Lei aposentava e mandava cavalos e burros para ‘spa’
N

Divulgação

a página de História, a Tribuna traz a lei de 1967 que mudou o destino dos cavalos
e burros da Prefeitura, que eram responsáveis pelo transporte das carroças da
coleta de lixo do município. De autoria do vereador Aníbal Leite de Abreu e promulgada
pelo prefeito Dr. Francisco Romano de Oliveira, a polêmica lei usava o termo ‘justiça e
humanidade’ e aposentava os animais inservíveis, além de destiná-los a um ‘merecido
descanso’ na Fazenda da Represa, hoje Parque Natural Municipal do Trabiju - um
verdadeiro spa.
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‘Maria da Penha’ debate violência
doméstica e direito das mulheres
Divulgação

Pindamonhangaba inicia
a comemoração aos oito anos
da Lei Maria da Penha nesta
quinta-feira (7), com a palestra ‘Mulheres que Constroem’
às 14 horas no auditório da
Prefeitura. Promovida pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, com apoio
da Prefeitura, da Funvic e
outras instituições, a Semana
‘Maria da Penha’ é aberta a
todas as pessoas e tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre os direitos da
mulher e combater a violência doméstica.
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Estudantes de
Pinda podem
trabalhar na
Volkswagen
Os estudantes de nível superior de Pindamonhangaba
têm a oportunidade de conseguir estágio na Volkswagen, que vai selecionar 92
pessoas para o ‘Programa de
Estágio 2015’. As inscrições
devem ser realizadas pelo
site da multinacional alemã
e os candidatos devem estar
cursando, em 2015, o penúltimo ou último ano do curso
de nível superior, ter bons conhecimentos de informática e
inglês intermediário.

Debates, palestras e outras ações da Semana Maria da Penha são livres para participação das pessoas
Divulgação

A Tropa lança primeiro álbum
Os fãs de A Tropa aguardam o primeiro álbum homônimo da banda, que será
lançado na próxima semana.
O material intitulado de ‘A
Tropa’ tem forte inﬂuência
da música jamaicana, mas

com a inclusão das batidas de
dubstep, do trap e do ragga e
algumas guitarras com ares
rock. As quatorze faixas que
compõem o lançamento dos
músicos de Pindamonhangaba focam em questões so-

ciais, ambientais e políticas e
apontam o dedo para a participação do ser humano nas
mazelas. Na próxima semana,
a Tribuna do Norte trará um
especial sobre A Tropa.

Divulgação
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Banda mais famosa da região durante gravação do single Mantra, em 2013

PREDOMÍNIO DE SOL NA
MAIOR PARTE DO PERÍODO

24º
UV 6
Fonte CPTEC/INPE

2

E

PINDAMONHANGABA

DITORIAL
Quedas podem ser prevenidas

Medo de cair assombra idosos

S

egundo o Ministério da Saúde, no
Brasil, um em cada três indivíduos
com mais de 65 anos sofre com as
quedas. Desse total, um em cada 20 acaba
fraturando algum osso ou necessita de internação. E o risco de morte no ano seguinte à hospitalização em decorrência de uma
queda pode chegar a 30%. “No pronto-socorro de Ortopedia do Hospital das Clínicas
de São Paulo, as quedas são responsáveis
por 30% dos atendimentos, com uma média
de idade de quase 70 anos entre os pacientes”, relata o ortopedista Caio Gonçalves de
Souza, que trabalha neste hospital.
Entre os idosos com 80 anos ou mais,
40% caem a cada ano. Os que moram em
asilos e casas de repouso, a frequência de
quedas é de 50%. De acordo com o HSPE
- Centro de Estudos Ortopédicos do Hospital do Servidor Público Estadual de São
Paulo, 70% das quedas de idosos acontecem em ambiente domiciliar.
Muitas dessas quedas ocorrem devido a
riscos ambientais, tanto dentro como fora
de casa, incluindo a má iluminação, tapetes e carpetes, rachaduras na calçada e
desordem geral. Embora a maioria dessas
quedas pode não resultar em ferimentos
graves, elas podem ter um grande impacto
psicológico. Na verdade, cerca de 25% das
pessoas com 75 anos ou mais restringem
desnecessariamente suas atividades por
causa do medo de cair.
O ideal para evitar quedas é um ambiente propício ao idoso. Em casas, cômodos
adaptados; nas ruas, calçadas planas e com
piso aderente; mas acima de tudo, a pessoa
com bom condicionamento físico tem mais
habilidade para evitar quedas e, em caso de
acidente, a recuperação é mais rápida.
Portanto, se você leitor tem mais de 60
anos, ﬁque atento a pequenos obstáculos
do dia a dia; caso seja mais novo; é hora de
começar a planejar seu futuro.

V

anguarda

LITERÁRIA

* José Valdez de Castro Moura
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Na solidão de mais
uma noite insone, leio os
versos do estimado professor - poeta e acadêmico - que foi membro-efetivo da APL - Academia
Pindamonhangabense de
Letras (cadeira 19) - UGO
NÓBREGA.
Trata-se de uma obra
escrita com a alma lírica
de um poeta que convida
os leitores ao exercício
do bem-querer, numa
sintonia emocionante com
os sentimentos de esperança e fraternidade que
devem permear as ações
dos verdadeiros homens.
Revela um drama interior
de paixões que se traduzem no culto ao belo, no
amor à vida, no olhar de
compreensão além dos
limites do nosso mundo

