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Pinda participa do ‘Delícia Solidária’ 
e contribui com instituição social

Uma rede de sorvetes presente em 300 lo-
jas no Brasil está promovendo uma campanha 
chamada “Delícia Solidária”. Pindamonhan-

gaba também possui uma unidade da fran-
quia, localizada no Shopping Pátio Pinda, e 
quem desejar contribuir pode aproveitar até a 

sexta-feira (3) para participar. Os royalties so-
bre as vendas do shake mix, produto exclusivo 
da marca, serão revertidos para a AACD.

Etec tem 680 vagas 
para cursos técnicos

A partir de quinta-feira (2), os estu-
dantes que desejarem poderão se ins-
crever para os cursos técnicos da Etec 
- Escola Técnica Estadual João Gomes 
de Araújo, para o primeiro semestre de 
2015. Eles têm até o dia 7 de novembro 

e o valor da taxa é de R$ 30. O destaque 
é uma parceria com o Programa Ven-
ce na criação de 40 vagas para o cur-
so técnico de Informática integrado ao 
Ensino Médio na EE Gabriela Monteiro 
Athayde Marcondes. 

CDHU DO 
ARARETAMA 
REALIZA PRIMEIRO 
TORNEIO DE PIPAS
Na manhã do último do-

mingo (28), uma competi-
ção de pipas reuniu pais e 
crianças no Araretama. Com 
o objetivo de conscientizar a 
todos quanto aos perigos do 
uso do cerol, a programação 
iniciou com palestra explica-
tiva sobre o tema. Ao fi nal de 
toda a ação, uma bicicleta e 
vários brindes foram sortea-
dos aos participantes.

Em semana decisiva de elei-
ções, a página de História da 
Tribuna de hoje relembra o 
mesmo período vivido em 1930, 
ano em que foi eleito  Júlio Pres-
tes, que venceu a oposição de 
Getúlio Vargas, mas não pôde 
tomar posse. Na ocasião, o mais 
votado da chapa situacionis-
ta (Partido Republicano) para 
deputado federal no município 
foi o pindamonhangabense Dr. 
Bias Bueno, (fi lho do Dr. Dino 
Bueno) com 1.036 votos.  

HISTÓRIA
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CAMPEONATO 
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Mais informações e inscrições podem ser feitas pelo site www.vestibulinhoetec.com.br 
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Divulgação

anguarda literária

o homem, muitas vezes conceituado numa visão reducionista 
como um ser fisiológico-psicológico, em função da sua história e 
das suas relações sociais, é inquestionávelmente um ser social.

A Representação Social (RS) entendida também como verba-
lização das concepções que o ser tem do mundo que o rodeia, e, 
por ter um caráter dinâmico de processo, propicia que condições 
individuais de existência e co-existência sejam analisadas em suas 
determinações que são múltiplas.

A Teoria de Representação Social (TRS) portanto, procura dar 
de conta de um fenômeno (por exemplo: o ser-adolescente na 
nossa Área de Pesquisa: Saúde do Adolescente) em que o ser se 
desvela em conceitos e afirmações, explicações, originários da sua 
cotidianeidade, expressos na linguagem, analisando-o, na busca 
do entendimento deste na sua globalidade. assim, vamos com-
preender porque as Representações Sociais ao articular elementos 
cognitivos, da linguagem e da comunicação dos indivíduos, estão 
presentes em todos os estudos multidisciplinares para a compreen-
são do homem sobretudo no Campo das Ciências da Saúde.

Ao nos referirmos ao Processo Saúde–Doença, `as doenças 
de maior impacto social (Tuberculose e AIDS só para exemplificar 
duas das mais expressivas na sociedade hodierna) como fenô-
menos vivenciados no plano social e coletivo, passaremos ver-
dadeiramente, a avaliar o enorme papel que as Representações 
Sociais (RS) desempenham no sentido de explicá-los, contribuindo, 
sobretudo, para o desenvolvimento de uma psicossociologia não só 
da Saúde, como do Conhecimento. Ora, os fenômenos na Área da 
Saúde (aqui volto a pontuar a questão do processo adolescência 
no sentido mais amplo do termo) recorrem à fabulosa contribuição 
da TRS, que trouxe, por meio de várias pesquisas, principalmen-

ViSÃo hUmanÍSTiCa da SaÚdE 

te na Área da Psicologia da Saúde, uma grande contribuição, 
visto que seu elemento norteador é elevar a qualidade de vida 
dos seres humanos, ora tentando auxiliar para o conhecimento 
sócio-cognitivo, ora estabelecendo estratégias de enfrentamento 
relacionados com patologias, no caso, com fenômenos sociopato-
lógicos, seus significados e seus inevitáveis desdobramentos.

Ante o que expusemos, de maneira sucinta, não se torna 
difícil entender o relevante papel enfocado nas representações 
que os sujeitos sociais fazem de seu processo Saúde - Doença, 
de seus corpos e de outros componentes sociais, para a melhoria 
crescente do trabalho interdisciplinar, de alta valia nos progra-
mas preventivos e interventivos na Área da Saúde. E, se tornam 
cada vez mais necessárias abordagens nesse campo, para que se 
entenda que o FENÔMENO SÁUDE (algo que se mostra e se des-
vela dentro de uma dinâmica muito peculiar) tem uma dimensão 
humanística muito ampla, longe do reducionismo doença-medi-
calização. Assim compreendemos que SAÚDE   é algo transcen-
dental, e essa noção devemos solidificar, em especial, nos nossos  
estudantes de medicina que serão os médicos de amanhã. Hoje, 
mais do que nunca, num mundo em que impera o matéria, em 
que “As cabeças estão voltadas para a Pós-Modernidade do 
lucro e da vantagem econômica”, como afirmou a Prêmio Nobel 
de Economia  do ano de 2009–Elinor Ostrom (juntamente com 
oliver E, Willimson), a primeira mulher a ganhar esse relevante 
prêmio estudando o papel da empresa na resolução de conflitos. 
Dessa maneira, o pensamento e as atitudes humanísticas têm 
vez e lugar.E, como Educador, tentamos levar ao nosso formando 
em Medicina a nobreza do doar-se, a força incrível da Tecnologia 
aliada aos valores éticos, a esperança de dias melhores para os 
Profissionais de Saúde que têm como dever essencial, não só a 
questão de salvar vidas (existência), mas a preservção da mesma 
(co-existência) pelo bem do nosso próximo.

Paineiras Country Club promove 
Campeonato de Futebol Society

Anhanguera realiza ‘Giro de Profissões’

PaT de Pinda oferece 
oportunidades de trabalho

homem é encontrado morto 

O Paineiras Country Clube 
promove, a partir desta sexta-fei-
ra (3), o Campeonato de Futebol 
Society 2014 em duas categorias: 
Quarentão e Livre – cada uma 
com seis times para a disputa. A 
competição, que vai até dezem-
bro, é o evento esportivo mais es-
perado pela maioria dos sócios. 
Os jogos do Quarentão aconte-
cem às sextas-feiras à noite e as 
partidas da categoria Livre sem-
pre nas tardes de sábado.

A participação é exclusiva 
para associados, entretanto, 
os jogos são abertos ao público 
geral.

De segunda a quinta-feira, as 
unidades da Faculdade Anhangue-
ra realizam o ‘Giro de Profissões’. A 
iniciativa é uma oportunidade para 
que os estudantes que pretendem 
ingressar no Ensino Superior sai-
bam mais sobre o mercado de tra-
balho, as carreiras e perfil dos pro-
fissionais, além de receberem dicas 
que os ajudarão na escolha de uma 
graduação.

Em Pinda, o evento aconteceu 
ontem (30),  e contou com pales-
tras sobre  Fies, Prouni, Pronatec, 
Enem, além de visita monitora-
da aos laboratórios da faculdade, 
orientação vocacional, distribui-
ção de brindes e sorteio de um 
tablet.

Polícia

Um homem foi encontrado 
morto em um matagal no Campo 
Belo, na tarde da última segunda-
feira (29).

De acordo com informações da 
Polícia Militar, por volta de 16h45, 
uma denúncia anônima informou 
que  havia um cadáver no matagal 
ao lado da quadra de esportes do 
bairro. 

Chegando ao local, foi identifi-
cado o corpo de um homem de 54 
anos, aparentemente sem mar-
cas de violência. Pelo estado de 
decomposição, acredita-se que 
já havia falecido há dias. Após 
a vistoria da perícia, o corpo foi 
encaminhado ao IML da cidade. 
O caso será investigado.

Festa de 
São Francisco 
no Vila Rica

A novena da Festa de São Fran-
cisco de Assis prossegue nesta 
quarta-feira (1º/10), com missa às 
19h30, presidida pelo padre Ga-
briel Castro. O convidado é o Gru-
po de Oração São Francisco (RCC). 
Na quinta-feira (2), também às 
19h30, será celebrante o padre frei 
Diego Martins, com a comunidade 
Nossa Senhora de Fátima. 

