mural. No escudo vê-se a
altaneira serra da Mantiqueira e a margem esquerda do Rio Paraíba, regiões
essas nas quais existem
(referindo-se Athayde ao
passado) as lavouras de
café e arroz, cujos ramos

ornamentam o escudo,
à direita e à esquerda,
mostrando de onde veio a
grandeza da cidade.
No meio, o caudaloso
(referindo-se a um tempo
em que havia águas em
abundância) rio Paraíba,
que vem beijar a venturosa cidade (curva do rio
em frente ao Bosque da
Princesa), cujos ﬁlhos têm
notabilizado em todos os
ramos de conhecimentos
humanos (representados
pelo livro e pela esfera,
ou globo) para cobri-los
de louros. Embaixo do
escudo encontra-se uma
ﬁta verde e amarela (cores da Bandeira Nacional)
na qual se lê “Pró Patria
Semper” – para mostrar o

Arquivo TN

patriotismo dos ﬁlhos de
Pindamonhangaba.
Quando utilizado em
papéis oﬁciais das repartições públicas municipais o
brasão pode ser impresso
sem cores.

ao conceito de primeiro
povoador e morador que
abriu sítio e ergueu casa,
pode o capitão João do
Prado ser apontado como
fundador ocasional”, complementa.
Em resenha elaborada
por Waldomiro de Abreu
e divulgada pelo Conselho
Municipal de Cultura em
1979, a história primitiva
de Pindamonhangaba é
resumida com o seguinte
conteúdo: A partir do estabelecimento da família de
João Prado Martins na paragem de Pindamonhangaba, formou-se um bairro dependente de Taubaté,
para onde foram aﬂuindo
novos povoadores e moradores.
Entre 1689 e 1690, em
data ainda ignorada, começa a funcionar no bairro uma igreja, de porte pequeno, cujo orago é Nossa
Senhora do Bom Sucesso.
Sua construção é devida
ao padre João de Faria
Fialho, proveniente de
São Sebastião, no litoral
paulista, onde nasceu, e
depois morador na vila de
Taubaté. Esse sacerdote do
hábito de São Pedro se faz
vigário da igreja, à qual, de
seu próprio bolso, põe dinheiro a juros no Rio de
Janeiro, para que rendesse
a êngrua anual de 80$000
ao vigário que ali servisse, à
exceção dele. Tal dotação é
causa para que moradores
de Taubaté se mudassem
para Pindamonhangaba ou
viessem ser assistidos na
nova freguesia, onde não tinham a obrigação de pagar
o dízimo.
As autoridades taubateanas começaram a inquietar-se, enquanto em
Pindamonhangaba,
ia-se
sedimentando espírito de
separação, cada vez mais
açulado pelo dito clérigo,enriquecido nas lavras de Ouro
Preto, que ajudou a fundar.
No ﬁm do século XVI,
padre João de Faria Fialho
passa a residir em Pindamonhangaba.
O capitão Antonio Bicudo Leme veio com seu
ﬁlho Manoel da Costa

Leme e outros moradores
e passaram a interessar-se
pelo lugar.
A emancipação
É assim que, conforme
os cronistas, se inicia no
segundo semestre de 1703,
movimento pela criação da
nova vila, o qual, após demorada luta no Conselho
Utramarino, em Portugal,
é coroado com a criação,
pela rainha D. Catarina,
da Vila Real de Nossa Senhora do Bom Sucesso de
Pindamonhangaba (Carta
Régia de 10/7/1705). Nesse movimento se destacam
o padre Faria e a poderosa
família dos Lemes, além
de moradores do lugar.
Entre 1689 e 1690 a
1705 Pindamonhangaba
foi Freguesia de Nossa
Senhora do Bom Sucesso,
criada pelo padre Faria
Fialho, considerado com
justiça o fundador de Pindamonhangaba. Aliás, esta
é a aﬁrmação de Pedro Taques e Azevedo Marques,
e de historiadores de renome como Afonso d’E. Taunay, Basílio de Magalhães,
Augusto de Lima Júnior,
Diogo de Vasconcelos e
Afonso Arinos de Melo
Franco.
Aquela igreja de Nossa
Senhora do Bom Sucesso
(a velha), que estava ediﬁcada na praça Padre João
de Faria Fialho (largo do
Quartel), cedeu seu orago
para o novo templo,construído em 1707 pelo mesmo
sacerdote, onde hoje é a capela mor da Matriz (Santuário Mariano e Diocesano).
A igreja velha tomou o
nome de São José em 1º
de dezembro de 1727. O
nome foi dado por D. Antônio de Guadalupe, 4º
Bispo do Rio de Janeiro,
em sua passagem pela vila.
Esta autoridade eclesiástica ofereceu uma imagem
do santo à igreja “para que
ela daí por diante assim se
intitulasse”. Essa igreja foi
demolida em 1840, sendo
ediﬁcada outra, no Largo São José, a atual praça
Barão do Rio Branco, cuja
construção foi concluída
em 1848.
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ANIVERSÁRIO
Waldomiro de
Abreu e a data de
aniversário da cidade
ALTAIR FERNANDES
***

Neste ano em que Pindamonhangaba completa 309
anos de emancipação político-administrativa comemoramos o primeiro centenário
do nascimento de Waldomiro
Benedito de Abreu, o historiador que mais se preocupou em apresentar a história
documentada da Princesa
do Norte. Foi o debruçar de
Waldomiro sobre cansativas
pesquisas, garimpando aqui
e ali uma nova pepita de es-

clarecimento com relação à
origem de sua terra natal, que
resultou na troca do dia 12 de
agosto pelo 10 de julho como
aniversário da cidade. Com
a intenção de divulgar o porquê do fato, a página de história desta Tribuna do Norte,
ao celebrar a data magna da
cidade retorna com o tema
que já incomodou ou ainda
incomoda, os adeptos de uma
Pindamonhangaba fundada.
Uma cidade com dois aniversários: o dia de fundação e o
dia da emancipação.

A BANDEIRA
Arquivo TN

Waldomiro Benedito de Abreu
(1914/1999)

O porquê de se comemorar a
emancipação e não a fundação
No ano de 1952 o Arquivo do Estado de São
Paulo solicitou às cidades
que ainda não tivessem
determinado a data de sua
fundação que ﬁzessem pesquisas neste sentido. Era o
caso de Pindamonhangaba
e coube ao vereador Rômulo Campos D’Arace a tarefa
histórica. Em sua pesquisa,
Rômulo levou em conta a
obra de Athayde Marcondes,
Pindamonhangaba
Através de Dois e Meio Séculos, que registra em sua
página 77 (efemérides) o
dia 12 de agosto de 1672
como a data do início das
obras da igreja Matriz de
São José, pelo capitão Antonio Bicudo Leme.
Apresentada à Câmara
Municipal, a data simbólica foi aprovada e oﬁcializada (lei municipal 197,
de 7/12/1953) como dia
da fundação de Pindamonhangaba.
O dia 12 de agosto como
data magna da cidade só
foi comemorado em 1954.
Naquele ano realizou-se,
com uma série de conferências, a Semana de Pindamonhangaba. Em 1955, ao
escrever uma série de artigos referentes à história de
Pinda, o historiador Waldomiro Benedito de Abreu
contestou a data e manifestou-se contrário à sua oﬁcialização como aniversário
da cidade.
Aprofundando suas pesquisas, Waldomiro colheu
provas documentais e passou a aﬁrmar que era “inteiramente sem fundamento
o registro de 12 de agosto
e, consequentemente, uma
heresia histórica a manutenção da lei”. Entre as provas apresentadas estava a de
que a primitiva povoação de
Pindamonhangaba já estava formada como bairro de
Taubaté antes mesmo da
vinda de Bicudo Leme.

Se em 1957, em Algumas
Notas para a História de
Pindamonhangaba, Waldomiro já apontava certas
contradições na história
que se contava de Pinda,
em 1977, em Pindamonhangaba Tempo & Face
o autor foi mais longe. Em
sua nova obra esclareceu
de vez a polêmica que, anteriormente, pelas páginas
do jornal Tribuna do Norte,
havia mantido com o pindamonhangabense membro
da Academia Paulista de Letras, dr. José Augusto Cesar
Salgado, que era favorável a
Athayde Marcondes.
Os anos de pesquisa de
Waldomiro e a apresentação de documentos comprobatórios com referência
à sua argumentação, re-

sultaram na revogação da
lei que oﬁcializava o 12 de
agosto como data de fundação de Pindamonhangaba. Foi por esta razão que a
data magna do município
passou a ser comemorada
somente no dia 10 de julho
e considerada “aniversário
da cidade”.
Entre a lenda e o fato
histórico documentado
Em artigo publicado na
edição de 10/7/1978 da Tribuna do Norte, Waldomiro
Benedito de Abreu aﬁrma
que “deve ter-se como lenda a história de que o alcaide-mor (mero título) Brás
Esteves Lemes, seu irmão
Antonio Bicudo Leme, com
o ﬁlho Fonseca Magalhães,
além de outros paulistas e
moradores da, na época,
Divulgação

Na obra de Waldomiro, os argumentos baseados
em provas documentais

Capela e sítio de Pindamonhangaba, ouvindo missa e
não querendo estar sujeitos
à jurisdição de Taubaté, se
congregaram para hospedar
o desembargador João Saraiva de Carvalho, segundo
ouvidor-geral e corregedor
da comarca de São Paulo,
que passava por aqui.”
Para Waldomiro, é lenda
“a história que o desembargador deixou-se corromper
por um grande donativo de
dinheiro para tornar em
Vila a povoação e, em uma
noite, ter criado juízes e oﬁciais para a Câmara, levantando pelourinho. E que
havendo os de Taubaté se
queixado à sua majestade,
el-rei perdoou os culpados,
baixando carta-régia datada de 10 de julho de 1705.”
O historiador, além de
acreditar ser inconcebível
que homens como Bicudo
Leme e seu irmão participassem dessa “maroteira”,
cita que em 27 de abril de
1702, e ao tempo da Carta
Régia, não havia nenhum
rei, mas a rainha D. Catarina, infanta de Portugal.
Para o historiador, o desembargador não tinha
autoridade para elevar o
povoado à vila. Waldomiro
atenta para o fato de que o
autor, Pedro Taques (17141777), em sua “História da
Capitania de São Vicente
(Edição Melhoramentos),
repetida por Athayde Marcondes e todos os demais
autores (repetitismo), a
respeito do assunto, não
cita documentos e “teria escrito tudo aquilo por volta
de 1765, mais de 50 anos
depois”.
Segundo
Waldomiro,
“em história não se deve
aceitar a palavra de ninguém sem prova documental ou estudo em profundidade, com todo o aparato
das disciplinas e ciências
que a ela servem”.