de maldade, para ir, num
voo sereno aos paramos
da verdade que digniﬁca
os seres puros criados à
imagem e semelhança de
Deus.
UGO NÓBREGA buscou, nos seus versos,
a paz com dignidade,
respeitada, longe da “paz
dos vis, dos pusilânimes,
que não vale a pena
que se goze, nem pode
ser gozo, senão para as
almas degradadas, que
perderam o sentido da
personalidade”, como
escreveu com muita
propriedade Rui Barbosa,
expressão maior de civismo e de brasilidade.
Nesse mundo de tanto
mal, o estimado UGO
NÓBREGA, sentinela ansiando fazer as rondas do
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Paróquia realiza Semana da Família
A Paróquia Nossa Senhora do
Bom Sucesso promove, entre os
dias 10 e 16 de agosto, a Semana
Nacional da Família. O tema central deste ano é “A espiritualidade
cristã na família: um casamento que dá certo”. O tema propõe
a prática espiritual do casal e em
família. O evento é motivado pela
Comissão Nacional da Pastoral
Familiar, organismo vinculado à
Comissão Episcopal para a Vida e
a Família da CNBB - Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil.
As missas serão realizadas em
diversas igrejas e o encerramento
do evento será com um jantar dançante, a partir das 20h30, em um
restaurante no centro da cidade.
Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos por R$ 30 com
os agentes da pastoral ou pelo telefone 3522-1790.
Como a família é o bem mais

Célia Lima

precioso, os responsáveis convidam todos para prestigiarem este
momento. A abertura dos trabalhos
será na igreja Matriz, às 18 horas,
com o padre Elisandro. Nos dias 11,
12, 13 e 15 as missas estão marca-

Casa da Amizade vende esﬁhas
A Casa da Amizade de Pindamonhangaba está com uma campanha de venda de esfihas nos
sabores escarola e carne. Uma
bandeja com doze unidades custa
R$ 12. As encomendas podem ser

feitas com Vanda, telefone 36423342. A entrega acontece na sexta-feira (8), a partir das 16 horas,
na sede da Casa da Amizade (rua
Itália, 320, Parque das Nações).

Ferroviária promove
baile para os pais
Divulgação

das para as 19h30, nos dias 14 e 16
às 19 horas. Dia 11 os ﬁéis poderão
se dirigir à igreja Santo Antonio,
dia 12 à São Sebastião, 13 à Santa
Rita de Cássia, 15 à São Lourenço e
14 e 16 à Matriz.

Noite da
Pizza sábado
na Casa
Transitória
No sábado (9), a partir da
20 horas, a Casa Transitória Fabiano de Cristo realiza
mais uma edição da ‘Noite
da Pizza’, com rodízios a R$
13,90 por pessoa. As reservas estão sendo feitas pelo
telefone 3642-6277. A casa
ﬁca na rua Guaratinguetá,
555, Crispim, Pinda.
Divulgação

A Ferroviária realiza no próximo sábado (9) o Baile dos
Pais, com participação da Banda Mix 80. O evento será a
partir das 22 horas. Os associados não pagam ingresso e
os não associados R$ 15. A mesa custa R$ 20 e já pode ser
reservada na tesouraria do clube.

bem, saiu pela escuridão
dos problemas existenciais deixando luzes em
forma de versos, isso
porque teve plena consciência de que a poesia é o
real absoluto, tanto mais
real, quanto mais poética
ela for, mais nos encaminha à reﬂexão, à ﬁlosoﬁa. Assim, com a consciência dos que sabiam o
que faziam, pleno de fé
em Deus - Pai, esse poeta
pode dizer sem receios,
como Santo Agostinho,
em “Conﬁssões”: “Senhor,
como sois o Ser Absoluto,
sois o único que possui
a verdadeira ciência. Vós
sois imutável na vossa
existência, na vossa sabedoria, na vossa essência.
Deixarão de existir o céu
e a terra, porém a vossa palavra permanecerá
eternamente. Senhor,
fomos salvos pela esperança!”.
Ao ler cada verso do

bondoso amigo, que
espelha uma vivência, um
apanhado de miragens
doces e de angústias
de um ser humano que
viveu intensamente o
seu tempo, percebo que,
realmente ele exaltou
os valores genuínos do
Homem - Integral, na
busca incessante da sua
perfeição.
Poeta - professor
- acadêmico que enriqueceu esse mundo
com a sua pena que
ensinou, emocionou e
educou, ao dizer o que
sente e a sentir o que
diz, ressaltando, como
John Nist em “CREDO
DE POETA”: A poesia
é um mistério natural
e a função do esteta é
justamente assinalar o
sobrenatural no quadro
do cotidiano“. Já não
se encontra entre nós,
retornou para a Casa
do Senhor.

* O autor é médico, Mestre e Doutor pela USP, Professor
Universitário, Magister ad Honorem da Universidade de
Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn,
Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da
Universidade de Paris V (Sorbonne).

EXPEDIENTE

Polícia
Polícia prende
condutor de
caminhão roubado
A Polícia Militar
prendeu, no pedágio
de Moreira César, o
condutor de um caminhão roubado no
Rio de Janeiro. A
ação policial ocorreu
na última segundafeira (4), por volta
das 9 horas.
De acordo com
o delegado do 2º
Distrito Policial de
Pindamonhangaba,
o condutor original
do veículo havia sido
mantido como refém
em Duque de Caxias,
Baixada Fluminense,
mas conseguiu escapar

e ligou para sua empresa. Imediatamente,
a PM iniciou operação
de monitoramento, até
que o criminoso foi detido em Pinda.
Após dar voz de prisão, os policiais envolvidos na operação perceberam que as placas
haviam sido trocadas. O
motorista detido alegou
que seguia viagem com
destino a Paulínia-SP.
O envolvido foi
autuado em ﬂagrante no 2º Distrito Policial pelos crimes de
receptação e adulteração de placa.
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Palestra abre Semana Maria da Penha
O Conselho dos Direitos da Mulher promove
uma série de atividades em
comemoração à semana
da Lei Maria da Penha. Os
eventos, que vão de quinta-feira (7) até sábado (16),
têm o objetivo de divulgar
que a Violência Doméstica
atinge mulheres em diversos níveis sociais. Serão
realizadas palestras em
vários bairros para esclarecer e conscientizar sobre
esta lei.
Legislação
A Lei Maria da Penha
(denominação popular da
Lei número 11.340) é um
dispositivo legal brasileiro
que visa aumentar o rigor
das punições das agressões contra as mulheres
quando ocorridas no âmbito doméstico ou familiar.
Esta lei foi decretada
pelo Congresso Nacional e sancionada em 7 de
agosto de 2006, entrando em vigor no dia 22 de
setembro do mesmo ano.
No dia seguinte à oficialização, o primeiro agressor foi preso no Rio de
Janeiro, após tentar estrangular a ex-esposa.