FUNÇÃO
ACABADOR DE GRANITO E MÁRMORE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
AUXILIAR DE MARCENEIRO 
BORRACHEIRO
ELETRICISTA DE MÁQUINAS PESADAS 
ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FISICA
FARMACÊUTICO
GERENTE DE LOJA - C/ EXPERIÊNCIA 
EM VAREJO OU FAST FOOD
JARDINEIRO 
MARCENEIRO
OPERADOR DE VENDAS -VAGA PARA 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA LEVE 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
VENDEDOR EXTERNO (MOTOS)
VENDEDOR INTERNO (PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS)

O PAT – Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
de Pindamonhangaba está 
com diversas vagas para 
quem procura uma opor-
tunidade de emprego. Os 
interessados podem aces-
sar o site maisemprego.
mte.gov.br ou comparecer 

às unidades de Pindamo-
nhangaba e Moreira César 
para efetuar cadastro. 

O PAT funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 8  
às 16 horas e os candida-
tos precisam estar muni-
dos de PIS ativo, Carteira 
de Trabalho, RG e CPF.

Divulgação

Em meio à correria do dia a dia, quantas vezes você 
para e pensa quantas pessoas ajudou durante o 
dia? Quantas boas ações você promoveu? Ulti-

mamente, nas redes sociais, tem surgido um movimento 
que faz com que os usuários publiquem - em seus murais 
- três boas ações que teceram naquele dia e desafiem seus 
amigos a fazerem o mesmo.

A reflexão é: por que precisamos disso para iniciar mo-
vimentos de prezar as pessoas? Em um artigo da revista 
SGI Quartely, edição de Janeiro de 2014, consta “a digni-
dade da vida não é algo separado das provas inevitáveis da 
existência humana, e devemos nos empenhar ativamente 
com os outros, compartilhando seu sofrimento e nos es-
forçando até a nossa última força, se quisermos abrir um 
caminho para a felicidade autêntica, para nós e para os 
outros”.

Pode ser que o indivíduo tenha ficado menos sensível; 
pode ser que o egoísmo tenha ficado tão forte que as pes-
soas só tenham tempo para elas mesmas. O fato é que, 
em todas as causas, os seres humanos estão intimamen-
te interligados. Seja quanto à classe social ou questão da 
água, mas o fato é que, mesmo que muitos não queiram 
reconhecer – somos todos iguais.

Presenciamos esta semana que a Polícia Civil do Rio 
Grande do Sul anunciou que quatro pessoas serão indi-
ciadas pelas injúrias raciais proferidas contra o goleiro 
Aranha, no jogo entre Grêmio e Santos, ocorrido em 28 de 
agosto. A investigação será repassada à Justiça e os tor-
cedores identificados poderão receber pena de um a três 
anos de reclusão. Sem contar a polêmica entre os candida-
tos à presidência sobre a questão da homofobia. 

O fato é que o preconceito só será eliminado quando 
cada um despertar para o ilimitado potencial que possui 
dentro de si e que o faça reconhecer a capacidade de con-
quistar todos os seus sonhos. Esse empoderamento vai 
contribuir com a minimização das diferenças, que hoje, 
podem ser percebidas a cada esquina ou em pequenos 
gestos.

Quando pensamos em ajudar, quando pensamos na fe-
licidade do outro, o humanismo faz brotar a solidarieda-
de. Ela pode ser expressa em pequenos gestos, mas tam-
bém, em grandes ações. Até sexta-feira, uma franquia de 
sorvetes que tem uma de sua lojas em Pindamonhangaba 
promove a campanha “Delícia Solidária”, cujos royalties 
sobre um produto exclusivo da marca serão todos rever-
tidos para a AACD, como uma forma de colaborar com a 
causa. 

Iniciativas como esta incentivaram muitos clientes a 
contribuir. A sensação de ajudar o próximo é muito grati-
ficante. E é possível ajudar de inúmeras formas, financei-
ramente ou não. Parar na faixa de pedestres, retribuir um 
bom dia com um sorriso, ajudar uma pessoa idosa atra-
vessar a rua, pegar algo que alguém derrubou no chão: é 
o que enriquece nosso caráter e nosso coração. No fim, 
quem mais ganha é quem promove cada pequena atitude, 
que carrega um significado bem maior do que podemos 
imaginar.

Quem ajuda é quem ganha mais
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AnA CAmilA CAmpos

***
A franquia “Chiquinho 

sorvetes” do shopping pá-
tio pinda está promovendo, 
até sexta-feira (3), a Cam-
panha Delícia solidária.

pela primeira vez, te-
ve-se a iniciativa de rea-
lizar uma campanha de 
cunho social que abran-
gesse todas as unidades 
espalhadas pelo Brasil. 
A loja matriz e algumas 
filiais faziam campa-
nhas isoladas, de apoio a 
crianças carentes e pes-
soas com deficiência, in-
centivando a inclusão e a 
acessibilidade nas lojas. 
porém, desta vez, a fran-
queadora investiu em 
uma ação nacional.

A Chiquinho geral-
mente desenvolve qua-
tro grandes campanhas 
durante o ano. pratica-
mente, uma a cada tri-
mestre. A que antecedeu 
a delícia solidária foi a 
denominada “delícias de 
inverno”, na qual foram 
desenvolvidos cerca de 
10 produtos quentes para 
se comercializar durante 
a estação, formando um 
cardápio especial para 
o público, que continha 
itens como bolo de cane-
ca, cappuccino, chocolate 
quente e até foundue.

A instituição escolhi-
da para ser beneficiada 
foi a AACD – Associação 
de Assistência à Criança 
Deficiente -  além da se-
riedade, trata-se de uma 
das instituições mais co-
nhecidas, e que também 

tem alcance em todo o 
território nacional – afi-
nal, participaram as 300 
lojas/franquias, de norte 
a sul.

Uma doação em dinhei-
ro foi feita pela franque-
adora e, também, todas 
as unidades contribuíram 
com R$ 500. Alguns for-
necedores também cola-
boraram com doações.

“A gente precisa saber 
que todo mundo depende 
do tudo e a Rede só é um 
sucesso devido ao empe-
nho de todos”, afirmou 
um dos sócios da fran-
quia de pinda, Ricardo 
palmanhani.

Essa foi somente uma 
parte da campanha – 
existe uma forma de todos 
os consumidores fazerem 
parte. Como o shake mix 
é um produto exclusivo 
da loja, todos os royalties 
sobre as vendas das fran-
quias de todo o Brasil, de 
agosto a outubro, serão 
revertidos para AACD.

“Focamos a venda 
e tentamos envolver o 
cliente na campanha. 
Quando a pessoa está em 
dúvida sobre qual produ-
to consumir, indicamos 
o shake mix, enfatizando 
que ela vai contribuir com 
uma causa social. muita 
gente gosta de comprar 
por isso. Essa foi uma 
ação muito bem pensada e 
organizada, que vem dan-
do certo”, garantiu pal-
manhani. o proprietário 
ainda comenta que, após 
a campanha, as vendas do 
produto aumentaram.

AiAnDRA AlvEs mARiAno
***

A Etec - Escola Técnica 
Estadual de pindamonhan-
gaba vai abrir, na quinta-
feira (2), as inscrições para 
o vestibulinho para o 1º se-
mestre de 2014. o período se-
gue até o dia 7 de novembro. 
o valor da taxa é de R$ 30. 

Ao todo, são ofereci-
das 680 vagas para cursos 
gratuitos em quatro moda-
lidades de cursos: Ensino 
médio, Ensino Técnico in-
tegrado ao Ensino médio, 
Ensino Técnico e Ensino a 
Distância (semipresencial). 

Cdhu do araretama  
realiza competição de Pipa

Delícia solidária reverte renda para AACD

Histórico imagem ilustrativa

Fundo de cena da ação

A novidade desta última semana é a ação que vai 
“além do balcão da loja”. Para aumentar ainda 

mais o ritmo das contribuições, cada colaborador das 
franquias vai receber 10 fichas a serem vendidas para 
familiares e conhecidos, fora do expediente. Com o mes-
mo preço, a ação busca o incentivo e a valorização do 
funcionário pois, proporcionalmente às vendas, eles re-
ceberão fichas com as quais concorrerão a uma viagem 
com tudo pago para Porto Seguro. Serão quatro cotas 
para todas as unidades do Brasil.

p     almanhani já havia trabalhado com comércio e restaurante e, então, ele e o 
amigo Ricardo Fernandes decidiram estudar o sistema de franquias. Como já 
haviam decidido pela área de alimentos e tinham um ponto na cidade de Ubatu-

ba, realizaram várias pesquisas. Foi então que a família de Fernandes, que é da região de 
Araras, indicou a franquia de sorvetes Chiquinho, que é bem forte naquela região e cuja 
sede é situada em São José do Rio Preto.