A Bandeira do Município de Pindamonhan-gaba foi idealizada por uma
comissão presidida pelo
professor Mário de Assis
César e composta pelos
professores Davi de Moura e José Wadie Milad.
Foi instituida pela lei
n.º 55 de de 6 de julho
de 1950.
Nela vemos: o verde e
o amarelo, cores da bandeira imperial, que simbolizam
perfeitamente
a participação de Pindamonhangaba no Grito do
Ipiranga.
O vermelho e o branco - sangue e pureza buscados da bandeira
paulista, são a epopéia
de 1932, na qual tombou
heróicamente o
dileto ﬁ lho desta terra
general Júlio Salgado,
um dos comandantes
das forças constitucionalistas. Vemos as fontes de riqueza do nosso
município, oriundas dos
três reinos da nature-

za (animal, vegetal e
mineral) perfeitamente
representado pelo vermelho, verde e amarelo.
O Cruzeiro do Sul,
com suas estrelas de
prata, diz-nos de nossa
origem cristã, trazendo
ainda no tope a estrela que, no auriverde
pavilhão representa o
glorioso Estado de São
Paulo.
A faixa branca, interrompida no centro pelo
céu azul, aquele lindo
céu da noite estrelada da
emancipação
política
(10-7-1705),
simboliza os dois rios ligados geográﬁ ca e historicamente à terra de
Bicudo Leme: o Paraíba
e o Ipiranga.
Finalmente, o Diadema de Ouro mostranos o título de nobreza:
“Princesa do Norte”,
que nos foi legado por
nossos antepassados.

O HINO
A letra é do poeta e jornalista João Marcondes de
Moura Romeiro, que entre os inúmeros feitos em Pindamonhangaba foi o fundador do jornal Tribuna do
Norte (11 de junho de 1882). A música é do maestro
João Gomes de Araújo. Autor de obras famosas, como
a ópera “Carmosina”, apresentada em Milão, Itália, em
1888, país onde ele estudou sob a proteção e custas
do imperador Pedro II.
Segundo Athayde Marcondes, “este hino foi composto especialmente para ser executado por ocasião da
posse da Câmara Municipal”. Fato que ocorreu no dia 7
de janeiro de 1889, quando foi executado pela Corporação Musical Euterpe. O hino, que desde 1899 havia
sido adotado por tradição, foi oﬁcializado pela Câmara a
partir da lei nº 55, de 6 de julho de 1950, que uniﬁcou
os símbolos cívicos.

Hino Pindamonhangabense
LETRA: Dr. João Marcondes de Moura Romeiro
MÚSICA: Maestro João Gomes de Araújo
Salve! Ó terra querida!
Paraíso terreal,
Onde tudo tem mais vida!
Salve! Ó terra natal!
Nos corações dos teus ﬁlhos
Não se apagarão jamais,
Tradições que nos orgulham
Contadas por nossos pais.
Salve! Ó terra querida!... etc.
Encantadora paragem,
Linda, formosa, sem par!
Das belas plagas brasílias
O mais formoso lugar.
Salve! Ó terra querida!... etc.
Céu azul estrelado,
Vargens cobertas de ﬂores:
Prados de eterna verdura;
Mil encantos, mil primores!

Salve! Ó terra querida!... etc.
A beijar-te o Paraíba
Em curvaturas tamanhas!
Um sol que doira a existência,
Doira vales e montanhas!
Salve! Ó terra querida!... etc.
Tesouro tão precioso
Das mãos de Deus recebido
Pelas mãos cruéis do tempo
Nunca será destruído.
Salve! Ó terra querida!... etc.
Nas ricas terras paulistas,
Todos te invejam a sorte,
Por todo o mundo aclamada
Gentil “Princesa do Norte”
Salve! Ó terra querida!... etc

PINDAMONHANGABA
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ANIVERSÁRIO
Tribuna do Norte
Pindamonhangaba e o 9 de julho
tudoporsãopaulo1932.blogspot.com

Júlio Marcondes Salgado, primeiro e único general da Polícia Militar do Estado de São Paulo

ALTAIR FERNANDES CARVALHO
***
Assim como o 10, o 9
de julho é efeméride de
espaço garantido nas páginas desta secular Tribuna do Norte, tamanha é a
importância do feito que
simboliza para a pátria
e, aqui a razão principal
de sua divulgação neste
jornal, a participação de
pindamonhangabenses
no inesquecível episódio
de luta por uma constituição brasileira. Desde
que começamos a editar
esta página de história ela
já foi dedicada ao tema
Revolução Constitucionalista tendo como enfoque
a participação e o envolvimento de Pindamonhangaba, município que sempre
atendeu aos interesses da
Pátria e também foi à luta
em defesa das treze listras
do pavilhão paulista.
Enquanto
pindamonhangabenses
amargavam o combate no front,
mulheres e até as crianças
contribuíam de alguma
forma para que os paulistas vencessem a peleja.
As passagens relacionadas a este assunto que já

foram relembradas nesta
editoria se encontram registradas nos arquivos da
TN. Para homenagear os
bravos ‘ﬁlhos da princesa’
que atuaram nessa epopeia, o jornal Tribuna do
Norte coloca em destaque
a participação do coronel
Júlio Marcondes Salgado.
Sobre este comandante
da, na época, Força Pública do estado de São Paulo,
já relembrava o saudoso professor Moacyr de
Almeida: “Infelizmente,
na tarde de 23 de julho,
numa demonstração de
armamentos em Santo
Amaro, o estilhaço de
uma granada que explodira acidentalmente no
tubo de um morteiro em
experiência, atingiu a carótida do coronel Júlio
Salgado,
causando-lhe
morte instantânea”, Moacyr de Almeida acrescenta
que o pindamonhangabense recebeu promoção
‘post mortem’ ao posto
imediato, transformandose no primeiro general dos
paulistas, primeiro general da Polícia Militar (Força Pública). Ilustre ﬁlho
de Pindamonhangaba...
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CORRIDA
PINDA
Tribuna do Norte
Maria Fernanda Munhoz

Evento atrai
participantes da
cidade e região
MARCOS VINÍCIO CUBA
***
A Corrida Pinda movimentou a cidade na manhã de domingo (6). As
largadas ocorreram na
praça Padre João de Faria
Fialho, Largo do Quartel.
O evento comemorou os
309 anos da cidade e foi
promovido pela Liga Coneleste de Atletismo, por
meio de parceria entre a
Prefeitura, via Secretaria
de Juventude, Esportes
e Lazer, e Tenaris, com o
apoio da Lei de Incentivo
ao Esporte, do Governo
Federal.
Crianças, jovens, adultos e melhor idade participaram das provas, unindo
gerações. A dona de casa,
Waleska S. Paiva Fávaro,
inscrita na caminhada,
fez o percurso com o ﬁlho
Théo, de 11 meses, e o esposo correu a prova dos
10 km. Moradora em São
José dos Campos, ﬁcou sabendo da prova por meio
de familiares. “Decidi participar pela primeira vez
porque já fazia tempo que
eu precisava fazer exercício, porque depois que
o bebê nasceu eu e meu
esposo demos uma parada nos exercícios. Meu
esposo achou que não ia
dar conta, mas conseguiu
completar a prova”, comentou.
Waleska achou muito
legal o público, e já conhecia a Corrida Pinda por
causa dos pais. Ela conta que o marido não conhecia e gostou bastante,
destacando que a equipe
é organizada e não houve
tumultos.
A administradora Daiane Andrade de Barros
frequenta uma academia
e participou da prova de

Robinho chegou em 1º lugar na prova dos 10 km
Cíntia Camargo

CLASSIFICAÇÃO GERAL E
TEMPO DE CADA ATLETA
10 KM MASCULINO
Robson Karlos de Oliveira e Silva – 32min49
Paulo Tadeu Moreira – 34min19
Francisco de Paula Filho – 35min20
10 KM FEMININO
Bruna Daniele da Silva – 41min04
Gislaine Karine de Oliveira – 46min51
Leandra Aires Cossette – 47min08
4 KM MASCULINO
Jefferson Luiz Dutra – 11min58
Douglas Gouvea – 12min02
Anderson Clóvis da Silva – 12min15
A prova de 4 km reuniu jovens, adultos e a melhor idade
10 km pela primeira vez.
“Estou praticando atletismo há quatro meses,

o mais engraçado é que
antes eu não corria nada,
agora faço alguns treiCíntia Camargo

Pessoas com deﬁciência participaram da corrida

nos de 7 km e correr os
10 km foi um desafio. É
legal a população ser incentivada e criar gosto
pela atividade física, fiquei impressionada com
a quantidade de participantes”, disse.
Daiane diz que a prova
foi bastante difícil, e que
o sol diﬁcultou. Ela está
acostumada a correr durante a noite, estava com
problemas de sinusite e
cruzou a linha de chegada
chorando.
A jornalista Bruna Pires publicou em seu perﬁl
numa rede social que foi a
primeira prova de corrida
que participou, foram 4
km, e ﬁcou orgulhosa por
ter parte de um sonho realizado.
As três escolas premiadas, por terem inscritos
mais alunos, foram: 1º
- Dr. André Franco Montoro, com mais de 280
alunos; 2º - Madalena
Caltabiano Salum Benjamim; 3º - Maria Zara
Miné Rinoldi dos Santos.