Programação resumida
Dia 7 de agosto
* Abertura do evento no
Auditório da Prefeitura
Início às 14 horas
Palestra - público alvo:
Gestoras de escolas
municipais e estaduais,
conselheiras, membros

do Creas e Promotoras
Legais Populares
e Apresentação cultural –
Ballet Projeto Oficina de
Vidas
* Abertura do evento na
Funvic – Faculdade de
Pindamonhangaba

Início: às 19 horas
Palestra – público
alvo: universitários e
rotarianos

da Assembleia de Deus –
MRJ, Rua José Inácio nº
27, Araretama

Dia 9 de agosto
Palestra, às 15 horas
Local: Rede de Mulheres
Divulgação

Explanação da Lei Maria
da Penha e panfletagem
com conselheiras do
CMDM e alunos
voluntários da Funvic
Local: Novelis, às 7 e às
15 horas

Explanação sobre a
Lei Maria da Penha
e panfletagem com
conselheiras do CMDM e
alunos voluntários
da Funvic
Local: Associação Terapia
e Lazer – Moreira César,
às 9 horas

11 de agosto

13 de agosto

Palestra e Debate, às
19 horas: “A Postura da
Mulher Contemporânea - e
a Lei Maria da Penha” com
conselheiras do CMDM
Local: Rede de Mulheres
da Igreja Vida Cristã – Av.
Expressa 319 – Quadra
Coberta

Palestra e Debate:
“A Postura da Mulher
Contemporânea e a Lei
Maria da Penha” com
conselheiras do CMDM
Local: Amada –
Associação de Mulheres
da Assembleia de Deus
Antioquia - Rua São João
Bosco – 1079 Santana,
às 19 horas

Explanação da Lei Maria
da Penha com presidente
do CMDM e panfletagem
com alunos voluntários
da Funvic, além de
reunião de pais e
professores (HTPC) na
escola municipal Prof.º
Elias Bargis, no Araretama,
às 8 e às 11h30

Atividades começam quinta-feira (7) e vão até sábado (16)

12 de agosto

16 de agosto
Encerramento:
Conselheiras do CMDM
e alunos voluntários da
Funvic
Local: Largo de Quartel,
às 19 horas

A Tropa lança disco para
comemorar dez anos de estrada
A banda A Tropa vai lançar seu
primeiro disco homônimo em comemoração aos dez anos de palco no
próximo dia 12 de agosto.
A banda, que construiu sua musicalidade em cima das bases do
reggae, apresenta um álbum mais
maduro, com influências sonoras
da música jamaicana, mas também
com elementos eletrônicos do dubstep, trap e ragga e algumas guitarras
com ares rock.
As quatorze faixas que compõem
o disco foram gravadas no último
ano e contam com a participação de
Teco Martins, na canção “Mantra”,
e do Mc Pedro Qualy do grupo Haikaiss. Pedro cantou e também fez
parte da composição do som “Humanos em Macacos” - música com

forte influência trap e dubstep. As
letras focam em questões sociais,
ambientais e políticas e apontam
o dedo para a participação do ser
humano nas mazelas que os acometem.
Para criar a capa do disco, o grupo convidou Thiago Hatto. O artista paulistano fez uma leitura dos
sons e através do processo artístico
da colagem contou a história do álbum. Cada imagem sobreposta fala
um pouco sobre a temática de cada
música.
Formada pelos músicos Kene
Konaman, Jota P, Mateus da Mata,
Marco Vinci, Marcos Guimarães,
Alexandre Campos, A Tropa foi
vencedora do programa Astros, em
2009, e já dividiu o palco com nomes

da cena musical gringa como Israel
Vibration (Jamaica), Mad Professor
(UK), Ranking Joe (Jamaica), Earl
Sixteen (Jamaica), Macka B (UK)
e bandas nacionais como O Rappa,
Natiruts, Tribo de Jah e Ponto de
Equilíbrio.
No ano passado, a banda lançou
o clipe da música “Mantra”. O vídeo foi gravado na Pedra do Baú
e em Pindamonhangaba, e teve a
participação de Teco Martins, vocalista do Rancore. O vídeo mostra
crianças distribuindo cartazes com
mensagens positivas pelas ruas.
As cenas são simbolismos do que
a banda pretende passar com suas
canções – um protesto doce sobre
questões políticas, sociais e emocionais.
Divulgação

Álbum traz influências da música jamaicana com elementos eletrônicos do dubstep, trap e ragga