Chiquinho é uma empresa que foi formada por uma família e tem tradição de mercado 
de 32 anos. Pelos produtos e material de marketing muito forte, decidiram escolher a mar-
ca. Em Pinda, apostaram no Shopping Pátio Pinda logo no começo do empreendimento, 
cientes de que seria um investimento a longo prazo, mas visualizando a tendência de Sho-
pping. A marca vem ganhando espaço, principalmente pelo tipo de produto que comercia-
liza: o sorvete soft.  O carro chefe da empresa é o “shake mix” – uma espécie de milk shake 
para comer de colher, produto exclusivo da franquia.

Um dos supervisores da franquia que, inclu-
sive, tem deficiência, trabalha na Chiquinho 

há cerca de um ano. Um dia, ele trouxe a ideia à 
tona, pois com um sentimento de gratidão, disse que 
devia sua infância à AACD. Para expressar todo esse 
sentimento, ele decidiu que em todas as empresas 
em que viesse a trabalhar, iria comover as pessoas 
pela causa e aí que nasceu a iniciativa.

nova etapa

Etec abre inscrições para vestibulinho 
de cursos técnicos gratuitos

Cidade oferece 680 vagas em oito cursos, além do Ensino Médio

A maior novidade do 
ano é a abertura de 40 va-
gas para o curso técnico de 
informática integrado ao 
Ensino médio na EE Ga-
briela monteiro Athayde 
marcondes, na Cruz Gran-
de. Esse curso é em parce-
ria com o programa vence 
e é em período integral.

na Etec João Gomes de 
Araújo, as vagas são para o 
Ensino médio (40 vagas); 
mecânica integrado ao En-
sino médio (40 vagas); nu-
trição integrado ao Ensino 
médio (40); informática 
(40 vagas), Administração 

AnA CAmilA CAmpos
***

no último domingo (28), 
a comunidade do CDHU do 
Araretama participou do pri-
meiro Campeonato de pipas 
da região. Com mais de 40 
pipas no ar, das 9 às 13,  a ini-
ciativa também buscou cons-
cientizar os presentes sobre a 
prevenção ao uso do cerol.

“Além do lazer, o objetivo 
foi alertar todos para o não 
uso do cerol. É o brincar com 
prazer sem perigo”, afirmou 
miguel Jacob, líder comuni-
tário e um dos organizadores 
do evento.

Ele também comentou 
que foram feitos vários car-
tazes contendo imagens 
marcantes e informações de 
pessoas que foram vítimas 
de linha de pipa com cerol, 
mensagens estas que foram 
exibidas a pais e crianças em 

uma explanação que aconte-
ceu antes do torneio.

A ideia surgiu de um en-
contro de amigos do qual 
Jacob participou e decidiu 
implantar como uma forma 
de lazer para os moradores 
da região. Entretanto, o cam-
peonato foi prestigiado por 
participantes de cidades vi-
zinhas, como Taubaté e Tre-
membé.

Ao final, foram sortea-
dos diversos brindes além 
de uma bicicleta, cuja ganha-
dora foi leila Chagas Ribei-
ro dos santos, portadora do 
cupom de número 220, mo-
radora do bairro.

A equipe já está visuali-
zando o próximo evento, que 
deve acontecer em dezembro. 
o objetivo é sortear duas bici-
cletas e, ainda, ter a participa-
ção de uma companhia de são 
paulo  especialista em pipas.

(80 vagas); mecânica (80 
vagas), nutrição e Dieté-
tica (40 vagas) e serviços 
Jurídicos (40 vagas). 

na unidade também é 
oferecido o curso de Admi-
nistração na modalidade 
Ensino à Distância. O Téc-
nico em Administração (40 
vagas) terá aulas às segun-
das e quartas-feiras à noite.

na cidade, também são 
oferecidos o curso de Ad-
ministração na modalida-
de presencial (40 vagas) e 
EJA – Educação de Jovens 
e Adultos (40 vagas) para 
a Extensão da Etec na EE 

prof. Rubens Zamith, no 
Distrito de moreira César; 
e os cursos de Recursos 
Humanos (40 vagas) e 
logística (40 vagas) para 
a Extensão na EE Alzira 
Franco, no Alto do Cardo-
so. 

para concorrer a uma 
das vagas do vestibuli-
nho para o Ensino médio 
e  o Ensino Técnico inte-
grado ao médio, o candi-
dato deve ter concluído 
o Ensino Fundamental 
nas modalidades regular, 
na Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) ou ter feito 
o Encceja - Exame nacio-
nal para Certificação de 
Competências de Jovens e 
Adultos.

os que pretendem fa-
zer o Ensino Técnico pre-
cisam ter concluído o En-
sino médio ou estar, pelo 
menos, no 2º ano. 

no site www.vestibuli-
nhoetec.com.br os candi-
datos encontram todas as 
informações necessárias 
para escolher os cursos e 
unidades e para efetuar a 
inscrição. A confirmação 
da inscrição será enviada 
ao candidato, por e-mail, 
até dez dias após o paga-
mento da tarifa. A prova 
será feita no dia 7 de de-
zembro.  

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Os funcionários 
incentivam os 
clientes a colaborar 
com a campanha

A novidade 
para 2015 
será o 
curso de 
informática 
integrado 
ao Ensino 
Médio no 
bairro Cruz 
Grande

O evento 
buscou 
conscientizar 
a todos 
quanto ao 
não uso do 
cerol
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

AssessoriA de ComuniCAção
Assistentes de imprensA pArlAmentAr: Luiz CArLos Pinto (mtb 32.783) e robson Luís monteiro (mtb 18.021)

www.CAmArAPindA.sP.gov.br

teLefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279

e 3644-2281

- 

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

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

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

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

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça 
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

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

Vereador dr. Marcos aurél io Villardi
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As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

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

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

Vereador roderley Miotto

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

Vereador MartiM cesar

Preocupado em oferecer 
maior comodidade e con-
forto à população da cidade 
e região, o Presidente da 
Câmara de Pindamonhan-
gaba, vereador Ricardo 
Piorino (PDT), apresentou 
requerimento na sessão 
ordinária desta segunda-
feira, dia 22, endereçado 
ao Secretário de Obras e 
Serviços do município, José 
Antônio Rodrigues Alves – 
com cópia ao prefeito Vito 
Ardito -, no qual solicita, 
em caráter de urgência, 
estudos e providências 
para facilitar o acesso dos 
motoristas que buscam as 
dependências do Poupatem-
po de Pindamonhangaba e 
ao Tenda Hipermercado.

Segundo Piorino, “o 

Ricardo Piorino solicita 
providências para facilitar 
acesso ao Poupatempo

“PoPulação tem reclamado das

dificuldades Para acessar o local”

recém-inaugurado Poupa-
tempo em nossa cidade, au-
mentou significativamente 
o acesso de veículos na 
região e no mesmo espaço 
físico existe um hipermer-
cado também com grande 
fluxo de carros e outros 
veículos”. Para o Presidente 
da Câmara, “até a presente 
data não existe um acesso 
adequado para que os mo-
toristas cheguem ao local 
mencionado”.

Piorino conclui afir-
mando que “o ajuste no 
trânsito naquela região e 
a facilitação do acesso aos 
motoristas ao Poupatempo 
e ao Hipermercado, sem 
dúvida alguma, daria maior 
tranquilidade e conforto à 
nossa população”.

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR) está 
cobrando do Poder Executivo 
que promova estudos e adote 
providências para que seja 
implantado em Pindamonhan-
gaba, locais adequados para 
descarte de medicamentos. 
Dr. Marcos Aurélio alega 
que, na sessão ordinária de 
14 de outubro de 2013, foi 
aprovado, por unanimidade, o 
Projeto de Lei, de sua autoria 
que disciplina o descarte, re-
colhimento e a destinação de 
medicamentos vencidos como 
proteção ao meio ambiente e 
à saúde pública do município.

O descarte aleatório de 
medicamentos em desuso, 
vencidos ou sobras, atual-
mente é feito por grande parte 
das pessoas no lixo comum ou 
na rede pública de esgoto, o 
que pode trazer graves conse-
quências, como o risco à saú-
de das pessoas que poderiam 
reutilizá-los por acidente ou 
mesmo intencionalmente 

Dr. Marcos Aurélio cobra 
implantação de locais para 
descarte de medicamentos

devido a fatores sociais ou 
circunstanciais diversos. Há, 
ainda, outras consequências 
como a agressão ao meio 
ambiente, a contaminação da 
água, do solo e de animais. 