4 KM FEMININO
Jennifer Letícia Conde da Silva Severi - 15min38
Márcia Lizandra – 15min47
Elisângela Aparecida Domingues Leite – 16min14
1 KM – INFANTIL MASCULINO
Victor Belmonte
Breno de Assis Silva
Matheus Estevão Silva Borges
1 KM – INFANTIL FEMININO
Dalvany Ribeiro Prado
Darlene do Prado
Isabely Carvalho Garcia
600 METROS – MIRIM MASCULINO
João Victor Lazarini
Aldo Adriano Alves Filho
Daniel Henrique Prado dos Santos
600 METROS – MIRIM FEMININO
Sley Maísa Soares Marcondes
Carolina Santos Tatini
Cibele Cavalcante
200 METROS – PRÉ-MIRIM MASCULINO
Ítalo Antônio Camargo Gofﬁ
Carlos Eduardo Trindade dos Santos
Rafael Hilário dos Santos
200 METROS – PRÉ-MIRIM FEMININO
Camila Ferrari Vera
Giovana Almeida Silva
Vitória Américo Trindade

Cíntia Camargo

Grupos de amigos e inúmeras famílias participaram da corrida que marca tradicionalmente a comemoração de aniversário de Pindamonhangaba

Cíntia Camargo
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ESPORTES
Pintado organiza reunião
para definir Salonão 2014
O presidente da Liga Pindamonhangabense de Futsal,
José Benedito Coelho – o Pintado, convida os interessados
para a reunião na qual serão
entregues as fichas de inscrição para o Campeonato Salonão.
O encontro acontece na sex-

ta-feira (11), a partir das 19 horas, na sede da Liga de Futsal,
localizada ao lado do Mercado
Municipal. O campeonato tem
previsão de início na primeira
quinzena de julho. As categorias que disputarão o certame
serão: Sub 14 (nascidos em
2000); Sub 20 (nascidos em

1994) e 6ª Copa do Comércio
de Futsal-Livre.
“Está é uma ótima oportunidade para os jovens praticarem o que realmente gostam e,
quem sabe, se destacarem no
cenário nacional representando nosso munícipio”, ressalta
Pintado.

De acordo com ele, a edição 2014 terá um nível técnico
acima da média. “Pela qualidade dos jogadores de Pindamonhangaba e pelo envolvimento
dos treinadores, comissão técnica, dos dirigentes, o apoio da
Prefeitura e a força que vem das
arquibancadas, creio que tere-

Divulgação

Vagas estão disponíveis para pessoas de todas as faixas etárias residentes em Pindamonhangaba

Lista de espera de natação
e hidroginástica está aberta
Interessados em praticar natação ou
hidroginástica nas piscinas da Prefeitura
de Pindamonhangaba devem comparecer
aos locais indicados e deixar o nome na
lista de espera. Basta levar um documento com foto e apresentar aos funcionários,

das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.
As aulas são realizadas nos centros esportivos João Carlos de Oliveira, “João
do Pulo”, José Ely Miranda, “Zito”, Rita
Eni Cândido, “Ritoca”, e no bairro Cidade
Nova, pelos professores da Secretaria de

Odirley Pereira

FUTEBOL AMADOR

Liga de
Futebol
deﬁne
1ª Divisão
A Liga Pindamonhangabense
de Futebol promove nesta quarta-feira (9), às 19h30, uma reunião para o Conselho Arbitral da
1ª Divisão.
Todos os clubes estão convidados a participar e deﬁnir regras do campeonato. De acordo
com a Liga de Futebol, durante
o evento, que acontece na sede
da instituição, outras questões
ligadas à 1ª Divisão devem ser
deﬁnidas.

Juventude, Esportes e Lazer. As oportunidades são para crianças, adolescentes,
jovens, adultos e melhor idade. Os jovens
e adolescentes representam a cidade em
diversas competições, já a melhor idade,
nos Jogos Regionais do Idoso.

Divulgação

Pintado, presidente
da Liga de Futsal

mos jogos de altíssimo nível”
Pintado espera partidas
equilibradas. “Conforme o torneio avançar, começa a ficar
mais tenso, mais difícil, com
jogos emocionantes e decididos nos detalhes. Por isso temos uma atenção especial com
a arbitragem também”, disse.

ATLETAS
REPRESENTAM
PINDA COM BONS
RESULTADOS
NOS REGIONAIS

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
Os atletas da delegação de
Pindamonhangaba que defendem a cidade nos 58º Jogos Regionais desde o dia 3 de julho
vão competir até sábado (12).
Com equipes formadas apenas
por atletas do município, sem
contratações, os representantes
da cidade estão colocando medalhas na bagagem e conquistando boas colocações.
Na classiﬁcação geral a capoeira feminina conseguiu o 4º lugar e a masculina em 6º, também
teve medalha de bronze. A professora da modalidade parabeniza a
equipe pela garra e determinação
mostradas nas gingas.
No atletismo PCD - Pessoa
Com Deﬁciência teve medalhas de
prata nas modalidades arremesso de peso, lançamento de disco
e dardo. As conquistas foram do
atleta Milson Ferreira Lopes.
Modalidades como futsal,
natação, basquete, voleibol, entre outras, estão competindo
e algumas ainda irão estrear,
como é o caso da ginástica rítmica e do judô.
O secretário de Juventude,
Esportes e Lazer agradece o empenho de todos os professores e
dos atletas. “A nossa cidade possui atletas talentosos e estamos
dando oportunidade aos representantes daqui. Eles merecem
e estão tendo excelente desempenho”.

Final de semana sem folga no futebol
Das equipes da categoria Sub
11, apenas o Etna terá folga neste ﬁnal de semana. A equipe do
Cidade Nova vai receber o PS
Gerezim; Santos e São Paulo se
enfrentam no Parque das Nações, e o Tipês vai à casa da Ferroviária. Todos os jogos estão
marcados para as 8h30.
O Sub 15 entra em campo às
10 horas. Colorado joga contra
o PS Gerezim na Vila São Benedito; Santos e São Paulo vão ao

Parque das Nações; Ferroviária
recebe o Interpinda no Boa Vista; Etna joga com o A Mil por
Hora no Machadão.
Pelo Quarentão, o Ramos está
de folga neste domingo (13); o
Santa Luzia será o anﬁtrião da
partida contra o Cidade Nova;
Andrada e Independente jogam
no Santa Cecília; Bela Vista e São
Paulo disputam no bairro das
Campinas, Tipês vai jogar em
casa contra o Mombaça.

CONFIRA AS PARTIDAS DA SEGUNDA DIVISÃO

Regras da ‘Primeirona’ serão deﬁnidas na reunião

JARDIM RESENDE X SANTA CRUZ
Local: Jardim Resende
SANTOS X MANTIPÊ
Local: Morumbi Pindense
ARARETAMA X SANTA CECÍLIA
Local: Ramirão
CÍCERO PRADO X CIDADE NOVA
Local: “Zito”

Tribuna do Norte
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cotidiano
Shopping comemora 309
anos de Pindamonhangaba
O Shopping Pátio Pinda preparou uma programação especial para as comemorações.
Na segunda-feira (7),
as ações tiveram início
com um “mutirão da saúde” realizado em parceria
com o Laboratório Cedlab
e iniciadas as exposições
“Fotos antigas de Pinda” e
“Personalidades típicas na
época da emancipação”.
A corporação Banda
Euterpe – fundada em
1825, em Pinda, e banda
considerada a mais antiga
do Brasil, se apresentou a
partir das 20 horas.
De 8 a 10 de julho acontecem diversas apresentações, sempre às 18 horas.
Nesta terça-feira (8) é dia
de dança com a Cia Cênica de Dança Mônica Alvarenga; na quarta-feira (9),
tem dança com o grupo
Alan Assis; e, quinta-feira
(10), é dia de música com
a Camerata Orquestra Jovem de Pinda.