Divulgação

Pinda é a cidade mais
atingidas por incêndios
Uma pesquisa realizada pelo Inpe – Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais, revela que Pindamonhangaba é uma das
cidades mais atingidas
por incêndios na região
do Vale do Paraíba. A cidade lidera o ranking dos
municípios mais prejudicados por incêndios, com
26 registros de ocorrência, seguida por Cachoeira Paulista e Roseira, que
empatam com 19.
Comparando-se
os
índices do Vale do Paraíba, entre os meses de
janeiro a junho, temos:
em 2013, 22 focos de
queimadas, número que
aumentou quase dez vezes mais em 2014, totalizando 236 incêndios no
mesmo período.
Os fatores que contribuem com as ocorrências
são o tempo seco e falta
de chuva
Via Dutra
De acordo com a CCR
Nova Dutra, que administra a rodovia, em toda
a extensão da via foram
registradas 401 queima-

das em 2013 no trecho
do Vale do Paraíba. Os
números também preocupam em 2014. Só neste
ano, foram mais de 300
focos de incêndio na região.
Sobre isso, é necessário que os motoristas redobrem a atenção, pois a
fumaça diminui o campo
visual, na mesma situação da neblina, podendo
ocasionar acidentes graves. Os condutores devem
ter cuidado, fechando os
vidros, deixando o farol
baixo, mantendo distância do veículo à frente e
também nunca acionar o
pista alerta.
Em casos de emergência ou de focos de
incêndio na rodovia, o
motorista pode acionar
a equipe de atendimento
pelo 0800- 0173536 ou
ter informações pelo site
www.novadutra.com.br.
Para o atendimento, a
empresa possui também
um caminhão pipa que
é utilizado nos casos de
incêndio, dando apoio ao
Corpo de Bombeiros.

O Inpe realiza o monitoramento de áreas por satélite desde 1998 e, por meio dessa técnica, detecta os focos
de incêndio em todo o território nacional, entretanto,
são somente incêndios de grande proporção.
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Roderley Miotto solicita Após conquista do PS Infantil, Martim Cesar pede construção
melhorias em rua do
Dr. Marcos Aurélio direciona de mureta de proteção na
bairro do Vila Verde
Estrada Municipal do Buriti
sua prioridade para o SAMU
Fotos: Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /CVP

D e ta l h e d a
rua José
Tineo Viva
cheia de
barro e
buraco, após
obra da

Sabesp.

Vereador
Roderley
M i otto

O vereador Roderley Miotto (PSDB) foi procurado pelos
moradores da rua José Tineo
Viva, para que medidas sejam
tomadas com urgência com
relação ao asfalto da citada via.
Há cerca de dez dias, foram
efetuadas ligações de esgoto e
águas pluviais, para interligar
a rede de esgoto com um condomínio que será feito ao lado
do bairro.
Após as obras de galeria,
a empresa deixou o local sem
asfalto e com muito barro.
Os moradores estão com
dificuldades de utilizar a rua
e com a chuva virou um lamaçal. “Solicitei ao Prefeito
e ao Departamento de Obras
a realização com urgência do
recapeamento desta rua. Em
resposta, o secretário Peixão
informou que esta obra foi
responsabilidade da SABESP,
e que já enviou ofício acompanhado da minha solicitação
para que a Sabesp providencie
a realização desta obra”, disse
o vereador Roderley Miotto.

Melhorias efetuadas
na avenida Antônio
Pinheiro Junior
Após as obras de galerias, a
avenida Antônio Pinheiro Júnior,
recebeu o recapeamento de asfalto. Com isto o vereador Roderley
Miotto recebeu solicitações
dos moradores, de que haveria
necessidade com urgência da
nivelação das tampas de esgoto da
avenida. O vereador encaminhou
a solicitação à administração,
que por sua vez, encaminhou à
Sabesp, responsável pelas tampas, que prontamente atendeu a
solicitação e efetuou as melhorias.
“Quero mais uma vez agradecer
ao Prefeito Vito, ao secretário e
à Sabesp, pelas melhorias efetuadas no bairro, como o esgoto
e o recapeamento desta via tão
importante. A cidade é grande, e
os trabalhos estão sendo efetuados, há vários bairros e avenidas
importantes no município sendo
recuperados, trazendo mais segurança ao trânsito e comodidade à
vida da nossa população”, destaca
o vereador Roderley Miotto.

Após ter conquistado junto
com a população o Pronto Socorro Infantil, o vereador Dr.
Marcos Aurélio Villardi (PR)
direciona agora a sua prioridade para a implantação do
SAMU em Pindamonhangaba.
Por diversas vezes nas sessões
da Câmara de Vereadores, o
Dr. Marcos Aurélio apresentou
requerimentos que cobram dos
órgãos competentes, providências para a implantação deste
importante serviço médico em
nossa região.
Com isto, o Dr. Marcos
Aurélio visa melhorar o
atendimento de emergência
no município, pois, segundo
ele, o SAMU faz o socorro
pré-hospitalar à população
em casos de emergência,
atendendo rapidamente e buscando o paciente no local em
que está, evitando sequelas e
reduzindo o número de óbitos.
“A implantação deste serviço
será mais uma conquista para
a população e trará melhorias para a área de saúde do
município e da região”, diz o
Assessoria

de

Assessoria

vereador Dr. Marcos Aurélio.
Porque SAMU?
O SAMU 192 (Serviço
de Atendimento Móvel de
Urgência) permite um atendimento de qualidade para a
população em situações de
urgência e emergência no
ambiente pré hospitalar no
período de 24 horas e 7 dias
por semana. A ambulância é
a vitrine do SAMU, é a parte
mais visível, a que se vê nas
ruas. São mais de 1.500 distribuídas em municípios já
atendidos pelo programa. Dependendo da área, há também
motos, lanchas e helicópteros.
Atualmente o SAMU 192 está
presente em todos os estados
brasileiros com 159 Centrais
de Regulação Médica que
abrangem 1.627 municípios.
São aproximadamente 112
milhões de pessoas que podem contar com o Serviço
de Atendimento Móvel de
Urgência. “Quando o assunto
é saúde, sempre temos que agir
com prioridade”, enfatiza o
vereador Dr. Marcos Aurélio.