O consumo indevido de 
medicamentos descartados 
inadequadamente pode levar 
ao surgimento de reações ad-
versas graves, intoxicações, 
entre outros problemas, com-
prometendo decisivamente a 
saúde e a qualidade de vida 
dos usuários. Com base nesta 
afirmação, o vereador Dr. 
Marcos Aurélio justificou a 
criação da Lei que disciplina 
a questão do descarte, reco-
lhimento e a destinação de 
medicamentos. “Se implan-
tados os locais adequados, os 
medicamentos, antes jogados 
no lixo comum, terão agora 
um descarte adequado, não 
colocando mais em risco a 
população e o meio ambien-
te”, finalizou o vereador Dr. 
Marcos Aurélio.

O vereador Roderley 
Miotto (PSDB) encaminhou 
solicitação ao Prefeito, com 
cópia ao Departamento de 
Trânsito, solicitando estudos 
para que haja instalação de 
ciclovias em todos bairros 
que dão acesso ao centro da 
cidade. O vereador alega que 
a bicicleta é o melhor meio 
de locomoção, além de ajudar 
na saúde melhora nosso meio 
ambiente e não polui o ar, desta 
forma, pede que sejam insta-
ladas nos moldes da ciclovia 
instalada nas proximidades do 
bairro do Lessa e Shopping, 
contendo pintura vermelha e 
olhos de gato, melhorando a 
visibilidade dos motoristas e 
dando segurança a quem uti-
liza. “Espero que meu pedido 
seja atendido o mais breve 
possível”.

Identificação dos 
nomes das ruas
O vereador Roderley Miot-

to ao percorrer a cidade e em 
diversos bairros, percebeu que 
em muitas ruas não existem 
placas contendo o nome para 
a identificação. O vereador 
encaminhou um pedido ao 
Executivo, solicitando a con-
fecção de placas com nome 
das ruas para que haja melhora 
no trabalho dos correios e até 
mesmo para os moradores e vi-
sitantes de outras cidades. “É 
muito difícil você buscar um 
endereço e não conter placas 
de informações, é uma coisa 
básica que toda rua tem que 
ter e que faz uma diferença 
enorme”, explica o vereador 
Roderley Miotto.

Semáforo na rua Suíça
Esta semana o vereador 

Roderley Miotto recebeu 

O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicita ao Poder 
Executivo, providências junto 
ao departamento competente, 
para que seja feita a manuten-
ção da iluminação pública em 
toda extensão da rua Carlos 
Maria Koehler Asseburg, 
principalmente próximo à 
Igreja Seicho–No-Ie do Bra-
sil. A falta de iluminação 
adequada tem causado muitos 
transtornos colocando em ris-
co a segurança dos moradores 
e transeuntes.

Reforma da
Quadra Coberta
O vereador Martim Cesar 

reitera ao prefeito Vito Ar-
dito, providências junto ao 
departamento competente, 
informações sobre quando 

O Vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) protocolou na ses-
são do dia 09 de junho, o Re-
querimento de nº 1553/2014, 
pedindo à Administração 
Municipal a instalação com 
urgência de um sargetão na 
esquina entre a avenida dos 
Manacás e a rua Recife, no 
bairro Terra dos Ipês II, no 
distrito de Moreira César, pois 
o acúmulo de água neste local 
tem sido grande, o que tem 
trazido grandes preocupações 
aos moradores da região. Em 
resposta ao requerimento, o 
Executivo Municipal enviou 
o ofício de nº 1560/2014, que 
o referido local seria analisa-
do para que fossem tomadas 
as devidas providências para 
acabar com acúmulo de água.

Professor Osvaldo tem pedido 
atendido para instalação de 
sargetão no Terra dos Ipês II

A Instalação do sargetão 
foi concluída há alguns dias e 
já tem deixado os moradores 
e usuários contentes, pois 
toda a água que antes ficava 
parada vinda de outras ruas, 
agora corre para as bocas de 
lobo próximo ao local.

“Acredito, e muito, que 
o trabalho feito em conjunto 
sempre trará resultados posi-
tivos que beneficiará a toda 
população, agradeço a todos 
os funcionários envolvidos 
nesta obra e a subprefeitura 
de Moreira César, pela sua 
realização e atenção dispen-
sada a mais esse pedido e 
continuarei realizando meu 
trabalho para que nossa cida-
de melhore cada vez mais”, 
finalizou o vereador Professor 
Osvaldo.

Roderley Miotto pede 
ciclovias em todos os bairros 
com acesso ao centro

resposta do Executivo, em 
atenção ao Requerimento n° 
1737/2014, onde solicitou ao 
Departamento de Trânsito 
estudos para instalação de 
semáforo na rua Suíça, mais 
precisamente na bifurcação 
que liga as ruas Ryoiti Yas-
suda com a Vereador Vitório 
Cassiano, na divisa entre os 
bairros Andrade e Carangola. 
O vereador fez esta solicitação 
atendendo os moradores de 
ambos bairros que recla-
mam que o trânsito no local 
em horário de pico se torna 
impossível adentrar ou sair 
dos citados bairros, além de 
que as crianças do Castolira 
e Carangola que estudam na 
escola do Andrade, constante-
mente atravessam a rua com 
extremo perigo. “Recebi a 
informação de que estão sendo 
realizados estudos no local 
para a implantação do equi-
pamento, permitindo assim 
a entrada e saída dos bairros 
mencionados, dando maior 
fluidez no trânsito. Agradeço 
antecipadamente ao Prefeito 
e ao Tenente Henrique, por 
ouvir e atender nossa soli-
citação”, destaca o vereador 
Roderley Miotto.

Martim Cesar pede melhorias 
na iluminação da rua Carlos 
Maria Koehler Asseburg

serão iniciadas a reforma 
da quadra professor Manoel 
Cesar Ribeiro, “Quadra Co-
berta”, no bairro Chácara da 
Galega.  Considerando que, 
em resposta ao Requerimen-
to nº 448/2014, por meio do 
Ofício nº 556/2014 – GAB, 
foi informado conforme re-
portado pela secretaria com-
petente, que seriam tomadas 
as devidas providências para a 
reabertura do Processo de Li-
citação, em atenção a reivindi-
cação do vereador. “A quadra 
encontra-se em condições 
precárias, impossibilitando a 
utilização da mesma, além do 
que a prática esportiva promo-
ve uma melhor qualidade de 
vida aos esportistas”, comenta 
Martim Cesar.

A cultura e a educação foram os temas do debate e votação do único Pro-
jeto de Lei que estava relacionado na Ordem do Dia da 34ª Sessão Ordinária 
realizada neste dia 29 de setembro, segunda-feira, no plenário da Câmara de 
Pindamonhangaba. O Projeto de Lei n° 137/2014, de autoria do vereador 
Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB), que “Altera dispositivos da 
Lei n° 2.681, de 14 de julho de 1992, que “dispõe sobre a venda de ingressos 
nos cinemas, cineclubes, teatros, espetáculos musicais, circenses e eventos 
esportivos a estudantes do 1°, 2° e 3° graus” foi aprovado por unanimidade.

Além da nova redação da Ementa da Lei, o projeto aprovado altera o 
“caput” do artigo 1º da Lei nº 2.681/92 e passa a ter a seguinte redação: “Os 
estudantes da educação básica (fundamental e médio), educação de jovens 
adultos (fundamental e médio), educação profissional (básico e técnico) e 
educação superior (cursos tecnológicos, sequenciais de graduação e pós-
graduação) regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino 
públicos e particulares, oficialmente reconhecidos, terão assegurado o acesso 
aos cinemas, cineclubes, teatros, espetáculos musicais, circenses e eventos 
esportivos apresentados no município de Pindamonhangaba”.

Na justificativa do projeto, o autor - vereador Professor Osvaldo - relata 
que “em virtude das diversas mudanças ocorridas nos sistemas de educação do 
País, o presente projeto busca trazer essas mudanças de nomenclaturas à Lei 
nº 2.681/92, e a inclusão dos estudantes de educação profissional, que também 
merecem ser atingidos com a redução nos valores de ingressos para cinemas, 
cineclubes, teatros, espetáculos musicais, circenses e eventos esportivos”. 

Créditos Adicionais
Além do projeto da Ordem do Dia, os vereadores também votaram outros 

dois projetos que foram incluídos na sessão ordinária após os procedimentos 
legais. Ambos tratavam de créditos adicionais para o Poder Executivo.

O Projeto de Lei nº 144/2014 foi aprovado por dez a zero pelo plenário 
e autorizou o Poder Executivo a abrir um crédito adicional no valor de R$ 
56.000,00 no Fundo Municipal de Assistência Social, no FMAS/Proteção 
Especial Média Complexidade. O valor é referente ao repasse e redndimento 
do Convênio SEDS nº 3.168/2011 para aquisição de um veículo, firmado 
com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo de São Paulo.