Divulgação

Cia Cênica de Dança Mônica Alvarenga se apresenta no Shopping nesta terça-feira, às 18 horas

Lar da Criança Irmã Júlia
precisa de doações
O Lar da Criança Irmã
Júlia é uma das instituições beneficentes mais
antigas da cidade. Foi
fundada em 28 de abril
de 1959. Com 55 anos de
existência este ano, vem
prestando relevantes serviços à comunidade.
O Lar, entidade espírita de assistência social,
é um abrigo institucional
para crianças de zero a 11
anos e 11 meses. O abrigamento é a última e extrema medida para proteção das crianças, pois as
retira do convívio com a
família. Para ele o ideal é
que fique o menor tempo
possível no abrigo, até que
as respectivas famílias se
reestruturem novamente
e elas possam retornar.
Todo processo é feito pelo
Conselho Tutelar e pelo
juiz da Vara da Infância e
Juventude.
Hoje a instituição
conta com a ajuda de 17
funcionários sendo elas,

Vida do presidente
Demétrio Cabral Júnior, filho de Ana de Melo
Cabral e Demétrio Cabral nasceu no dia 12 de
novembro de 1946 e hoje
é diretor do Lar, eleito
em maio de 2012 para
um mandato até 2015.
Engenheiro agrônomo
e engenheiro ambiental
aposentado, ele têm 67
anos e é casado. Ele se
orgulha ao falar dos seus

quatro filhos que possuem
uma brilhante carreira,
sendo um médico neurologista, uma arquiteta e
urbanista, um engenheiro
químico e uma fisioterapeuta. Nascido e criado
em Pindamonhangaba
viveu a maior parte da
sua vida aqui.
Ele trabalha como
voluntário faz mais de 40
anos.

cuidadoras, cozinheiras,
psicóloga, assistente social, nutricionista e os serviços gerais.
A diretoria é eleita para
um mandato de três anos
e são todos voluntários e
não recebem salários ou
qualquer benefício.
As crianças abrigadas
recebem tratamento médico através da rede pública e contam com um
consultório odontológico

no local (os dentistas são
voluntários).
As crianças em idade
escolar frequentam as escolas da rede pública.
O Lar Irmã Júlia é
mantido com recursos
municipais, estaduais e
federais que cobrem 45%
das despesas, ficando os
55% restantes como contrapartida da entidade. De
acordo com diretor da instituição, Demétrio Cabral
Júnior, “a situação é extremamente preocupante, pois tem ficado cada
vez mais difícil angariar
recursos suficientes para
cobrir as despesas”.
“A ajuda da comunidade é fundamental! Recebemos doações de roupas,
alimentos, e temos associados que contribuem
mensalmente.
Temos
uma parceria com o Sesc Taubaté que capacita nossas cozinheiras uma vez
por mês além de fornecer
semanalmente frutas, verduras e legumes”, ressalta
Demétrio Cabral Júnior.

Lar Irmã Júlia foi fundando em 1959

Divulgação

Conferência e programação de
aniversário da Bola de Neve Pinda
Maurino Junior
***
A igreja Bola de Neve,
de Pindamonhangaba, realizou entre os dias 4 e 6
de julho, a 1ª Conferência
“Andando no Espírito”,
que teve como objetivo
aproximar Deus aos fiéis
da congregação e da cidade.
Esteve presente o
pastor Facundo Alegre,
missionário argentino do
Mang – Ministério Nascidos para Governar, de
Balneário Camboriú, Santa Catarina. Ele vive no
Brasil e tem contribuído
com o crescimento espiritual de muitos cristãos. O
casal de pastores da igreja
Bola de Neve de São José
dos Campos, Dani Mota
e Fábio Mota, auxiliaram
na edificação da igreja no
Litoral Norte e na região
metropolitana do Vale do
Paraíba.

Fabrício Carvalho

Fiéis lotaram a igreja para os eventos
A “Cia de Teatro Jeová Nissi” participou do
encerramento e fez a
apresentação da história de Naamã, um general do exército sírio
orientado pelo profeta
Eliseu a mergulhar no
rio Jordão para que fosse curado da lepra. Após
o término da apresentação foi realizado um
culto pelo pastor Rodrigo Camilo, responsável
pela igreja de Pindamonhangaba.

A igreja Bola de Neve
Pinda completa um ano
neste mês e para comemorar esta data está preparando uma programação
especial. Sábado (12), às
19 horas, haverá o evento “Culture Party”, com a
presença do rapper Vicente Blood, do artista plástico Jeferson Guedes e do
DJ Jeff. Aos domingos, os
cultos serão realizados por
pastores convidados. Confira a programação no site
www.boladenevepinda.com.
Fabrício Carvalho

“Cia de Teatro Jeová Nissi” participou do encerramento
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ETR ÓLEOS S/A – CNPJ/MF Nº 07.830.977/0001-85 – NIRE 35.300.327.161
EDITAL DE CONVOCAÇÃO EM 2ª CHAMADA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os acionistas da ETR Óleos S/A (“Companhia”) para se reunirem no dia 10 de
julho de 2014, às 16:30 h, na sede social localizada na Av. Félix Galvão Cruz Simões, nº 485, Bairro
Feital – Distrito de Moreira César, CEP 12441-285, Pindamonhangaba (SP), para deliberar sobre
a seguinte ORDEM DO DIA:
Aprovação das contas, do balanço patrimonial e das demais demonstrações financeiras do
exercício encerrado em 31.12.2013, publicadas no Diário Oficial de SP e no Jornal da Cidade de
Pindamonhangaba ambos em 11.04.2014.
Ratificar os atos da administração.
Pindamonhangaba (SP), 03 de Julho de 2014.
A Diretoria

3cm por 2 col
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3644-5986
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
056/14
Retiﬁcação de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0384/14
DATA PROTOCOLO:
20/03/2014
Nº CEVS: 353800601-864-000048-1-2
DATA DE VALIDADE:
24/06/2015
CNAE:
8640-2/05 Serviço de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante-exceto
tomograﬁa Equipamento RAICENTER-OMEGA n° de série 0219/0899
RAZÃO SOCIAL:
Santa Casa de misericórdia de Pindamonhangaba
CNPJ/CPF:
54.122.213/0001-15
ENDEREÇO:
Rua Major José dos Santos Moreira
N°:
466
COMPLEMENTO:
BAIRRO
Centro
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-050 UF:
SP
RESP. LEGAL:
José Alberto Monteclaro Cesar
CPF:
150.278.808-04
RESP. TÉCNICO:
José Luiz Castro de Mello César
CPF:
740.965.758-87
CBO:
Médico Pediatra
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.:
22459
UF:
SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 24/06/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de
tais exigências, ﬁcando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 24 de junho de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
057/14
Retiﬁcação de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0385/14
DATA PROTOCOLO:
20/03/2014
Nº CEVS: 353800601-864-000054-1-0
DATA DE VALIDADE:
24/06/2015
CNAE:
8640-2/05 Serviço de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante-exceto
tomograﬁa Equipamento RAICENTER-OMEGA Nº de série 0506/0705
RAZÃO SOCIAL:
Santa Casa de misericórdia de Pindamonhangaba
CNPJ/CPF:
54.122.213/0001-15
ENDEREÇO:
Rua Major José dos Santos Moreira
N°:
466
COMPLEMENTO:
BAIRRO
Centro
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-050 UF:
SP
RESP. LEGAL:
José Alberto Monteclaro Cesar
CPF:
150.278.808-04
RESP. TÉCNICO:
José Luiz Castro de Mello César
CPF:
740.965.758-87
CBO:
Médico Pediatra
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.:
22459
UF:
SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 24/06/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de
tais exigências, ﬁcando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 24 de junho de 2014
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
058/14
Retiﬁcação de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0386/14
DATA PROTOCOLO:
20/03/2014
Nº CEVS: 353800601-864-000052-1-5
DATA DE VALIDADE:
24/06/2015
CNAE:
8640-2/05 Serviço de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante-exceto
tomograﬁa Equipamento SIEMENSPLEOPHOS 4S Nº de série S/N
RAZÃO SOCIAL:
Santa Casa de misericórdia de Pindamonhangaba
CNPJ/CPF:
54.122.213/0001-15
ENDEREÇO:
Rua Major José dos Santos Moreira
N°:
466
COMPLEMENTO:
BAIRRO
Centro
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-050 UF:
SP
RESP. LEGAL:
José Alberto Monteclaro Cesar
CPF:
150.278.808-04
RESP. TÉCNICO:
José Luiz Castro de Mello César
CPF:
740.965.758-87
CBO:
Médico Pediatra
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.:
22459
UF:
SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classiﬁcação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

ol por 12 cm

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 16/07/2014 às 14:00 horas

O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 24/06/2014, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de
tais exigências, ﬁcando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 29 de junho de 2014

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).

ALMOXARIFE

Dia 16/07/2014 às 14:30 horas

3º ADMILSON PEDROSO DE LIMA
RUA MARIA SALOMÉ CESAR VILELLA SANTOS, 30 – PINGO DE OURO
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12510-370
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

AGENTE DO CONTROLE VETOR
14º JOSÉ MARCELO MARTINS ALVES
RUA JOAQUIM DE MORAES FILHO, 146 – INDEPENDÊNCIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12031-570
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE TRÂNSITO

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 120/2014 de “Aquisição de lanches padronizados para o departamento
de assistência social a ﬁm de atender a programação referente ao calendário de 2014”, foram elaboradas as
Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 06/06/2014:

ATA nº 099/2014
ITEM

01

02

03

04

05

UNID.
DE
MEDIDA
UN

UN

UN

UN

UN

Empresa:

MARIA DE LOURDES DE SOUZA REZENDE - ME
MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