O vereador Martim Cesar (DEM) solicita ao Prefeito,
providências junto ao departamento competente, para que
sejam feitos estudos visando a construção da mureta de
proteção da ponte próxima a Novellis, na Estrada Municipal do Buriti que dá acesso a Estrada do Atanásio. As
condições em que a mesma se encontra poderá ocasionar
riscos à segurança dos motoristas e ciclistas que transitam
pelo local.
Melhorias na rua General Júlio Salgado
O vereador Martim Cesar também solicita ao Poder
Executivo, providências junto ao departamento competente, para que sejam realizados estudos visando melhorias
no piso asfáltico na rua General Júlio Salgado, pois as
condições em que o mesmo se encontra poderá ocasionar
riscos à segurança dos motoristas e ciclistas que transitam
pelo local.
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Fale com o vereador:

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

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

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

Professor Osvaldo convoca Ricardo Piorino
população para a Audiência conquista benefícios para
a segurança do município
Pública dos Correios

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

“Estive reunido com o Delegado Regional de
Polícia e ficou definido a vinda de 4 agentes
policiais para Pindamonhangaba”

O Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, vereador
Ricardo Piorino (PDT) esteve
reunido na última terça-feira,
dia 22 de julho, na sede da
DEINTER I, em São José dos
Campos, com o Delegado
Regional de Polícia do Vale
do Paraíba, Dr. João Barbosa
Filho, para tratar de importantes assuntos da segurança
pública de Pindamonhangaba.
Na oportunidade, Ricardo
Piorino apresentou diversas
solicitações ao Delegado
Regional e ficou estabelecido
que, de pronto, a DEINTER
I irá transferir 04 (quatro)
agentes policiais para atuar
nas unidades da Polícia Civil
de Pindamonhangaba. Esses
profissionais devem se apresentar na segunda-feira, dia
28 de julho.
Para o vereador Ricardo
Piorino, a medida não resolve o problema da segurança
pública mas ajudará, já que o

Vereadores aprovam
projeto que prorroga
prazo de convênio com a
Santa Casa

município está com número reduzido de efetivo nas Polícias
Civil e Militar. “O Delegado
Regional de Polícia foi sensível
às nossas solicitações e esses
agentes policiais irão atuar no
combate direto à criminalidade
em nossa cidade, amenizando
um pouco a sensação de falta de
segurança em Pindamonhangaba”, explicou o vereador
Ricardo Piorino.
O Presidente da Câmara
disse ainda que nesta reunião
com o Delegado Regional do
DEINTER I foram tratados de
diversas questões relacionadas
à segurança de Pindamonhangaba e Distrito de Moreira
César e que, em breve, novas
conquistas serão anunciadas.
Campo Alegre
Ricardo Piorino agradece
a Administração por ter atendido a solicitação do vereador,
concluindo as obras de esgoto
e asfalto na avenida Antônio
Pinheiro Júnior.

Assessoria

de

Assessoria

de
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correções das numerações
irregulares nos logradouros,
criação de uma UD - Unidade
de Distribuição, no distrito de
Moreira César, postos avançados do tipo caixa postal
comunitária, esclarecimentos
das entregas não realizadas
ou realizadas com atrasos,
além da colocação de portas
giratórias nas agências, para
total seguranças dos agentes
e dos usuários, entre outros
assuntos.
O Professor Osvaldo ressalta a grande importância da
realização desta Audiência
Pública, devido ao problema
enfrentado pela classe dos
trabalhadores dos Correios
e pede o comparecimento, a
colaboração e a contribuição
de toda a população pindamonhangabense para juntos chegarmos ás soluções viáveis,
para melhorar a qualidade
dos serviços prestados pela
empresa dos Correios, em
Pindamonhangaba.

C o m u n i ca ç ã o /CVP

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) convida toda a
população de nossa cidade
a comparecer na Audiência
Pública dos Correios, que será
realizada no dia 14 de Agosto
de 2014, às 19:00 horas no
Plenário da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
A audiência foi um pedido
feito pelos próprios agentes da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para tratar
assuntos de interesse público
relacionados as portarias
566 – que estabelece as metas
para a universalização e de
qualidade dos serviços postais
básicos a serem cumpridas
pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos – ECT,
e 567 – que dispõe sobre a entrega de objetos dos serviços
postais básicos, pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, no território
nacional; e também diversas
questões relacionadas as