O segundo projeto aprovado – PL nº 145/2014 – permite ao Executivo 
abrir, por Decreto, um crédito adicional especial no valor de R$ 172.500,00 
na Secretaria de Saúde e Assistência Social, no Fundo Municipal de Saúde/
Assistência Atenção Básica (PAB) visando a reforma da Unidade de Saúde 
do bairro das Campinas.

Tribuna Livre
Momentos antes do início oficial da sessão ordinária, o plenário cedeu 

espaço para o uso da Tribuna Livre. Durante 10 minutos, a Presidente do 
Conselho Municipal do Idoso, Patrícia Campos, usou a Tribuna Livre e 
abordou temas relacionais às políticas dos idosos em Pindamonhangaba, 
pedindo apoio aos vereadores para os projetos da área da terceira idade que 
deverão ser votados em breve na Câmara de Pindamonhangaba.

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador Professor osValdo

Projeto de Lei aprovado 
inclui estudantes de ensino 

profissional em descontos para 
ingressos de eventos culturais
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Departamento de Administração ‐ Fiscalização de Posturas 

L I C E N Ç A   E S P E C I A L  -  FINADOS
Dia(s) 01 e 02 de Novembro 2014

Data da Entrada/Encerramento no PROTOCOLO: 20  à  27 de Outubro/14

Data da ENTREGA das Licenças : 30 e 31 de Outubro/2014

O requerimento deverá ser solicitado pelo próprio interessado, munido do 

Xerox do R.G., CPF e Comprovante de Endereço do Município de 
Pindamonhangaba.

*NÃO  HAVERÁ  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES!!! 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
      Departamento de Administração ‐ Fiscalização de Posturas 

L I C E N Ç A    E S P E C I A L
         FESTIVIDADES NATALINAS

Data da Entrada/Encerramento no Protocolo: 13  à   31 de Outubro de 2014

Data da Entrega das Licenças : 24  à   28 de Novembro/14

O requerimento deverá ser solicitado pelo próprio interessado, munido do 

Xerox do R.G., CPF e Comprovante de Endereço do Município de 

Pindamonhangaba.   Obs.: As vagas serão através de sorteio.

*NÃO  HAVERÁ  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES!!!

 ConvoCação
Convocação aos Nobres Conselheiros e a População interessada,para a Reunião Extraordinária, 
dia 02 de Outubro de 2014, as 18 hs no prédio do CEM 1º andar.
 PAUTA:
-Apreciação e aprovação do Plano de Ação Municipal do Combate a Dengue.
                                                 José Fernandes - Presidente 

CoMUnICaDo
A EMPRESa PoLIMIX ConCRETo LTDa. situada na Estrada Particular nº 1600 
Pindamonhangaba, IE: 528.054.527.119  e CNPJ: 29.067.113/0224-08, comunica o 
extravio da nota fiscal nº 15453.

ConvoCação PaRa a 9ª REUnIão 
oRDInÁRIa DE 2014

Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras 
do CMPD - Conselho Municipal da Pessoa 
com Deficiência de Pindamonhangaba, 
convocados a comparecerem à 9ª Reunião 
Ordinária de 2014, a realizar - se:

Dia:  02/10/2014 
Horário:  9h (nove horas)
Local:  OAB – CASA DO ADVOGADO 
   
Rua Dr. Gregório Costa, 249 – Centro – 
3642.4234 
Pauta:
• Leitura de ata 
• Dia Nacional de Luta da Pessoa com 
Deficiência – avaliação 
• III Fórum de Inclusão Social – Grupo Incluir 
e Aprender
• Atendimento de Tutor na Educação
•Esclarecimentos e informes

andrea Campos Sales Martins - Presidenta

CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com 
Deficiência de Pindamonhangaba

Tel.: OAB - 12 3642-5398
cmpd@pindamonhangaba.sp.gov.br

CMPD - Conselho MuniCiPal 
Da Pessoa CoM DefiCiênCia De 

PinDaMonhangaba

Rua Euclides Figueiredo, nº 94, Centro, 
Pindamonhangaba - SP

Cep: 12420-060 – Fones: (12) 3643-1607 e 
3643-1609

E-mail: cmpd@pindamonhangaba.sp.gov.br  
e  conselhospinda@gmail.com

 
CMaS - ConSELho 

MUnICIPaL DE aSSISTênCIa 
SoCIaL

CONVOCAÇÃO PARA A 10ª REUNIÃO 
ORDINÁRIA DE 2014

Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, 
titulares e respectivos suplentes do CMAS 
- Conselho Municipal de Assistência Social, 
convocados a comparecerem à 10ª reunião 
Ordinária de 2014, a realizar - se:

Dia:  08/10/2014                     
Horário:  8h30 
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal

PAUTA: 
• Aprovação de atas

• PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – 2014/2017

• Informes e outros assuntos pertinentes ao 
Conselho

1. Audiência Pública
2. Capacitação – Ricardo Falcão
3. Tipificação SUAS

Benedito Sérgio Irineu 
 Presidente do CMaS

Observação: Lembrando aos conselheiros 
que não puderem comparecer que enviem a 
justificativa com antecedência para o email: 
cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

CMDM — ConSELho 
MUnICIPaL DoS DIREIToS Da 

MULhER
Ficam as senhoras conselheiras titulares 
e suplentes, do CMDM convocadas a 
comparecerem, na data e local abaixo, para a 
realização da 9ª reunião ordinária, cuja pauta 
vem a seguir:

Pauta:
• Leitura e Aprovação da Ata
• Programação “Em Outubro 
Pense Rosa”
• Conselheiras do Governo e da 
Sociedade Civil
• que não estão justificando sua 
ausência, serão substituídas
• Informes

Dia:   06/10/2014 
(segunda-feira)
Horário:  18h (tolerância de 10min)
Duração:  Aproximadamente 2 horas
Local:  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

 — CMI – 
ConSELho MUnICIPaL 

Do IDoSo
PInDaMonhanGaBa – ESTaDo DE São PaULo
InSTITUÍDo PELa LEI 4.492 DE 03 DE 

oUTUBRo DE 2006

ConVoCaÇÃo PaRa 9ª ReuniÃo 
oRDinÁRia 2014

 Ficam os senhores Conselheiros e senhoras 
Conselheiras, Titulares e Suplentes, 
convocados a comparecer à 9ª Reunião 
Ordinária do Conselho Municipal do Idoso, no 
dia e local abaixo discriminados: 

Dia:   09/10/2014 (quinta 
- feira)
Horário:   14h (tolerância de 
10 min)
Duração prevista: aproximadamente, 
2 horas
Local:  Casa dos Conselhos Municipais 
Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro – 
3643.2223

Pauta: 
I. Leitura e aprovação de ata
II. Semana do Idoso – avaliação 
III. Outros assuntos pertinentes ao Conselho
a. Plantão de atendimento do CMI
b. Participação na Tribuna Livre
c. Fundo Municipal do Idoso 
IV. Informes e encerramento
Favor confirmar a presença e/ou justificativa 
da ausência no endereço:   cmi@
pindamonhangaba.sp.gov.br, ou cmipinda@
gmail.com ou conselhospinda@gmail.com

Patricia Campos
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

ConSELho MUnICIPaL DE SaúDE DE PInDaMonhanGaBa
O Conselho Municipal de Saúde de Pindamonhangaba convida os Nobres Conselheiros e a 
População interessada para a Reunião Extraordinária.
Data: 01/10/14 - 18h (Primeira Chamada) e as 18h30 (2ª chamada), no Auditório da Santa Casa 
de Pindamonhangaba.
Pauta: Apresentação, Análise e Aprovação do Plano Operativo e Convênio do Contrato do Pronto 
Socorro Municipal de Pindamonhangaba.

 José Fernandes
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Pindamonhangaba.

CoMUnICaDo
Associação de Plantas Medicinais Nova Essência  convoca seus associados para 
Assembleia Geral de eleição da nova diretoria, biênio 2014-2016, a se realizar 
próximo dia 07/10/2014, as 14h30, na sede do CPIC, sito rua Dr. Fausto Villas Boas, 
44 - Vila Bourghese, Pindamonhangaba.
Sua participação é fundamental para bom andamento dos trabalhos. Saudações 
fitoterápicas.

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 e de curso 
específico, conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme 
exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho 
de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e 
dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 
0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos 
de 6 a 14 anos).

