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PINDAMONHANGABA 16 DE OUTUBRO DE 2014QUINTA-FEIRA

Um Sandero e um Monza 
colidiram no cruzamento entre 
as ruas Barão Homem de Melo 
e Dr. Gregório Costa na tarde 
de quarta-feira (15). O acidente 
ocorreu por volta das 14 horas e 

não deixou vítimas, apenas da-
nos materiais. A Polícia Militar 
e agentes de trânsito do municí-
pio acompanharam a ocorrência 
até a remoção dos veículos.

QUINTA-FEIRA

PREDOMÍNIO DE SOL NA 
MAIOR PARTE DO PERÍODO

18º 35º
UV 12

Fonte CPTEC/INPE

PREVISÃO DO TEMPO

Divulgação

PÁGINA 5

PÁGINA 5

PÁGINA 5

ASSALTANTE DA 
‘JULIO SALGADO’ 
É PRESO

‘DORMINHOCO’ 
ATACA MAIS UMA 
ADOLESCENTE

Acidente no centro da cidade

Pinda debate eleições, ditadura 
e promove oficinas de educação

Professora e escritora, Shri 
Damodara lança obra infantil

Louvor a Santa 
Edwirges termina hoje

O Colégio Bom Jesus 
promove, neste sábado 
(18), a terceira edição do 
projeto Mostra do Conhe-
cimento, que expõe ativi-
dades dos alunos e debate 
temas relevantes da socie-
dade.

Este ano por exemplo, 
além de ofi cinas em diver-
sas áreas, a escola vai exi-
bir trabalhos sobre elei-
ções e ditadura militar.

De acordo com a dire-
ção da escola, o objetivo 
é aproximar os pais e a 
comunidade do sistema 
educacional e contribuir 
com a formação humana, 
social e cultural dos estu-
dantes.

Na Semana do Professor, a 
Tribuna traz uma entrevista com 
a escritora e professora Eval-
da de Andrade Silva Costa, que 
vive na Fazenda Nova Gokula, 
onde é chamada de Shri Damo-
dara. Ela relata a importância 
dos estudos, o gosto pela leitu-
ra, especialmente a literatura, a 
infância, as obras publicadas, a 
fi losofi a indiana e outras temas.

Autora de livros publicados 
no Brasil e nos Estados Unidos, 
lançou na semana passada ‘A 
Panela Mágica da Mãe’, que traz 
à tona temas como a fome, afeti-
vidade, alegria de viver e direito 
da criança.

O tríduo em louvor a Santa 
Edwirges termina nesta quin-
ta-feira (16), com missa cele-
brada pelo padre Silvio César, 
às 19h30, no Lar São Judas 

Tadeu. Após a celebração 
destinada á intercessora dos 
pobres e endividados, haverá 
bênçãos aos doentes, desem-
pregados e endividados.

PÁGINA 3

ENTREVISTA 6

PÁGINA 2

Música e apresentações culturais e esportivas fazem parte do projeto que é aberto ao público

Odirley Pereira

Divulgação

Após colisão, carro danifi cou autoescola que fi ca na esquina



Neste domingo (19), a partir das 7h30, o Centro Pastoral Mon-
senhor João de Azevedo realiza o “Encontro de Jovens com Cris-
to”. O evento é destinado para a faixa etária de 13 a 15 anos.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no Centro 
Pastoral e com os agentes do encontro. O Centro Pastoral fi ca na 
rua Marechal Deodoro da Fonseca, s/n, centro.    
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DITORIAL

JOSÉ OUVERNEY É “MAGNÍFICO TROVADOR” 
EM NOVA FRIBURGO, DESDE 2008

VIVA MAIS FELIZ, DEIXE UMA TROVA FALAR POR VOCÊ

T R O V A
alando deF www.falandodetrova.com.br
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Imagem ilustrativa

Neon’s Party
O grêmio estudantil da Etec 

– Escola Técnica João Gomes 
de Araújo TNT realiza, neste 
sábado (18), a Neon’s Party. O 
evento terá início às 19 horas 
e vai até a meia-noite. Os in-
gressos custam R$ 15 e estão 
à venda com alguns alunos no 
próprio colégio. Na entrada da 
balada serão distribuídas tintas 
neon aos convidados.