Própria

11,80

650

DESCRIÇÃO
Kit lanche - padrão "A"
Descrição completa:
Devidamente fechado em embalagem individual,
composto de 01 (um) refrigerante acondicionado em
lata gelado; 01 (um) pão nazaré com 02 (duas) fatias
de presunto cozido e 2 (duas) fatias de queijo
muçarela; e 1 (uma) fruta da época.
Especificação:
Pão francês com 01 fatia de presunto, 01 fatia de
muçarela, 01 fruta da época, 01 barra de cereal, 350
ml de refrigerante em lata e agua garrafa 500 ml
Kit lanche - padrão "B"
Descrição completa:
Devidamente fechado em embalagem individual,
composto de 01 (um) refrigerante acondicionado em
lata gelado; 01 (um) pão nazaré com 02 (duas) fatias
de presunto cozido e 2 (duas) fatias de queijo
muçarela.
Especificação:
350ml de refrigerante em lata, 01pão nazaré com 01
fatia de presunto e 01 fatia de muçarela
Kit lanche - padrão "C"
Descrição completa:
Devidamente fechado em embalagem individual,
composto de 01 (um) pão nazaré com 02 (duas)
fatias de presunto cozido e 2 (duas) fatias de queijo
muçarela.
Especificação:
02 tipos de salgados (fritos ou assados) ou folhado
tipo croissant, 02 minis folhados doce tipo carolina,
350ml de refrigerante em lata
kit lanche - padrão "D"
Descrição completa:
Devidamente acondicionados em travessas redondas
de papelão laminado, composto de: 02 (dois)
sanduíches de pães franceses com 02 (duas) fatias
de presunto cozido e 2 (duas) fatias de queijo
muçarela; 04 (quatro) tipos de salgados (fritos ou
assados) ou folhados salgados, tipo croissant,
devendo ser entregue 02 (dois) salgados ou folhados
por tipo, totalizando 08 (oito) unidades por pessoa e
04 (quatro) mini-folhados doce, tipo carolina,
recheadas.
Especificação:
02 lanches naturais, 02 fatias de bolo, 350ml de
refrigerante
Kit lanche - padrão "E"
Descrição completa:
Devidamente acondicionados em travessas redondas
de papelão laminado, composto de: mini sanduíches
com frios feitos no pão de batata redondo recheado
com frios, sendo 02(duas) unidades por pessoa; mini
pão de queijo, sendo 03 (três) unidades por pessoa;
04 (quatro) tipos de salgados (fritos ou assados) ou
folhados salgados, tipo croissant, devendo ser
entregue 02 (dois) salgados ou folhados por tipo,
totalizando 08 (oito) unidades por pessoa; 04
(quatro) mini folhados doce, tipo carolina, recheadas
e bolo caseiro, sem recheio e sem cobertura,
podendo ser nos sabores: laranja, fubá ou cenoura,
sendo, no mínimo, 03 fatias por pessoa.
Especificação:
02 minis lanches no pão de batata redondos
recheado com frios, 03 minis pães de queijo, 08
minis salgados (assados ou fritos), 4 mini folhados
doces tipo carolina, 02 pedaços de bolos de fubá,
350ml refrigerante em lata, 150 ml de suco de fruta
embalagem tetra park.

Própria

Própria

6,20

6,20

750

370

Ata da 26.ª Sessão Extraordinária de 2014, da
Junta Administrativa de Recursos de Infrações
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/
SP, realizada em 03.07.2014.
Às dezessete horas do dia três de julho
de dois mil e quatorze, 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 Vigésima Sexta
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 Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada
a ata da 26.ª Sessão Ordinária, realizada
em 01.07.2014. Na ORDEM DO DIA,
foram apreciados os seguintes recursos: I
– RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi.
DEFERIDO, por votação unânime: 1-0033/14
Amauri Mendes da Silva e INDEFERIDO, por
votação unânime: 1-0045/14 Acir Fernandes
Pais Filhos. II – RELATOR: Sra. Bruna
Danielle da Silva Alves. DEFERIDO, por
votação unânime: 1-0047/14
José Hernandes Lobato EPP. III– RELATOR:
Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho
INDEFERIDO,
por
votação
unânime:
1-0061/14 Jucélia Batista Ferreira.
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, 03 de Julho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE TRÂNSITO

Própria

Própria

12,75

16,75

1.120

1.620

Pindamonhangaba, 04 de julho de 2014.

Ata da 26.ª Sessão Ordinária de 2014, da
Junta Administrativa de Recursos de Infrações
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/
SP, realizada em 01.07.2014.
Às dezessete horas do dia primeiro de julho
de dois mil e quatorze, 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 Vigésima 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,
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 25.ª Sessão Extraordinária, realizada
em 26.06.2014. Na ORDEM DO DIA,
foram apreciados os seguintes recursos:
I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro
Cozzi DILIGÊNCIA, por votação unânime:
1-0042/14 Marcos Cardoso Prudente.
II – RELATOR: Sra. Bruna Danielle da
Silva Alves INDEFERIDO, por votação
unânime: 1-0054/14 Raudenir de Araujo
Moura, 1-0056/14 Fabrizio José Marcondes
Assoni, 1-0058/14 Darleide da Silva Vieira
e 1-0074/14 André Teixeira de Andrade.
III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de
Souza Filho INDEFERIDO, por votação
unânime: 1-0058/14 Darleide da Silva
Vieira. IV – EXPEDIENTE: Ofício 0032/14JARI 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, 01 de Julho de 2014.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
Convocação para a 6ª Reunião Ordinária do CMDM – 2014
Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM convocadas a comparecerem, na
data e local abaixo, para a realização da 6ª reunião ordinária, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
•
•
•
•

Aprovação de atas
Programação da Semana Lei Maria da Penha - Discussão e Aprovação
Programação da Semana da igualdade - Apresentação de Proposta e Aprovação
Informes

Dia:
Horário:
Duração:
Local:

14/07/2014 (segunda-feira)
18h30 (tolerância de 10min)
Aproximadamente 2 horas
Auditório da Prefeitura Municipal

Observação:
As conselheiras que não puderem comparecer, respeitando o Regimento Interno, deverão justiﬁcar
a ausência através do email – cmdm@pindamonhangaba.sp.gov.br
Simone Braça
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Em consonância ao disposto no artigo 13, alíneas “d” e 22, alíneas “b”, todos do Estatuto Social
do Instituto Bíblico das Assembléias de Deus – IBAD – ﬁcam os senhores associados, em pleno
gozo de seus direitos estatutários e em condições de votar e serem votados, convocados a, se
pretenderem, participarem da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 16 de julho de 2014,
com início às 14h30, com a maioria absoluta dos seus associados, ou trinta minutos após, com
qualquer número de presentes, na sede localizada na Rua São João Bosco, 1114, Santana em
Pindamonhangaba, para tratar dos seguintes assuntos:
1 – Eleições para Diretoria e Conselho Fiscal, com posse dos membros eleitos;
Apresento aqui os meus votos da mais alta estima e considerações cristãs.
Pindamonhangaba 04 de julho de 2014.
Mark Jonatham Lemos - Presidente do IBAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notiﬁcação
Controle 183/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca ao Sr (a) CICERO G RESENDE E
OUTROS , responsável pelo imóvel situado a RUA ALVARO PINTO MADUREIRA , S/
NR°, bairro VILA RICA, inscrito no município sob a sigla SO121602001000, para que
efetue a Construção de Muro do referido imóvel no prazo de 90 dias a contar da data desta
publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 3 da lei 2610 09/12/91 e artigo
119 da lei 1411 10/out/74 Codigo Posturas..
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) 183/2014
A Prefeitura comunica que no Pregão (Registro de Preços) n°. 183/2014, que cuida da “Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de treinamento de oﬁcinas culturais
artesanais e oﬁcinas culturais de lazer, para atender dois projetos, sendo: PROJETO NOSSO
BAIRRO e OFICINAS DE BAIRROS, dentro do município de Pindamonhangaba; a contratada
deverá contar com instrutores suﬁcientes para aplicação de 35 (trinta e cinco) oﬁcinas nos dois
projetos simultaneamente, conforme relação quantitativa estimada de oﬁcinas, sendo que na
proposta deverá estar incluso os recursos necessários para aplicação das mesmas”, a Autoridade
Superior homologa a adjudicação do Senhor Pregoeiro em favor das empresas: (item - valor R$):
Entek Cursos Livres Ltda (03 – 52,96; 06 – 54,45; 07 – 52,96; 09 – 52,96; 13 – 16,00; 15 – 20,00;
22 – 44,00; 34 – 52,96; 35 – 52,96); Simbiose Aventura e Turismo Ltda. ME (01 – 53,50; 02 – 52,00;
04 – 55,00; 05 – 40,00; 10 – 53,50; 11 – 55,33; 12 – 54,00; 14 – 53,16; 16 – 40,00; 17 – 40,00; 18
– 51,50; 19 – 40,00; 20 – 52,83; 21 – 40,00; 23 – 53,50; 24 – 52,16; 25 – 53,50; 26 – 57,42; 27 –
56,33; 28 – 52,00; 29 – 52,00; 30 – 52,00; 31 – 53,50; 32 – 54,16; 33 – 53,50). Itens imprósperos 08.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2014.
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Polícia

Menores são acusados de
assassinar rapaz de 19 anos
Dois menores foram
detidos pela Polícia Militar, na noite de sábado
(5), acusados de assassinar um outro jovem a tiros na mesma noite.
Os dois adolescentes
têm 15 e 17 anos respectivamente, e o crime aconteceu perto de um bar no
Alto Cardoso.
De acordo com a PM,
um policial que estava de
folga em sua residência,
no Jardim Cristina, escu-

tou um barulho de moto
na rua e logo após, ouviu
som de correria no local.
Ao sair para veriﬁcar, ele
viu um adolescente em atitude suspeita e o abordou.
O jovem estava armado e,
logo em seguida, o policial
notou a presença de um
segundo adolescente, que
também foi detido.
Os adolescentes foram
conduzidos ao Distrito Policial onde estavam duas
testemunhas do homicí-

dio. Segundo as testemunhas, dois homens numa
moto haviam passado em
frente a um bar e atirado
diversas vezes contra um
jovem que estava no local.
A vítima chegou a ser levada para o Pronto-Socorro,
mas morreu no hospital.
As testemunhas reconheceram os dois adolescentes como os autores dos
disparos e eles confessaram
o crime. Eles teriam atirado
no homem por vingança.

Valenews

Os dois menores foram levados para o 4º DP
de Quiririm, em Taubaté,
onde ﬁcam menores infratores. Eles serão encaminhados à Vara da Infância
e da Juventude.