Dia  08/10/2014 às 14:30 horas

aUXILIaR DE EnFERMaGEM

15º ELEanDRo aPaRECIDo SILva
AVENIDA MINISTRO NELSON HUNGRIA, 
688 – CENTRO
SANTO ANTONIO DO PINHAL – SP
CEP 12450-000

EDSon MaCEDo DE GoUvêa - 
SECRETÁRIo DE aDMInISTRação

PREFEITURa MUnICIPaL DE 
PInDaMonhanGaBa

ConCURSo PúBLICo nº 01/2011
ConvoCação

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

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

Dia  08/10/2014 às 15:00 horas

EnFERMEIRo Do PSF

5º BELMIRa FREIRE TEoDoRo
RUA MOREIRA CÉSAR, 96 – VILA IAPI
TAUBATÉ – SP
CEP 12060-270

EDSon MaCEDo DE GoUvêa - 
SECRETÁRIo DE aDMInISTRação

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 - Comprovante de curso básico de 
informática conforme exigido no edital do 
concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e 
dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 
0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos 
de 6 a 14 anos).

Dia 06/10/2014 às 14:00 horas

ESCRITURÁRIo

30º LEanDRo RESEnDE DoS SanToS
RUA EULA KENNEDY, 107 – JARDIM BELA 
VISTA
TAUBATÉ – SP
CEP 12091-390

EDSon MaCEDo DE GoUvêa
SECRETÁRIo DE aDMInISTRaçãO

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 (técnico 
ou superior), conforme exigido no edital do 
concurso;
09 - Comprovante de curso básico de 
informática, conforme exigido no edital do 
concurso;
10 - Comprovante de experiência conforme 
exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e 
dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 
0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos 
de 6 a 14 anos).

Dia  08/10/2014 às 15:30 horas

oFICIaL DE aDMInISTRação

19º ThIaGo CaTanZaRo RIBEIRo
RUA DR JOSÉ NICOLAU MILLEO, 115 – 
JARDIM SANTA MONICA
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12520-150

EDSon MaCEDo DE GoUvêa
SECRETÁRIo DE aDMInISTRação

PREFEITURa MUnICIPaL DE PInDaMonhanGaBa
EDITaL RESUMIDo

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso, a CP nº 15/14, referente à “Contratação de 
empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para execução de reforma 
e ampliação da Escola Municipal Padre Zezinho na Vila São Benedito”, com encerramento dia 
05/11/2014 às 9h e abertura às 9h30. A garantia deverá ser feita até o dia 04/11/2014, às 15 horas, 
na Tesouraria, valor de R$ 12.516,00. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h00 às 17h00 ou 
através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2014.

PREGão nº 273/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 273/14, referente à “Contratação de 
Empresa especializada para prestação de serviços de acesso a solução integrada de colaboração 
de comunicação corporativa baseada em nuvem pelo período de 36 meses”, com encerramento 
dia 14/10/14 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, 30 de setembro de 2014. 

DECRETO Nº 5.095, DE 12 DE AGOSTO DE 2014.
Dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos do inciso IV do artigo 11º, da Lei Municipal       nº. 5.555, de 17 de julho de 2013,
D E C R E T A:
Art. 1º  Ficam transpostos os recursos orçamentários no valor de R$ 1.025.000,00 (Um 
milhão e vinte e cinco reais), para adequação orçamentária do Executivo, no corrente exercício, 
classificados nas seguintes dotações:
05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
05.10  Gabinete do Secretário
2019              Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1           3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis P. Civil  (69)         R$     6.000,00
06.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
06.10  Gabinete do Secretário
1019              Desapropriação
04.121.0006.1           4.4.90.51 – Obras e Instalações (106)                                 R$ 433.000,00
2004              Manut. da Administração de Órgãos Afins
04.121.0006.1           3.3.90.36 – Outros Serv. Terceiros- P. Física (110)            R$   20.000,00
06.20  Departamento de Projetos e Obras Públicas
2019              Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1           3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis P. Civil  (117)       R$     3.000,00
06.40  Departamento de Planejamento
2019              Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1           3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas P. Civil  (130)       R$   38.000,00
08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.50  Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços
1015              Redes de Água e de Esgoto
17.512.0007.1           4.4.90.51 – Obras e Instalações (230)                                 R$   18.000,00
12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.31   Departamento Pedagógico/ Ensino Fundamental
1025              Equipamentos em Geral
12.361.0013.1           4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (403)    R$ 380.000,00
2018              Operação/ Manutenção – Ensino Fundamental
12.361.0013.1           3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros- P. Jurídica (407)         R$ 120.000,00
12.50   Departamento de Patrimônio Histórico
2020              Promoção Cultural e Artística
13.391.0014.1           3.3.90.36 – Outros Serv. Terceiros- P. Física (454)            R$    7.000,00
Art. 2º       Os recursos transpostos pelo artigo anterior correrão por conta de anulação das seguintes 
dotações orçamentárias: 
05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
05.30  Departamento de Agricultura
2019              Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1           3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis P. Civil  (85)         R$     6.000,00
06.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
06.10  Gabinete do Secretário
1003              Ampliação de Rede Elétrica e Iluminação
04.121.0006.1           4.4.90.51 – Obras e Instalações (105)                                 R$ 433.000,00
1025              Equipamentos em Geral
04.121.0006.1           4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (107)    R$   20.000,00
06.50  Departamento de Ações Fundiárias
2019              Manutenção da Folha de Pagamento
04.122.0004.1           3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas P. Civil  (133)       R$   38.000,00
04.122.0004.1           3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis P. Civil  (135)         R$   3.000,00
08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.50  Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços
1002              Construção Pontes/ Passagens Subterrâneas
15.451.0007.1           4.4.90.51 – Obras e Instalações (221)                                 R$   18.000,00
12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.31   Departamento Pedagógico/ Ensino Fundamental
1005              Prédios Escolares e Áreas de Lazer
12.361.0013.1           4.4.90.51 – Obras e Instalações (402)                                 R$ 500.000,00
12.50   Departamento de Patrimônio Histórico
1025             Equipamentos em Geral
13.391.0014.1           4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (451)    R$    7.000,00
Art. 3º  Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 12 de agosto de 2014.
      vito ardito Lerário -  Prefeito Municipal 
  Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças 

Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 12 de agosto de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de assuntos Jurídicos

PREFEITURa MUnICIPaL DE PInDaMonhanGaBa
ESTaDo DE São PaULo

PREFEITURa MUnICIPaL DE PInDaMonhanGaBa
ESTaDo DE São PaULo

DECRETO Nº 5.103, DE 19 DE AGOSTO DE 2014.
Dispõe sobre o remanejamento de recursos orçamentários.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do inc. IV do art. 11 da Lei Municipal nº 5.555, de 17 de julho de 2013,

D E C R E T A:
Art. 1º  Ficam remanejados os recursos orçamentários no valor de R$ 715.000,00 (Setecentos e 
quinze mil reais), para adequação orçamentária do Executivo, no corrente exercício, classificados 
nas seguintes dotações:
08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.20  Departamento de Obras e Viação
2008              Manut. da Adm. de Obras e Serviços
15.451.0007.1           3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P. Jurídica (187) R$  480.000,00
10.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
10.20  Departamento de Administração
2004              Manut. da Administração de Órgãos Afins
04.122.0005.1           3.3.90.30 – Material de Consumo (280)                             R$    30.000,00
12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.10  Gabinete do Secretário
2018              Operação/ Manutenção- Ensino Fundamental
12.361.0013.1           3.3.90.14 – Diárias – Pessoal Civil (381)                           R$      5.000,00
12.21  Departamento de Administração da Educação/ Merenda Escolar
2013              Manutenção e Serviços de Merenda Escolar
12.306.0009.5           3.3.90.30 – Material de Consumo (392)                             R$  200.000,00
Art. 2º       Os recursos remanejados pelo artigo anterior correrão por conta de anulação das 
seguintes dotações orçamentárias: 
08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.30  Departamento de Serviços Municipais
2033              Manutenção/ Transporte/ Oficina
26.782.0007.1           3.3.90.30 – Material de Consumo (196)                             R$    12.000,00
08.50  Departamento Técnico e Administrativo de Obras e Serviços 
1028              Teatro Municipal
13.392.0007.1           4.4.90.51 – Obras e Instalações (220)                              R$    468.000,00
10.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
10.40  Departamento de Segurança
2012              Operação e Manut. da Guarda Municipal
04.122.0026.1           3.3.90.30 – Material de Consumo (297)                             R$    30.000,00
12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.31  Departamento Pedagógico/ Ensino Fundamental
2018              Operação/ Manutenção- Ensino Fundamental
12.361.0013.1           3.3.90.36 – Outros Serv. de Terceiros – P. Física (406)    R$      5.000,00
2046              Operação/ Manutenção – Ensino Fundamental/QESE
12.361.0025.5           3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P. Jurídica (413) R$  200.000,00
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2014.
  vito ardito Lerário -  Prefeito Municipal 
  Domingos Geraldo Botan -  Secretário de Finanças 