Vereador
Professor
Osvaldo

C o m u n i ca ç ã o /CVP

Vereador Martim Cesar

Vereador
Dr. Marcos
Aurélio Villardi

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

de

Os vereadores de Pindamonhangaba retomaram os trabalhos legislativos nesta
segunda-feira, dia 04 de agosto e realizaram a 26ª Sessão Ordinária de 2014, no
plenário do Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José RodriguesAlckmin”.AOrdem
do Dia contou com 5 Projetos de Lei e, por força do regimento interno, outros
5 projetos foram incluídos e votados pelos parlamentares, com destaque para a
aprovação - por unanimidade - do Projeto de Lei nº115/2014, do Executivo, que
“Prorroga o prazo do convênio celebrado com a Santa Casa visando a execução
de serviços médico-hospitalares, urgências e emergências e ambulatoriais de
ortopedia”. A sessão ordinária foi presidida pelo vereador Martim César (DEM).
O projeto prevê a prorrogação do Convênio nº 138/2007 - celebrado entre
a Santa Casa e a Prefeitura de Pindamonhangaba - por mais 30 dias, a partir do
dia 27 de julho.
Ordem do Dia
Na Ordem do Dia, dois projetos foram aprovados e 3 foram adiados. O
Projeto de Lei n° 92/2014, do vereador Roderley Miotto (PSDB), que “Denomina
de LIGIA MARIA FERREIRA DA FONSECA a sala de Ginástica e Atividade
de Lazer do bairro do Araretama” recebeu aprovação unânime do plenário.
Também o Projeto de Lei n° 109/2014, do Poder Executivo, que “Altera dispositivo da Lei n° 3.823, de 03 de agosto de 2001, que dispõe sobre a criação do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, da Junta Administrativa de Recursos e
Infrações – J.A.R.I.” foi aprovado por 9 a zero.
Adiamentos
O Projeto de Lei n° 101/2014, do Poder Executivo, que Institui a gratificação
especial aos membros das Comissões de Sindicância ou de Processo Administrativo Disciplinar” e o Projeto de Lei Complementar n° 04/2014, do Poder
Executivo, que “Dispõe sobre a doação de área para a sociedade empresarial
ANIDROL PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA” foram adiados por
15 dias. Já a Proposta de Emenda à Lei Orgânica n° 01/2014, do Poder Executivo,
que “Acrescenta dispositivo na Lei Orgânica Municipal” foi adiada por 30 dias
com os votos contrários dos vereadores José Carlos Gomes – Cal (PTB) e Janio
Ardito Lerario (PSDB).
Inclusões
Com as assinaturas regimentais e os trâmites legais, mais quatro Projetos
de Lei foram incluídos para votação em plenário durante a sessão ordinária.
O Projeto de Lei nº 113/2014, do Executivo, determina a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
destinado à Secretaria de Saúde e Assistência Social para uso na compra de
equipamentos, materiais permanentes e manutenção da Vigilância em Saúde. O
Projeto de Lei nº 114/2014, também oriundo do Executivo, autoriza a Prefeitura
a ceder espaço para o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A
unidade do IBGE está instalada na avenida Albuquerque Lins, 138, São Benedito
e o Executivo esclarece - em mensagem enviada ao Presidente da Câmara – que
“para a regularização da situação de cessão do imóvel é necessária a formalização
do Termo de Cessão com a Fundação IBGE”.
Os outros dois projetos, ambos de autoria do vereador Janio Ardito Lerario
(PSDB), denominaram logradouros públicos de bairros de Pindamonhagaba.
O PL nº 111/2014 denominou de “Anderson Carvalho de Souza (Reizinho) a
Sala de Lutas e Práticas de Esportes e Lazer, localizada no bairro do Araretama.
O Projeto de Lei nº 112/2014 atribuiu nome às ruas e avenidas do Loteamento
Reserva Bonsucesso.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

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

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

Vereador Ricardo Piorino

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

Assistentes
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EMPREGO
Volks abre vaga para estagiários de Pinda
A Volkswagen do Brasil
selecionará 92 candidatos
para o ‘Programa de Estágio 2015’. As inscrições
devem ser realizadas pelo
site da empresa (www.
vw.com.br/estagio2015)
até o dia 28 de setembro.
O programa é direcionado a estudantes de cursos
superiores. Os pindenses
que quiserem se candidatar têm a opção de atuar
na unidade da Volkswagen de Taubaté. O candidato poderá optar onde
quer fazer o estágio no ato
da inscrição.
Para participar da seleção, os candidatos devem
estar cursando, em 2015,
o penúltimo ou último ano
do curso de nível superior.
Além disso, deve ter bons
conhecimentos de informática e inglês intermediário, além de disponibilidade para estagiar no
período das 8 às 15 horas
ou, especialmente no caso
dos cursos de engenharia,
em período parcial (das 8
às 12 horas ou das 13 às 17
horas).
O processo seletivo
para o Programa de Estágio Volkswagen inclui
testes online (inglês e raciocínio lógico), avaliação
presencial (painel, provas
de conhecimentos gerais,
redação e dinâmicas de
grupo) e, no caso dos candidatos pré-aprovados na
fase anterior, entrevistas
com os gestores. A admissão dos estagiários selecionados será realizada

Divulgação

Alunos podem ser
garotos propaganda
da Faculdade de Pinda
A Funvic, Faculdade
de
Pindamonhangaba,
está com as inscrições
abertas para a Campanha
do ‘Garoto e Garota propaganda’, do Processo Seletivo 2015.
Como em todos os
anos, a faculdade está selecionando alunos interessados em representar
a instituição em todo o
material de divulgação do
Processo Seletivo.
A intenção de escolher
alunos da própria escola
visa retratar o real perfil
da faculdade em panfle-

Processo vai selecionar 92 estudantes para a empresa alemã
em fevereiro de 2015.
O programa tem duração de até dois anos e
proporciona um plano de
desenvolvimento individual, com a participação
do estagiário no desen-

volvimento e implantação
de um projeto aplicativo
pertinente à sua área de
atuação.
Os benefícios oferecidos
aos estagiários são: bolsa
auxílio, transporte fretado

gratuito, alimentação subsidiada, seguro de vida, ambulatório médico na unidade, desconto na compra de
veículo, 30 dias de recesso
por ano estagiado e estacionamento gratuito.

Carteira de Trabalho
informatizada evita fraudes
Trabalhadores do todo
o país podem solicitar a
nova Carteira de Trabalho e Previdência Social
informatizada. Com mais
segurança, o Ministério
do Trabalho e Emprego

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 184/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 184/14, referente
à “Contratação de empresa especializada de engenharia para execução de coberturas em
policarbonato em próprios municipais, com fornecimento de material e mão de obra”, com
encerramento dia 18/08/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra
das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2014.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 185/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 185/14, referente
à “Contratação de empresa especializada de engenharia para execução de instalação de
cerca protetora tipo concertina em próprios municipais, com fornecimento de material e
mão de obra”, com encerramento dia 18/08/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser
obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2014.