Local onde o crime
aconteceu perto
de um bar no Alto
Cardoso

Após greve, trabalhadores
da construção civil na Novelis
conquistam melhorias

a

Cuidados com
pipas devem ser
redobrados nas férias
Divulgação

Guilherme Moura

Com a realização da Copa do Mundo, o período de
férias escolares teve início mais cedo em 2014. Nessa
época, uma das brincadeiras preferidas de crianças e
adolescentes é empinar pipas.
Apesar de ser uma forma de diversão, é preciso reforçar os cuidados ao praticar a atividade, principalmente
porque, caso a brincadeira não aconteça de forma segura, além de provocar o desligamento da rede elétrica,
com prejuízo às residências no entorno, a atividade pode
causar graves acidentes.
De acordo com a concessionária EDP Bandeirante,
no período de férias escolares (janeiro, junho, julho
e dezembro), os índices de atendimentos da empresa
relacionados à pipa na rede elétrica aumentam consideravelmente.
Segundo dados da própria empresa, somente em
Pindamonhangaba, 29 mil clientes ﬁcaram sem energia
elétrica em algum momento de 2013 devido à ocorrência de pipa na rede elétrica. No total, foram registradas
226 ocorrências como esta no município durante o ano
passado.
Já na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte,
durante o mês de julho de 2013, por exemplo, 18% das
falhas na rede elétrica foram ocasionadas por pipa.

Trabalhadores aprovam em assembleia proposta conquistada com a greve iniciada dia 3
Os trabalhadores da
construção civil nas empresas J. Orion, Jal, Lennox e Eléctra, todas prestadoras de serviço na
Novelis, aprovaram na
manhã de segunda-feira
(7), uma nova proposta
das empresas para atender
a pauta de reivindicações
da categoria.
Em greve desde a quinta-feira (3), os cerca de
100 trabalhadores conseguiram avanços em vários

itens, entre eles a correção
dos percentuais de horas
-extras, a oferta da ajuda de
custo, do lanche da tarde,
além do índice de aumento
salarial com ganho real nos
salários. A greve conquistou também um abono, e
em outubro será paga uma
antecipação de R$ 150,
com o compromisso das
empresas de continuar a
negociação em janeiro de
2015, quando será fechado
o valor global.

“os dias parados não
serão descontados”, disse
o presidente do sindicato,
Marco Antonio Ferreira,
“Marquinhos”.
Segundo Marquinhos,
outro ponto positivo foi a
inclusão dos trabalhadores
da Eléctra nessa última rodada de negociação. Além
dela, outras duas empresas
terceirizadas da Novelis,
que são novas e por isso não
receberam a pauta, também estarão em negociação

com o sindicato para serem
inclusas nesses acordos.
A greve dos trabalhadores da construção civil
da Novelis também contou
com apoio do Sindicato dos
Metalúrgicos de Pindamonhangaba e do Sindicato
dos Condutores do Vale do
Paraíba, ambos ﬁliados à
CUT, além da Feticom-SP
- Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção e do Mobiliário
do Estado de São Paulo.

Jogo do Brasil a
partir das 15 horas
no Pindabar

Terraço também
transmite partida
Brasil x Alemanha

O Pindabar vai transmitir o jogo da semiﬁnal entre
Brasil e Alemanha nesta quarta-feira (8), a partir das
15 horas. A torcida poderá contar com um telão e a
entrada para mulheres é gratuita.

O Terraço Bar também irá transmitir a partida
Brasil e Alemanha na terça-feira (8), a partir das 15
horas. Além do jogo, o ambiente terá música ao vivo
com Renata Santos e DJ Rogério.

Em busca de conscientizar a população e alertar
crianças e adultos quanto aos perigos de empinar
pipas próximo à rede elétrica, a EDP selecionou alguns
cuidados essenciais para a prática da brincadeira
• Escolha um local descampado e longe da ﬁação elétrica;
• Alguns materiais utilizados na confecção da pipa podem ser condutores de energia e aumentam o perigo em
caso de contato com a rede elétrica. Rabiolas feitas de ﬁta
VHS ou cassetes são alguns exemplos.
• O uso de cerol (pó de vidro com cola), além de ser um
risco para motociclistas e pedestres, também oferece perigo no contato com a rede de energia. Isto porque ele
corta a camada de borracha que reveste os ﬁos de alumínio ou de cobre, o que permite a transferência de corrente
elétrica, podendo provocar um curto.
• Arremessar objetos na rede elétrica para o resgate da
pipa pode causar graves acidentes. O “lança-gato” (pedra presa a uma linha) ou qualquer outro objeto condutor de energia não deve ser lançado sob a rede.
• Empinar pipas em locais como lajes e muros deve ser
evitado. A proximidade com a rede elétrica aumenta o
risco de acidentes.
• É expressamente proibido invadir as ETDs - Estações
Transformadoras de Distribuição para recuperar pipas.
As ETDs são locais energizados onde somente pessoas
autorizadas podem entrar.
Um acidente causado por descarga elétrica pode deixar
sequelas como queimaduras e, em casos mais extremos,
causar a morte. Vale lembrar que em caso de qualquer
anomalia na rede da distribuidora, os consumidores devem entrar em contato com a Central de Atendimento ao
Cliente, por meio do 0800 721 0123, que funciona 24 horas e com ligação gratuita.
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Professor Eric dá mais um passo Felipe César – FC pede Janio Lerario parabeniza
para implantação de curso Técnico o retorno do Posto de
Executivo por realização de
Saúde do Ribeirão Grande Festival Junino do Vale do Paraíba
em Segurança do Trabalho
O vereador Felipe César –
FC (PMDB) reitera ao prefeito
e a Secretaria de Saúde, o
retorno do Posto de Saúde e
Posto Odontológico, no bairro
do Ribeirão Grande, o mais
breve possível. De acordo com
o vereador esta solicitação se
faz necessária devido a grande
população da região que não
conta com o atendimento médico e odontológico, tendo que
se deslocarem até a cidade.
Portais nas
entradas da cidade
O vereador Felipe César
– FC reitera ao Executivo a
realização de estudos visando a construção de portais
nas entradas da cidade, para
atender os turistas que visitam
nossa cidade, com a instalação de câmeras que poderão
contribuir para a segurança
da população. “A maioria

C o m u n i ca ç ã o /CVP

Vereador Professor Eric

O vereador Professor Eric
(PR) reuniu-se com o prefeito
Vito Ardito Lerario, a diretora
da ETEC João Gomes de Araujo, Professora Mirtes Marroco
Paim e autoridades do Centro
Paula Souza em São Paulo, para
discutir a implantação de mais
cursos técnicos em nossa cidade,
entre eles, o de “Técnico em
Segurança do Trabalho” no Distrito de Moreira César. Durante
o encontro, ficou acertado entre
as partes, firmar um convênio
entre a prefeitura e o Centro
Paula Souza, onde nossa cidade
cede o espaço físico e monta o
laboratório, enquanto o Centro
entra com toda tecnologia necessária para o andamento do
curso. “Precisamos cuidar para
que as pessoas de nossa cidade
consigam empregos aqui. Nosso parque industrial é grande,
novas empresas estão vindo se
instalar em Pindamonhangaba
e, por esta razão, é necessário
que novos cursos preparem a

qualificação profissional dos
moradores de nossa cidade.
Agradeço à diretora da ETEC,
Professora Mirtes, ao prefeito
Vitão e toda sua equipe, que estão dando todo apoio necessário
para que este projeto se concretize. Vamos trabalhar juntos para
mais esta conquista”, concluiu
o Professor Eric.
Centro Comunitário e
Iluminação no Taipas
Através do requerimento
nº 1.281/2014, endereçado ao
Executivo municipal e ao Secretário de Planejamento, Jorge
Samahá, o vereador Professor
Eric está solicitando estudos e
providências para construção
de um centro comunitário no
bairro Taipas. Já no requerimento nº 1.295/2014, o parlamentar solicita ao Executivo, à
Empresa Bandeirante Energia
e à Subprefeitura a instalação
de iluminação na rodovia Abel
Fabrício Dias – SP 62, nas proximidades da Igreja Santa Cruz,
no bairro Taipas. “O Taipas é o
último bairro de nossa cidade em
direção à Roseira. Muito antigo,
precisa de benfeitorias simples
para melhorar o dia-a-dia dos
moradores. Peço ao Prefeito que
estude com carinho e realize,
no menor tempo, estas obras
que, sem duvida alguma, vão
melhorar a vida dos moradores
daquela comunidade”, concluiu
o vereador Professor Eric.

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric
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Encontro aconteceu em São Paulo com Prefeito
e autoridades do Centro Paula Souza

das cidades, principalmente
as turísticas apresentam um
portal nas suas entradas, que
atendem tanto aos turistas com
as indicações dos principais
pontos turísticos da cidade;
como também na segurança,
com instalação de câmeras e
guardas municipais que poderão atuar em conjunto com
as policias civil e militar”,
destaca o vereador.
Segundo anel viário
O vereador Felipe César
– FC reitera ao Executivo a
contratação de uma empresa
especializada para realizar
estudos visando a construção
do segundo anel viário em
Pindamonhangaba. O vereador alega que tendo em vista
o crescimento do município
nos últimos anos e o fluxo de
veículos, há necessidade de
novas rotas alternativas para
o contorno e o acesso
da cidade.
Como este estudo
e a obra demandam
muito tempo, o vereador Felipe César
– FC, prevendo esta
necessidade num futuro próximo, pede
ao prefeito que se
inicie as tratativas o
quanto antes, visando o segundo anel
viário em Pindamonhangaba.

Assessoria

de
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Vereador Janio Lerario

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) fez questão
de parabenizar o Prefeito
Municipal e toda a equipe da
organização do “1º Festival
Junino do Vale do Paraíba”
que foi um sucesso e atingiu
o objetivo proposto.
Janio disse que “foi uma
iniciativa muito importante
que deve continuar, pois fez
um grande sucesso com participação de pessoas de todo o
Vale do Paraíba”. O vereador
afirmou que “a animação foi
muito grande, com a participação maciça da população
da zona rural”.
Janio ressaltou que o

Vereador
F e l i p e C é s a r - FC

Festival Junino foi um momento de confraternização
e entretenimento. “Foi um
encontro de pessoas amigas
com muitas atrações de boa
qualidade. Realmente um
grande sucesso, com diversos
pratos típicos desta época”,
salientou o vereador.
Para o vereador Janio, é
muito importante o apoio da
Prefeitura, principalmente por
ter escolhido o local e instalado a grande estrutura de palco,
barracas, som e a iluminação,
além de sanitários e toda decoração típica de festa que já
se tornou uma das principais
festas do ano.