Jantar Dançante “Baile Dom Bosco”

O tríduo em louvor a San-
ta Edwirges – intercessora 
dos pobres e endividados – 
termina nesta quinta-feira 
(16), às 19h30, com missa 
celebrada pelo padre Silvio 
César, no Lar São Judas Ta-
deu. A cerimônia será segui-
da de bênçãos aos doentes, 
desempregados e endivida-
dos. Os organizadores soli-
citam a doação de 1 quilo de 
alimento não perecível, que 
será destinado às famílias 
carentes do município.

Não, não é mentira. Até porque estamos no 
16 de outubro e não no 1º de abril.

O Governo Federal sinalizou que pode não au-
mentar o preço dos combustíveis este ano. Não 
parece ser verdade, mas é o que deve acontecer. 
(Atenção leitor, o verbo é ‘deve’ e não ‘vai’).

A forte queda no preço do petróleo zerou a de-
fasagem entre os valores da gasolina e do diesel 
praticados no Brasil e no Exterior. A diferença 
entre o preço dos barris daquele que já foi cha-
mado de ouro negro chegou a 20% em fevereiro 
entre os preços do Brasil e do Golfo do México.

Segundo especialistas, a forte queda é refl exo 
da alta na produção dos Estados Unidos e a me-
nor demanda global desde 2009 – o que pode 
vir a representar avanços na tecnologia e veí-
culos menos poluentes. Por outro lado, alguns 
países membros da Opep, que reúne os maiores 
produtores de petróleo do mundo, resistem em 
cortar a produção, embora creiam que a recua-
da dos preços seja passageira.

Momentânea ou defi nitiva, é uma ótima no-
tícia, especialmente ao Brasil, onde a Petrobras 
vive em constante crise pela defasagem do valor 
do petróleo, defi ciência de refi narias e venda do 
produto.

Não só para a maior empresa do país, mas 
para toda a economia, a queda pode signifi car 
uma atenuação na elevada infl ação.

Membros do Governo Federal esperam que o 
fato possa ajudar a conter a infl ação para que ela 
não estoure, de novo, o teto estabelecido para o ano.

Por mais que de um modo macroeconômico 
isso possa ajudar o Brasil, não signifi ca que o valor 
dos combustíveis vá baixar. Pelo contrário, acredi-
tamos que deva haver alta, mas ela deve ser mais 
discreta.

De agora até dezembro, o consumidor deve 
fi car atendo às informações sobre petróleo e até 
guerras e discussões envolvendo os países ára-
bes, os Estados Unidos, a Rússia e a Venezuela. 
Qualquer alteração no comportamento ou leis 
ligadas ao petróleo vão interferir de forma dire-
ta no preço dos combustíveis.

Não se iludam, pode subir sim. Mas não será 
tão caótico como esperávamos.

Vai e não vai

Equilíbrio e defasagem 
no petróleo pode ‘segurar’ 

preço do combustível

Encontro religioso de jovens

SALVE, CRIANÇAS E PROFESSORES!

     Semana muito especial: para os católicos tivemos o Dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, mesma data 
considerada como Dia da Criança. E, dia 15, o Dia do Professor. Fiquem com três trovas sobre o professor, duas do tema 

“criança” e uma que inclui o mestre e a criança na mesma trova. Parabéns, professor!  E muito obrigado por tudo!

Professor é simplesmente
a mão amiga estendida
de gente ensinando a gente
a ser mais gente na vida!
CÉLIA G. SANTANA – Sete Lagoas

Deus, que me fez trovador,
aos meus ais nunca foi mudo:
fez-me, também, professor.
Que sorte! Deus me deu tudo!
ALOÍSIO BEZERRA - Fortaleza

Dando hoje, com devoção,
minha aula derradeira,
eu sinto a mesma emoção,
como se fosse a primeira!
CESÍDIO AMBROGI - Taubaté (falecido)

Da criança é dependente
o amanhã que nos espreita,
se não for boa a semente,
não será boa a colheita.
NEY DAMASCENO - Rio de Janeiro (falecido)