implementou em todo o
Brasil o processo, que teve
início em São Paulo, de
informatização do documento.
O objetivo das mudanças é dificultar rasuras e
evitar fraudes contra o Seguro-Desemprego, Fundo
de Garantia do Tempo
de Serviço e os benefícios
previdenciários.
O novo documento tem
capa azul em material sintético mais resistente que
o usado no modelo anterior, é confeccionado em
papel de segurança e traz
plástico autoadesivo inviolável que protege as informações relacionadas à
identificação profissional

e à qualificação civil do
indivíduo – os dados mais
visados por falsificadores.
Todas as informações pessoais do trabalhador e sua
fotografia são impressas
na carteira no momento
da emissão. Na carteira
manual (antiga), as informações eram preenchidas
a mão.
Além da segurança, a
informatização facilita a
identificação dos trabalhadores por meio de uma
base única de dados. Em
caso de extravio do documento, o trabalhador
poderá pedir uma nova
via em qualquer posto do
Ministério, em qualquer
unidade da federação.

tos, folders, outdoors,
mídia impressa, comercial de televisão, entre
outros.
Para participar do
processo de seleção da
campanha do Vestibular 2015, os interessados
precisam enviar uma
foto de rosto, em boa
resolução, juntamente
com o nome completo, data de nascimento, curso e cidade para
o e-mail: comunicacao.
pinda@funvic.org.br.
As fotos serão recebidas até o dia 15 de agosto.

POSTO DE ATENDIMENTO PAT AO TRABALHADOR
DE PINDA/MOREIRA CESAR
DATA: 05/08/2014
FUNÇÃO
AJUDANTE DE COZINHA
CONFEITEIRO
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA
EMPREGADA DOMÉSTICA
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
TÉCNICO ELETRÔNICO
VENDEDOR INTERNO (moveis)
VENDEDOT EXTERNO
ACESSE O SITE: maisemprego.mte.gov.br ou
comparecer ao PAT para
cadastro, Av. Albuquerque Lins, 138 - SÃO BENEDITO – PINDAMONHANGABA-SP ou
AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA, Nº 170 – SUB-PREFEITURA- MOREIRA CÉSAR
O HORÁRIO DE SEGUNDA À SEXTA DAS 8:00 AS 16:00 HORAS, MUNIDO DE PIS ATIVO,
CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF.
OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO ATÉ
O FINAL DO EXPEDIENTE.

Feira Cultural expõe
projetos sobre Copa
do Mundo
Maria Fernanda Munhoz

Divulgação

PREGÃO Nº 204/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 204/14, referente
à “Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção da
academia de musculação do ginásio Luiz Caloi, visando a manter em bom estado de uso
os aparelhos existentes para o treinamento de atletas e usuários”, com encerramento dia
19/08/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou
através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2014.

No dia 31 de julho, a escola municipal Félix Adib Miguel
realizou a VII Feira
Cultural com o tema
“Aprendendo com a
Copa do Mundo no
Brasil”, apresentando
trabalhos desenvolvidos pelos alunos durante o 1º semestre.
O projeto da Se-

PREGÃO Nº 206/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 206/14, referente
à “Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de alinhamento,
balanceamento, cambagem e cáster para atender os veículos pesados (caminhões)
pertencentes à frota municipal, por um período de 12 meses”, com encerramento dia 19/08/14
às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou
através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2014.
PREGÃO Nº 207/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 207/14, referente
à “Aquisição de peças de reposição e assessórios para os equipamentos: roçadeira
RO1500 pertencente à Secretaria de Obras e Serviços, desta municipalidade”, com
encerramento dia 20/08/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site
www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço
supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2014.

cretaria de Educação
e Cultura, em parceria com o Planeta
Educação, teve como
objetivo mostrar à
comunidade local o
que os alunos aprenderam com a vinda de
diversas culturas, povos e línguas ao Brasil durante o evento
esportivo.
Maria Fernanda Munhoz

PREGÃO Nº 208/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 208/14, referente
à “Aquisição de um pulverizador. Aplicação uso do setor de pulverização de herbicida
“mata-mato” da Subprefeitura de Moreira César”, com encerramento dia 20/08/14 às 14h
e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do
tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2014.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 198/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr (a) BENEDITO TARCISIO DE
OLIVEIRA, responsável pelo imóvel situado a RUA GILBERTO MORAES CESAR, S NR. ,
bairro MOMBAÇA I, inscrito no município sob a sigla SO110902020000, para que efetue
a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

União dos aposentados e pensionistas de Pindamonhangaba - UAPP
CNPJ 53.324.354/0001-30- fundada em 11 de abril de 1987
Utilidade pública municipal- Rua Álvaro Celidônio, n. 112- Quadra Coberta
CEP 12 422-150- Pindamonhangaba-sp
Edital DE CONVOCAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO
A União dos Aposentados e pensionistas de Pindamonhangaba - UAPP, Convoca, os senhores
associados para a assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 16 de agosto de
2014, sexta feira, em primeira chamada às 9:00 (nove horas), às 10:00 ( dez horas) em segunda
chamada, nos termos do parágrafo único do artigo 26 do estatuto social, para discutirem e
aprovarem as alterações no estatuto social e outros assuntos de interesse da entidade.
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2014.
Vicente de Paula Nascimento – Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMUNICADO ADIAMENTO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 091/2014
A Prefeitura comunica que o PPRP n° 91/14, que cuida da “Aquisição de materiais elétricos
para atendimento de manutenção de praças, quadras, prédios públicos, ampliações em
diversas obras e instalações festivas, conforme solicitado pelo Departamento de Obras e
Viação” fica adiado SINE-DIE.
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2014.