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Felipe César – FC

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

Fotos: Assessoria

de
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Trabalhadores

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) junto com
os moradores do Residencial Crispim comemoram a
autorização dada pela Cetesb para o prolongamento
da tubulação da galeria de
águas pluviais localizada
entre as ruas Pedro da
Cruz Salgado e Felisbino
de Almeida, no Bairro do
Crispim.
No ofício assinado pelo
Gerente da Agência Ambiental de Taubaté, engenheiro Mario Luiz Alves, o

órgão ambiental autoriza a
obra e cita que trará benefícios a saúde dos moradores,
já que havia muitas reclamação sobre a proliferação
de insetos, fortes odores
causado por águas paradas
e esgotos sanitários.
“Esta é uma grande notícia para toda a comunidade
que lutou para que este local
fosse revitalizado e agora
com a autorização da CETESB fica viabilizado esta
obra”, destaca o vereador
Toninho da Farmácia.
Fotos: Assessoria

de
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já começaram os

estudos de sondagem do terreno
para a construção do prédio do

SENAC,

M at e r i a l

no bairro do

S a n ta n a

que será

utilizado na rede de água
do

Ribeirão Grande já
Sabesp

está no páteo da

Fale com o Vereador Cal

de

através do programa AGUÁ
É VIDA, e ainda a instalação
de um novo sistema de coleta
e afastamento de esgotos em
função das áreas dos terrenos
serem favoráveis à instalação de
fossa, filtro e sumidouro, para
a população da região.
SENAC
O vereador Cal esta satisfeito, pois esta acompanhando
atentamente o andamento dos
estudos da sondagem do terreno
para a construção do prédio do
SENAC, nas proximidades da
Praça do Santana, na rua São
João Bosco. O vereador diz que
a nova unidade do SENAC, é
um beneficio na qualificação da
mão de obra para a população,
principalmente para a juventude
no primeiro emprego.
Essa instituição vai beneficiar muitas pessoas, pois
o objetivo é preparar jovens
e adultos, com uma melhor
qualificação para o mercado
de trabalho.
Ressalta ainda o vereador
Cal que devemos agradecer o
apoio de toda classe política de
nossa cidade, ao prefeito, e principalmente o Sincomércio, por
meio do presidente sr. Antônio
Cozzi, que muito trabalhou para
a conquista desse beneficio.

Fotos: Assessoria

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB)enviou o
Requerimento nº 1275/2014,
solicitando informações sobre
o cronograma de obras da
implantação da rede de água,
no bairro Ribeirão Grande e,
recebeu o ofício 87/2014, do
Gerente de Divisão da Sabesp,
sr. José Fonseca Marcondes
Junior (Jotinha), informando
que o cronograma constante
na área técnica é o seguinte:
Urbanização e Fechamento
da Área, iniciando em julho
de 2014 e a execução da rede
de distribuição com inicio em
agosto de 2014. Salienta ainda
o vereador CAL, que dentro
de alguns dias deverá vir uma
empresa que dará cursos sobre o
novo sistema de canalização de
água com soldagem plástica e
PAD, este é o novo material que
será utilizado para a realização
da obra. Cal disse que esta obra
foi viabilizada pela prefeitura
junto ao Governo do Estado,

C o m u n i ca ç ã o /CVP

Cal contente com obras da rede Toninho da Farmácia Magrão quer interdição
de água no Ribeirão Grande agradece por revitalização de sepultamentos
de área no Crispim
e do SENAC no Santana
em “columbários”

O

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia
Assistentes
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de
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M agrão

reivindica providências para

O vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão(PPS)
protocolou na sessão do dia
30 de junho, o requerimento
n º 1.531/2014 - aprovado
por unanimidade – no qual
reivindica ao Executivo providências para interditar os sepultamentos em columbários,
que estão sendo realizados no
Cemitério Municipal.
Na semana anterior ao
requerimento, o vereador
acompanhou o sepultamento
de uma amiga, onde presenciou que o sistema adotado
- columbário - não está sendo
eficaz, devido o mal cheiro
e pela grande quantidade de
mosquitos, que são atraídos
pelo chorume. A família e
amigos não puderam sequer
acompanhar o sepultamento, e
os funcionários tiveram muita
dificuldade para lacrar a tampa
do túmulo, pois eram atacados
pelos mosquitos. “Uma falta
de respeito com os familiares
e, também, com os funcionários do cemitério, que estão
trabalhando de forma desumana, pois não possuem sequer

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

vereador

interditar os sepultamentos em columbários no

C o m u n i ca ç ã o

Cemitério

uma mascara para trabalhar”,
observou o vereador Magrão.
Ele já havia protocolado o
requerimento nº 1.477, em 16
de junho, requerendo à Vigilância Sanitária e à CETESB,
uma vistoria no cemitério
para apurar eventuais danos
causados ao meio ambiente e
à saúde pública. Ele fez o requerimento após ter recebido
denúncia de um munícipe,
informando que o “columbário” foi construído sem dreno
e a vedação dos túmulos não
estava sendo realizada de
forma correta.
“Estava aguardando os
laudos da Vigilância Sanitária
e da CETESB para ver qual
posição desses órgãos. Porém,
após ter presenciado a angústia dos familiares e amigos não
poderia deixar de tomar alguma atitude, a não ser, pedir a
interdição dos sepultamentos,
até que medidas sejam tomadas urgentemente”, conclui o
vereador Magrão.

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

Imprensa Parlamentar: Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783) e Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)
w w w . ca m a r ap i n d a . s p . g o v . b r

Telefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279
e 3644-2281

15

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

8 A 14 DE JUlHO de 2014

Roderley Miotto convida
Vereador Dr. Marcos Aurélio
Ricardo Piorino comemora
munícipes para comemorações comemora implantação e
aprovação de Projeto que cede
funcionamento do PS Infantil
imóvel para O.A.B. em Moreira César do aniversário de Pinda
O vereador Roderley
Miotto (PSDB) convida a
toda população da nossa
cidade para que participem e
acompanhem as festividades
de comemoração aos 309 anos
de Emancipação Político-administrativa do município.
Os eventos principais
serão dia 7 de Julho, com o
Culto na Igreja Assembleia
de Deus, Ministério Belém
às 19h30; dia 9, Show com
Chitãozinho e Xororó, no

“Com união, empenho e trabalho conquistamos
mais esse benefício para a população do Distrito”
O Presidente da Câmara de Pindamonhangaba,
vereador Ricardo Piorino
(PDT) comemorou nesta
segunda-feira, dia 30 de
junho, durante a 23ª sessão
ordinária, a aprovação - por
unanimidade - do Projeto de
Lei nº 91/2014, do Executivo, que autoriza a concessão
do direito real de uso à 52ª
subseção da Ordem dos
Advogados (O.A.B.) de
Pindamonhangaba de um
imóvel no Distrito de Moreira César. A autorização é
para que a O.A.B. implante
a “Casa da Cidadania” na
região; é válida por 10 anos
– podendo ser prorrogada
por igual período – e visa o
atendimento da população
carente de Moreira César.
Segundo o vereador Ricardo Piorino, “um elevado
número de pessoas que procuram atendimento social na
O.A.B. de Pindamonhangaba são oriundas do Distrito
e bairros adjacentes”.
Durante a discussão e
votação do projeto, Ricardo
Piorino destacou o importante papel do Presidente
da 52ª subseção da
Ordem dos Advogados (O.A.B.) de
Pindamonhangaba,
Dr. Marcel Afonso
Barbosa Moreira.
“O trabalho e o

empenho deste vereador
contou com o apoio do
ilustre presidente da O.A.B.,
Dr. Marcel que não mediu
esforços para que essa
subsede fosse efetivamente instalada em Moreira
César”, enfatizou Ricardo
Piorino. O vereador também
agradeceu a sensibilidade
do Prefeito Vito Ardito e
do Subprefeito “Mané” que
foram imprescindíveis para
esta importante conquista.
De acordo com o vereador Ricardo Piorino, “as
instalações do imóvel na
rua Dr. Gonzaga, nº 91,
deverão atender perfeitamente as necessidades da
O.A.B. e oferecer maior
segurança e comodidade às
pessoas que utilizam esse
importante serviço social”.
Piorino ressaltou, ainda,
que “assim que for instalada a unidade no Distrito,
o presidente da O.A.B.,
buscará entendimento com
o Poder Judiciário, visando
a instalação de um Juizado
Especial de Conciliação no
mesmo local”.
Assessoria

de

todos os eventos, de forma a
parabenizar a nossa querida
cidade. Assim, convido a
todos os munícipes, amigos e
familiares para participarem
conosco e juntos festejarmos
os 309 anos de nossa história.
Como representante do povo
é uma alegria parabenizarmos
nossa cidade, a nossa Pindamonhangaba”, descreveu o
vereador ao estar envolvido
com as comemorações.
As festividades de aniverAssessoria

de
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Vereador
Roderley
M i otto

Parque da Cidade às 21h00; e
no dia 10, data de aniversário
da cidade, com as seguintes
atividades: às 8 horas o Hasteamento das Bandeiras, no
Obelisco da Praça Monsenhor
Marcondes; às 20h Missa em
Ação de Graças, no Santuário
Mariano e Diocesano Nossa
Senhora do Bom Sucesso Igreja Matriz, e às 22 horas
o show do grupo CPM 22, no
Parque da Cidade.
“Estaremos presentes em

C o m u n i ca ç ã o /CVP

sário do município apresenta
programações gratuitas e
abertas a toda população, de
forma a beneficiar e agradar
a todos os públicos. Essa
programação segue até o
dia 31 de julho, e conta com
atividades como a tradicional
corrida da cidade, Pinda em
cena, exposições e concertos,
toda as atividades do mês de
julho encontra-se disponível
no site da Prefeitura: (www.
pindamonhangaba.sp.gov.br).