Registrado e Publicado na Secretaria de assuntos Jurídicos, em 19 de agosto de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de assuntos Jurídicos
















                 




  



  



  



  



  



  






  



  



  



  



  


  
 



Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2014.
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças

vito ardito Lerário - Prefeito Municipal
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de assuntos Jurídicos

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 21 de agosto de 2014.
DFI /

LEI Nº 5.706, DE 24 DE SETEMBRO DE 2014.
Denomina a REMEFI do bairro da Cruz Pequena de Professora MARIA MADUREIRA SALGADO 
(Dona Minica)
(Projeto de Lei nº 138/2014, de autoria do Vereador Antonio Alves da Silva)
 Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. Fica denominada a REMEFI do bairro da Cruz Pequena de Professora MARIA MADUREIRA 
SALGADO (Dona Minica).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 
em especial a Lei nº 2.339/1989.
Pindamonhangaba, 24 de setembro de 2014.

vito ardito Lerário - Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá - Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 24 de setembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de assuntos Jurídicos

PREFEITURa MUnICIPaL DE PInDaMonhanGaBa
ESTaDo DE São PaULo

LEI Nº 5.705, DE 24 DE SETEMBRO DE 2014.
Denomina de CLAUDINEI SEBASTIÃO DUARTE DOS SANTOS o trecho de Rua que tem início na 
Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso estendendo-se até a Rua Euclides Figueiredo.
(Projeto de Lei nº 122/2014, de autoria do Vereador Janio Ardito Lerario)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. Fica denominado de CLAUDINEI SEBASTIÃO DUARTE DOS SANTOS o trecho de Rua que 
tem início na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, próximo ao nº 1400, sentido centro-bairro 
(Estacionamento da Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Dr. Caio 
Gomes Figueiredo, e do Terminal Rodoviário do Município de Pindamonhangaba), e vai até a Rua 
Euclides Figueiredo.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 24 de setembro de 2014.

vito ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 24 de setembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de assuntos Jurídicos

PREFEITURa MUnICIPaL DE PInDaMonhanGaBa
ESTaDo DE São PaULo

LEI Nº 5.704, DE 24 DE SETEMBRO DE 2014.
Denomina de ELIAS PROFETA RIBEIRO – DR. PROFETA o CEPIC – Centro de Práticas 
Integrativas e Complementares, localizado no Parque das Nações.
(Projeto de Lei nº 177/2013, de autoria dos Vereadores José Carlos Gomes – Cal e Felipe César)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. Fica denominado a ELIAS PROFETA RIBEIRO – DR. PROFETA o CEPIC – Centro de 
Práticas Integrativas e Complementares, localizado no Parque das Nações.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 24 de setembro de 2014.

vito ardito Lerário - Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá - Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 24 de setembro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de assuntos Jurídicos

PREFEITURa MUnICIPaL DE PInDaMonhanGaBa
ESTaDo DE São PaULo

PREFEITURa MUnICIPaL DE PInDaMonhanGaBa
EDITaL RESUMIDo

PREGÃO Nº 259/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 259/14, referente à “Aquisição de 
equipamentos médicos hospitalares para o Pronto Atendimento Infantil”, com encerramento dia 
14/10/14 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, 30 de setembro de 2014. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 275/2014

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 275/2014 de “Aquisição de Água Mineral de 20 litros e 
embalagem (galão de 20 litros) para consumo dos setores, Departamento e Secretarias da 
Prefeitura de Pindamonhangaba pelo prazo de 12 meses”, foi elaborada a Ata para Registro de 
Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 18/09/2014:

ATA nº 146/2014 Empresa: MARIA DE LOURDES DE SOUZA REZENDE - ME 

ITEM 
UNID. 

DE MEDIDA 
 

DESCRIÇÃO 
MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
EST. SEA 

CONSUMO 
EST. SEC 

CONSUMO 
EST. SES 

CONSUMO 
EST. SPMC 

01 GL 

ÁGUA MINERAL 

ÁGUA MINERAL APRESENTADA EM 
GALÃO DE 20 LITROS, TAMPA DE 

PRESSÃO E LACRE, COM VALIDADE 
MÍNIMA DE 02 MESES DA DATA DE 

ENTREGA. O MATERIAL DEVERÁ 
ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

 

PEDRA 
NEGRA 7,09 1.700 500 3.600 220 

02 UN 

GALÃO 20 LITROS 

EMBALAGEM PLÁSTICA RETORNÁVEL 
PARA ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA 

MINERAL. ESPECIFICAÇÃO: 
EMBALAGEM NOVA 

 

CASA DO 
GARRAFÃO 16,16 200 50 100 15 

 
Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2014.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

PREFEITURa MUnICIPaL DE PInDaMonhanGaBa                                           
PoRTaRIa GERaL nº 4.307, DE 29 DE SETEMBRo DE 2014.

   

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve DESIGNAR o Sr. Thiago Vieira Carvalho, assessor de planejamento 
e acompanhamento orçamentário,  para substituir o Sr. Sidervan Luiz Alves, Diretor do 
Departamento de Finanças,  durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias, de 
06 a 25 de outubro de 2014.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
    
Pindamonhangaba, 29 de setembro de 2014.

vito ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 29 de setembro de 2014.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de assuntos Jurídicos
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HISTÓRIA AltAir FernAndes CArvAlho

PindamOnhangaBa

Tribuna do Norte

As eleições presidenciais de 
1930 em Pindamonhangaba

Quatro prisões, quatro interrogatórios...
há três anos que as solas dos sapatos
gasto a correr de erodes a Pilatos,
como Cristo, por todos os pretórios!

Pulgas, baratas, percevejos, ratos...
Caras sinistras de espiões notórios...
Fedor de escarradeiras e mictórios...
Catinga de secretas e mulatos...

Para tantas prisões é curta a vida!
- Ó dutra! Ó melo! Ó Vadão! Ó diabo!
Vinde salvar-me! Vinde em meu socorro!

Livrai-me dessas fama imerecida,
fama de Ravachol, que arrasto ao rabo,
como uma lata ao rabo do cachorro!

(Polícia, 9 de julho de 1894)
Olavo Bilac, Tribuna do norte, 21/9/1969

embranças
iteráriasL

BilAc nA Prisão

em sua edição de 9 de 
março de 1930 o jornal 
local Folha do norte 
(extinto) trouxe, em sua 

primeira página, artigo referen-
te às eleições presidenciais de 1º 
de março daquele ano em Pin-
damonhangaba.   

“Mais uma vez, o Partido re-
publicano Paulista desta cidade 
mostrou sua pujança, a sua coe-
são e perfeita disciplina na orga-
nização”, registrava a Fn, des-
tacando que o PrP local havia 
levado às urnas 945 eleitores (o 
voto não era obrigatório), e teria 
levado mais se “circunstâncias 
imprevistas e ocasionais não 
tivessem arredado das urnas 
cerca de 150 eleitores”. As tais 
circunstâncias explicava, em se-
guida, havia sido uma enchente 
do ribeirão Grande, fato que te-
ria impossibilitado a chegada de 
dezenas de eleitores residentes 
à margem direita até os locais 
de votação.

Por outro lado, revelava que 
muitos eleitores, mesmo resi-
dindo na cidade, não haviam 
comparecido às seções às 15 ho-
ras, “momento em que as me-
sas arrecadaram os títulos para 
fazer, por eles, a chamada, por 
isso perderam o direito de vo-
tar”.  o horário citado seria o 
prazo para estarem os eleitores 
nas  seções.

Prosseguindo, o redator da 
Folha contava que em Pinda  o 
candidato mais votado da chapa 
situacionista (Partido republi-
cano) para deputado federal ha-
via sido o pindamonhangabense 
dr. Bias Bueno (filho do dr. Dino 
Bueno), que tinha obtido 1.036 
votos. em seguida, o dr. Fontes 
Júnior, muito querido no muni-
cípio, que teve 1.023 votos.  

sobre a realização do pleito, 
afirmava que tudo transcorrera 
na mais perfeita ordem nas cin-
co seções existentes em Pinda, 
sendo que em todas elas haviam 
comparecido fiscais de Getúlio e 
de seu candidato a vice, João Pes-
soa, e que nenhum deles haviam 
formulado qualquer reclamação 
ou interposto qualquer protesto. 
“todos assinaram as atas e rece-
beram boletins, passando, destes, 
os competentes recibos”.

encerrando o artigo, o reda-
tor elogiava Pindamonhangaba 
pelo procedimento exemplar, 
destacando que tal atitude ser-
visse de paradigma de futuros 
pleitos por mais renhidos que 
fossem.