QUARTA-FEIRA
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HISTÓRIA
Tribuna do Norte

Altair Fernandes Carvalho

A polêmica da aposentadoria aos burros da Prefeitura

Nossa editoria dedicada a Pindamonhangaba
antiga recorda nesta edição uma ação envolvendo os poderes Legislativo
e Executivo municipais,
ocorrida na Pindamonhangaba dos anos sessentas, que se transformou numa polêmica de
repercussão nacional.
O ano era 1967. A edição do jornal Tribuna do
Norte do dia 18 de junho
foi às bancas divulgando uma lei municipal, a
de nº 884, de 30/5/1967,
que mudaria o destino
dos animais inservíveis da
prefeitura.
A mencionada lei, promulgada pelo prefeito
Dr. Francisco Romano
de Oliveira, tinha origem
num projeto do vereador
Aníbal Leite de Abreu
(1921/1996) e se referia
aos burros e cavalos velhos da Prefeitura.
Naquele tempo o recolhimento do lixo residencial era feito em carroças
da Prefeitura, daí a utilização de burros e cavalos. A partir da publicação
daquela lei “os animais
muares ou equinos de
propriedade da Prefeitura” que devido a idade
avançada ou acidente se
tornassem “imprestáveis
ao serviço público”, não
seriam mais “em hipótese
alguma” vendidos. O porquê da resolução favorável
aos animais era assim di-
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vulgado no artigo 2º da tal
lei: “A Prefeitura Municipal, num ato de justiça e
de humanidade para com
tais animais, removerá os
mesmos para a Fazenda
da Represa (atual Parque
Natural Municipal do Trabiju), de sua propriedade,
onde ficarão soltos e passarão o resto de sua vida”.
Ao discorrer sobre Anibal Leite em Biografias
(Mystic Editora, Campinas - SP, 2001), Francisco Piorino Filho cita a lei
e conta que antes de sua
promulgação os muares
da Prefeitura, “tornandose inservíveis, depois de
longos anos de serviços,
seriam destinados a frigoríficos da região para abate”.
Aplausos e escárnio
A grandeza da atitude
do vereador e jornalista
Anibal Leite, patrono da
cadeira nº 39T da APL
– Academia Pindamonhangabense de Letras
motivou, ao mesmo tempo, aplausos e zombaria.
Houve quem encontrasse
naquele ato, oportunidade
para comentários jocosos,
para a gozação.
Felizmente a incandescência do nobre feito acabou por ofuscar de vez o
gargalhar daqueles que
ainda não compreendiam
a generosidade daquela
iniciativa. Eis que manifestos em favor à medida
começaram a se avolumar

iterárias

embranças

contra-faccao.blogspot

Animais ‘aposentados’ foram removidos para a
Fazenda da Represa (atual Parque Natural Municipal do
Trabiju) para viverem o restante de seus dias

nas correspondências endereçadas à Prefeitura.
Era um grande número de
telegramas, ofícios, cartas
e mensagens (procedentes
de todo o Brasil) elogiando a “Lei dos Burros”.
A Lei nº 884 recebeu
apoio de entidades e de
inúmeras pessoas. Entre estas a do jornalista

Théo Gigas - correspondente da World Federation for the Protetion of
Animals, que em 1981,
na fusão com a International Society for the
Protetions of Animals,
resultou no surgimento
da WSPA’s - World Society for the Protection
of Animal; da União Intermunicipal Protetora
dos Animais; da Associação Protetora dos Ani-

mais do Rio de Janeiro;
do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo;
da revista Mundo Agrícola; do Dr. Félix Bulcão
Ribas (filho do ilustre
Dr. Emílio Ribas).
Também foram inúmeros os elogios ao feito, destacando-se uma referência curiosa de autoria do
Dr. Romeiro Neto (neto
do fundador do jornal Tribuna do Norte), naquela

O CISNE

ocasião, Ministro do Superior Tribunal Militar:
“O burro é realmente
digno de todas as atenções, ele que foi um injustiçado, pois além de
estigmatizado pela natureza que o fez estéril não
lhe permitindo ter filhos e
gozar do encanto dos netos na sua aposentadoria,
empresta o seu nome para
distinguir os homens sem
inteligência.”
piquerobiense.tripod.com

A vida, manso lago azul algumas
vezes, algumas vezes mar fremente,
tem sido para nós, constantemente,
um lago azul sem névoas nem espumas.
		
		
		
		

Sobre ele, quando, desfazendo as brumas
matinais, rompe um sol vermelho e quente,
nós dois boiamos indolentemente,
como dois cisnes de alvejantes plumas.

Um dia, um cisne morrerá por certo...
Quando chegar esse momento incerto,
no lago, onde talvez a água tisne,
		
		
		

Que o cisne vivo, cheio de saudade,
nunca mais cante, nem sozinho nade,
nem nunca nade ao lado de outro cisne!

Burro era utilizado na coleta do lixo da cidade

Júlio Salusse, Folha do Norte, 9 de julho de 1911

Coletora Pioneira, o fim das carroças

www.webix.com.br

Seis anos depois, na administração do Dr. Caio Gomes Figueiredo, a Prefeitura
colocaria um ponto final na
utilização de animais na coleta
de lixo. No dia 8 de janeiro
de 1973, tanto o lixo de procedência doméstica quanto o
de origem industrial passou a
ser recolhido em caminhões e
por uma firma especializada,
a Coletora Pioneira Ltda. S/C,
vencedora da concorrência
pública aberta para a execução
de tal serviço.
Em notícia publicada em
sua edição de 6/1/1973, a

Tribuna do Norte desejava à
Coletora Pioneira “pleno sucesso em suas atividades” fazendo
alusão ao slogan que havia
sido lançado pelo Governo
na época: “Povo limpo é povo
civilizado”.
Na primeira semana a Coletora trabalharia com caminhões provisórios e posteriormente colocaria em atividade
uma frota nova. A mão-de-obra foi recrutada na cidade e
os transportadores, munidos
de sinetas, davam o sinal de
que caminhão coletor estava
passando.