Fale com o vereador:

Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

O P r e s i d e n t e d a O.A.B.
Pindamonhangaba, Dr.
Marcel Afonso Moreira e
o Presidente da Câmara,
vereador Ricardo Piorino
de

O vereador Dr.
Marcos Aurélio
(PR) comemora
a notícia de que
o Pronto Socorro Infantil deverá
entrar em funcionamento em novembro. Na quinta-feira, dia 26 de
junho, a Secretária
de Saúde, Sandra
Tutihashi afirmou
que até novembro
deste ano, o PS Infantil entrará em funcionamento, o qual
oferecerá maior qualidade de
vida e melhoria para saúde
dos pindamonhangabenses. O
vereador Dr. Marcos Aurélio
tem lutado, incansavelmente,
pela separação do Pronto Socorro Infantil. O anúncio foi
feito durante uma reunião, da
qual participaram o prefeito
Vito Ardito; os diretores da
UNIMED Pinda, José Renato Schmidt, Luci e Clovis,
além da Secretária Sandra
Tutihashi e do vereador Dr.
Marcos Aurélio.
Para isso, apresentou por
diversas vezes, em sessões da
Câmara, inclusive na que foi
realizada no dia 7 de abril,
requerimentos que pedem à
Prefeitura, essa implantação.
Além disso, o vereador Dr.
Marcos Aurélio colheu mais
de 3000 assinaturas em um
abaixo-assinado para implantação do PS Infantil em
nossa cidade.
Preocupado com o bem estar dos munícipes, Dr. Marcos
Aurélio alega que uma área de
atendimento específico para

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
fez um pedido através do Requerimento nº 1375/2013, solicitando ao Executivo a ampliação da iluminação pública no
trecho que liga a Rodovia Presidente Dutra à via de acesso
Radialista Percy Lacerda, entrada da Fundação Universitária Vida Cristã – FUNVIC, mantenedora da Faculdade de
Pindamonhangaba – FAPI, pois o pequeno trecho não tinha
iluminação o que causava aos seus usuários grande desconforto e preocupação aos mesmos.
Em resposta vinda do Executivo, através do Ofício nº
1.403/2013, do gabinete do Prefeito, explicou que foi enviado
um projeto junto a empresa EDP Bandeirante e a Concessionária
Nova Dutra, que solucionaram a falta de iluminação no local.
O vereador Professor Osvaldo agradece e ressalta a grande
importância de iluminar este pequeno trecho restante, já que
o mesmo é utilizado por estudantes e professores para chegar
as dependências da Faculdade.
Assessoria
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V ereador D r . M arcos A urélio V illardi

as crianças evitaria que elas
presenciassem momentos
chocantes de pacientes terminais ou com ferimentos graves. “Essa separação ajudará
na recuperação mais rápida
das crianças, que ficam esperando por atendimento e na
desaglomeração de pessoas
em um mesmo ambiente, podendo, até mesmo, acarretar
sérios traumas aos mesmos”,
esclareceu o vereador.
Além disso, a instalação
de um Pronto Socorro Infantil
desafogará o atendimento no
Pronto Socorro Central, que
hoje tem uma média de 600
consultas e atendimentos
por dia. Na época do início
de seu funcionamento, em
1993, quando o Dr. Marcos
Aurélio era Diretor de Saúde, a capacidade era de 200
atendimentos diários, o que
possibilitava uma melhor
atenção aos enfermos. “A
saúde de toda a população
de Pindamonhangaba sempre
será minha prioridade”, enfatizou o Dr. Marcos Aurélio.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
25ª Sessão Ordinária do ano de 2014, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 14 de
julho de 2014, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
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I. Projeto de Lei n° 79/2014, do Vereador Roderley

O vereador M artim
C esar , no destaque ,

Miotto, que “Dispõe sobre a obrigação de ciclovias ou

pede melhorias em
córrego no

de

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Vereador Martim
Professor Osvaldo agradece
Cesar solicita atenção ao ampliação da iluminação
pública na entrada da FAPI
Loteamento Araretama

O vereador Martim Cesar (DEM) reitera ao prefeito Vito
Ardito Lerário, para que sejam feitos estudos visando melhorias
no córrego existente entre a rua Ramiro Alves dos Santos e a
rua João Batista Pereira, no Loteamento Araretama. De acordo
com o vereador, a erosão está provocando o desbarrancamento
do local, o que dificulta a construção do muro da residência nº
225, sito à rua Ramiro Alves dos Santos, além do mato muito
alto que está servindo de criadouro de animais peçonhentos,
colocando em risco a saúde dos moradores da região.

Assessoria

A raretama

ciclofaixas em obras viárias executadas no município

para evitar erosão e
desbarrancamento ,
que dificulta

de Pindamonhangaba”.

construção de muro em
residência , conforme

C o m u n i ca ç ã o /C VP

mostram as fotos

Fotos: Assessoria
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Pindamonhangaba, 07 de julho de 2014.

Melhorias na Rua Olivar de Araújo
O vereador Martim Cesar solicita ao Poder Executivo, providências junto ao departamento competente, para que sejam feitos
estudos visando a melhoria asfáltica e infraestrutura com guias e
sarjetas na rua Olivar de Araújo - “Calazans”, no bairro Alto do
Cardoso, tendo em vista que os moradores reclamam de buracos
que acumulam água das chuvas, tornando-os potenciais focos
do mosquito da dengue, além de colocar em risco a segurança
dos moradores e dos veículos que por ali trafegam.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais:
conforme inscrição dos Senhores Vereadores
no livro próprio.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

Vereador Professor Osvaldo

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

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
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Brasil e Alemanha: final antecipada
O jogo de hoje, às 17 horas, no Mineirão, coloca frente a frente as duas seleções que mais vezes chegaram à ﬁnal da Copa do Mundo
– sete vezes cada uma. Embora a Alemanha tenha um título a menos que a Itália, os alemães são, ao lado, do Brasil o país com maior
número de jogos em mundial e o segundo em número de gols. Não há como negar que o duelo de hoje é uma ﬁnal antecipada.
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Exposição exagerada
A tática de Felipão é correta porque o Brasil
está muito exposto, com treinos abertos, e jogadas
visíveis e previsíveis para todos. Joachim Löw já
faz diferente. Em um resort montado para eles,
a Alemanha é discreta e recheada de opções.
Podem jogar com quatro ou três na defesa, colocar
Philipp Lahm no meio ou na direita, pode vir com
Götze ou Podolski, Schürrle ou Klose. Eles também
podem fazer variações táticas durante a partida,
avançando Kross e variando Schwarzteiger,
Müller e Özil. Por ﬁm, é um time cheio de opções
para a defesa, meio e ataque.
Mas eles têm uma falha grave na defesa: que é
lenta e toma várias bolas nas costas. É a chance de
Felipão explorar os espaços e fazer o Brasil largar
na frente.
A ‘ﬁnal antecipada’ com a Alemanha deve
ser um jogo de muito embate tático e marcação
reforçada. Vai passar quem errar menos.
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e reforçando o setor
defensivo.
Quem
também
pode aparecer na
equipe é William –
porque tem sido uma
espécie de ‘camisa
12’ e entrado em várias partidas. Além
disso, ele já tem en-

trosamento com Oscar – por jogarem
juntos no Chelsea.
Certo é que mesmo que a imprensa
bata em um ou outro
nome, Felipão só deve
liberar o time minutos antes do jogo.
Ontem,
durante

treino na Granja Comary, Felipão montou o time titular
com diversas possibilidades. Pode ser que
até tenha escolhido o
substituto e use este
artifício para confundir a imprensa e os
adversários.
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Problemas para armar o time

Passado o clima
quase ‘velório’ após
a lesão que tirou o
craque Neymar da
Copa, o técnico Luiz
Felipe Scolari está
fazendo o correto
– mistério. É muito
difícil cravar quem
entra no lugar do
melhor jogador do
país.
Dentre as possibilidades estão: o retorno de Luiz Gustavo e a permanência
de Fernandinho e
Paulinho – avançando Oscar para a função de Neymar. Esta
é, aliás, a tendência.
Outra opção é a
entrada de Bernard,
assim o time não
mudaria a forma
de jogar. Não está
descartada a entrada de Ramires ou
Hernanes no meio
– avançando Oscar
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improvável aconteceu com a chegada da Argentina nas semiﬁnais.
Os hermanos, que são especialistas
em quartas de ﬁnal, não chegavam a esta fase
desde 1990. Na ocasião decidiram e perderam
para a Alemanha a ﬁnal. Este ano, é bem provável que duelem no sábado em Brasília na deﬁnição do terceiro lugar.
Mesmo com time cansado, a Holanda deve
explorar a frágil defesa argentina e apostar na

velocidade de Robben e nos lançamentos de
Sneidjer. Com a lesão de Di Maria, a Argentina passa a depender de um único jogador –
Messi, que se não estiver em um dia inspirado,
o time trava. Vale ressaltar que a Argentina
foi beneﬁciada com o sorteio e caiu no grupo
mais fraco da Copa, percorreu poucas distâncias para jogar, e teve as melhores opções no
cruzamento de chaves – diferentemente de
Brasil, Alemanha e Holanda. A sorte acabou.
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