Prestes vence, não toma 
posse e ainda é exilado

Garimpando em números 
avulsos da Folha do norte va-
mos encontrar num exemplar 
(em fragmentos) de sua edição 
de 23 de março de 1930,  que 
até o dia anterior (22/3) os re-
sultados conhecidos em todo o 
país, de acordo com a apuração 
do pleito presidencial, aponta-
vam 1.120.381 votos para Júlio 
Prestes e 690.830 para Getúlio 
vargas.

A vitória do candidato Jú-
lio Prestes realmente se deu de 
forma esmagadora: 1.091.709 
votos, contra apenas 742.794 
dados a Getúlio. estes dados, 
registrados em livros e sites que 

Acima, à esquerda (foto detalhe), Júlio Prestes; 
à direita, Getúlio Vargas em uniforme militar

tratam do tema, constatam uma 
possível falha na divulgação do 
jornal pindamonhangabense 
que, conforme se verifica acima, 
havia apontado, mesmo antes 
de concluída a apuração, 286.72 
votos a mais para o candidato 
Júlio Prestes.

no site Wikipédia - a enci-
clopédia livre, vamos encontrar 
que a Aliança liberal “recusou-
se a aceitar a validade das elei-
ções, alegando que a vitória de 
Júlio Prestes era decorrente de 
fraude. Além disso, deputados 
eleitos em estados onde a Alian-
ça liberal conseguiu a vitória, 
não obtiveram o reconhecimen-
to dos seus mandatos. A partir 
daí, iniciou-se uma conspiração, 
com base no rio Grande do sul 
e em Minas Gerais.”

o acontecimento resultou na 
revolução de 1930, movimento 
armado liderado pelos estados  
de Minas Gerais, Paraíba e rio 
Grande do sul, e culminou com 
o Golpe de estado desencadea-
do em 3 de outubro de 1930, que 
depôs o  presidente Washington 
luís e que, além de impedir a 
posse do presidente eleito Júlio 
Prestes, o condenou ao exílio. 

Washington luís, que passa-
ria a faixa presidencial a Júlio 
Prestes, foi deposto no dia 24 de 
outubro, assumindo o governo 
do Brasil uma Junta  Governa-
tiva formada pelo general Mena 
Barreto, general tasso Fragoso 
e Almirante isaías de noronha. 
no dia 3 de novembro seguinte, 
Getúlio assumia a chefia do Go-
verno Provisório, marcando o fi-
nal da República Velha e ficando 
no poder até 1945.

Violência e depredações

A nota triste daquele ano de 
1930 foi a de que o jornal Folha 
do norte, assim como todos os 
jornais simpáticos ao presidente 
deposto, Washington luís, teve 
suas oficinas empasteladas por 
grupos enfurecidos, vândalos 
que atuaram por todo o país na-
quele dia 24 de outubro.

A Folha do norte funcionava 
na rua Prudente de Morais, nº 7 
(numeração daquela época), na 
esquina com a travessa rui Bar-
bosa. tinha na direção o dr. Al-
fredo Machado; secretário, Ma-
theus Cesar de Castro, e como 
chefe das oficinas  o gráfico José 
elias de Almeida. 

de periodicidade semanal,  
identificava-se em seu expe-
diente como sendo órgão oficial 
da Câmara Municipal, da escola 
de Farmácia e de odontologia e 
do Partido republicano Paulista 
em Pindamonhangaba.

também em Pindamonhan-
gaba, com o mesmo pretexto, 
o de praticar violências contra 
os partidários de Washington 
luís, arruaceiros invadiram, de-
predaram e saquearam a casa e 
chácara  do dr. dino Bueno. Ato 
de vandalismo e selvageria que 
seria lembrado por outro (tam-
bém extinto) órgão da imprensa 
local, o jornal A Cidade, em sua 
edição de 28 de abril de 1935, ao 
divulgar a inauguração do bus-
to do dr. dino Bueno na santa 
Casa de Misericórdia de Pinda.

o evento foi divulgado na 
edição de 28 de abril de 1935 do 
referido periódico, sendo que 
entre os oradores, o dr. Carva-
lhal Filho destacou que aquela 
iniciativa da santa Casa “acaba-
va de reparar uma grande falta 
cometida contra dino Bueno 
e de pagar uma dívida de hon-
ra”, referindo-se às depredações 
verificadas na residência do ho-
menageado na noite do vanda-
lismo. Pronunciamento este que 
não teve total concordância por 
parte do redator do jornal A Ci-
dade, conforme constataremos 
na sequência. 

Para o jornalista que fizera 
a cobertura do acontecimento 
“aquele bronze álgido em que se 
plasmava a efígie de um grande 
pindamonhangabense” trouxe-
ra “uma multidão de recorda-
ções, num misto de entusiasmo 
e de desalento”. 

sem citar nomes, o articulis-
ta  atribuía a pessoas que “tive-

ram frustradas suas pretensões 
de caráter político ou comercial” 
a antipatia contra “a alta e im-
perturbável personalidade de 
dino Bueno”, concluindo suas 
lembranças relacionadas àquela 
violência com os parágrafos se-
guintes:

“recordou-nos os momentos 
de amargura e de dor, de angús-
tia e de desconforto dos seus úl-
timos dias de vida, exatamente 
quando, alquebrado pelos anos, 
necessitava de descanso e de 
paz, de vozes amigas e benfa-
zejas, e que brutalmente foram 
recalcados pelo ato de selvage-
ria verificado na sua casa, de 
residência desta cidade, que 
era o seu doce refúgio de todos 
os tempos, e que já então, por 
um impulso espontâneo da sua 
grande alma se achava doada 
a uma instituição religiosa (ir-
mãs vicentinas), que na mesma, 
pelo correr dos tempos, deveria 
trabalhar pelo bem de sua terra 
natal.

“não é certo, entretanto - 
afirmamos em nome do povo 
pindamonhangabense e com 
aquela firmeza que caracteri-
za os atos conscientes dos que 
cumprem um grande dever - que 
Pindamonhangaba culta, hospi-
taleira, generosa, cavalheiresca, 
jamais poderá ser responsabili-
zada por aquele ato  de insânia, 
de brutalidade e rapinagem, le-
vado a efeito por um bando de 
malfeitores, que, como em toda 
parte, nos momentos de convul-
sões sociais, emergem como o 
lodo do fundo de um poço que 
fosse revolvido, e vem à tona 
empestar o ar com seu cheiro 
nauseabundo.

“Aquele ato delituoso com-
pungiu e abateu a alma dos 
pindamonhangabenses. e ain-
da hoje, quando relembrado, a 
compunge e abate.

“Pode quem quiser, sair de 
porta em porta, pela cidade, à 
cata de um pindamonhanga-
bense que aprove aquela mani-
festação selvagem, ou que seja 
capaz de, com a pena, traçar a 

defesa dos arrombadores, rapi-
nantes, covardes e desalmados 
da noite de 24 de outubro, e não 
encontrará esse pindamonhan-
gabense ‘corajoso’...

“Por isso há de permitir-nos 
o dr. Carvalhal Filho, cujo dis-
curso, em outros pontos mui-
tíssimo nos agradou, que opo-
nhamos um protesto formal ao 
ponto do mesmo em que afir-
mou que Pindamonhangaba es-
tava em dívida com o seu saudo-
sos e ilustre filho!

“Pindamonhangaba em peso 
reprovou, enojada, aquele ato 
de banditismo sórdido, que não 
teve, em verdade, no conceito 
dos que raciocinam, maior sig-
nificação que um simples caso 
policial. se Pindamonhangaba, 
pois, reprovou aquela insânia, 
porque ser por ela responsabi-
lizada como quis aquele mal in-
formado orador!...”

Onda getulista
 

sobre o acontecimento, 
Francisco Piorino Filho, em 
Biografias (Mystic Editora, 
Campinas-sP, 2001), registra 
a seguinte referência de Fran-
cisco Bueno torres, na edição 
de 27/2/1949 do jornal Correio 
Paulista: “o povo descontente 
urra em cólera contra os par-
tidários de Washington luís. 
A nova onda getulista invade 
tudo, destrói tudo e coloca o lí-
der na presidência da repúbli-
ca, o qual se fez, sumariamente, 
ditador.”

Piorino acrescenta que as 
mesmas pessoas que antes 
haviam saudado dino Bue-
no quando governador do es-
tado de são Paulo de 27/4 a 
14/7/1927 (presidente da Pro-
víncia) haviam destruído sua 
residência, violado a capela 
que mantinha na chácara e que 
durante a noite “iam e vinham 
saqueando e carregando tudo”.  
e que, felizmente, o dr. dino 
Bueno estava em são Paulo, 
onde viria a falecer no dia 27 de 
fevereiro de 1931.

obviousmag.org

 julioprestes.wordpress.com
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