As crianças, no falar,
inventam frases tão belas,
que a gente fi ca a pensar
que é Deus, quem fala por elas.
JOSÉ MARIA MACHADO DE ARAÚJO - Rio de Janeiro 
(falecido)

Dando apoio e segurança...
Apontando os erros meus...
Aos meus olhos de criança,
professor, eras um Deus!
THEREZINHA ZANONI FERREIRA - Rio de Janeiro

Tríduo em louvor a Santa Edwirges termina hoje

Neste sábado (18), os aman-
tes da dança de salão terão mais 
uma oportunidade para se di-
vertir. A partir das 21 horas 
acontece o 6º Jantar Dançante 
“Baile Dom Bosco”, em prol dos 
projetos sociais dos Salesianos. 
O evento será sediado na Qua-
dra dos Salesianos e a anima-
ção fi ca por conta da tradicional 
banda Gostoso Veneno. Os con-
vites estão à venda na recepção 
da Igreja dos Salesianos ou na 
locadora Psiu Vídeo, falar com 
Palmina. O traje solicitado é o 
esporte fi no.

CARDÁPIO:
. Entrada: porção de frios.
. Prato principal: salada verde, 
arroz branco, lagarto ao molho 
madeira, farofa.
. Sobremesa: sorvete.
Obs. bebidas serão vendidas se-
paradamente.

Divulgação
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Colégio Bom Jesus realiza 
Mostra do Conhecimento

aiandra alves Mariano
* * *

a Gerdau abriu, na sema-
na passada, 29 vagas para o 
Programa Jovem aprendiz 
na sua unidade de Pindamo-
nhangaba. 

a empresa selecionará 
estudantes que tenham in-
teresse nos cursos de apren-
dizagem em eletricista e 
Mecânico de Manutenção do 

senai, com início previsto 
para janeiro de 2015.  as ins-
crições acontecem até quinta-
feira (16), no próprio senai, e 
a prova de seleção será no dia 
9 de novembro. 

realizado em parceria com 
o senai, o Programa Jovem 
aprendiz consiste na capaci-
tação profissional de jovens 
para a indústria, envolvendo 
atividades teóricas e práti-

cas, organizadas em tarefas 
de complexidade progressiva, 
desenvolvidas no ambiente de 
trabalho e caracteriza-se pela 
articulação entre formação e 
trabalho. o Programa tem a 
duração de dois anos. 

atualmente, a Gerdau 
conta com 800 jovens apren-
dizes atuando em suas mais 
de 150 unidades em todo o 
Brasil. 

ana CaMila CaMPos
* * *

no sábado (18), das 9 às 
11h30, o Colégio Bom Jesus 
promove a Mostra do Conheci-
mento, com o objetivo de incen-
tivar o interesse pela descoberta 
e conhecimento além do âmbito 
escolar. 

esse é o terceiro ano que o 
colégio, após ter se tornado Bom 
Jesus, organiza o evento que, 
segundo a gestora regina Maria 
de Guido, sempre atrai grande 
público.

“Tanto alunos, como pais e fa-
miliares, prestigiam nosso evento. 
esse é um momento que a escola 
está aberta para receber a família 
e a comunidade”, explicou.

regina ainda reforça a im-
portância da parceria entre fa-
mília e escola para contribuir 
com a formação do aluno. “a fa-
mília é quem nos dá total apoio 
para que tudo se realize. esco-
la e família tem que trabalhar 
sempre juntos. Para dar certo, 
os dois precisam trabalhar”, 
destacou.

Serão realizadas oficinas em 
diferentes áreas, como matemá-
tica, desenho e educação física, 
além de exposição dos trabalhos 
desenvolvidos pelos alunos du-
rante o ano.

Na área da filosofia, haverá tra-
balho com a temática das eleições; 
já o ensino Médio, a exposição vai 
tratar sobre a ditadura Militar.

Novidades:
Para este ano, algumas ati-

vidades inovadoras serão rea-
lizadas. a professora de edu-
cação Física promoverá um 
“flash mob”, que consiste em 
aglomerações instantâneas de 
pessoas em certo lugar para 
realizar uma ação inusitada 
previamente combinada, que 
depois, vão dispersando tão 
rapidamente quanto se reuni-
ram.

Haverá também a apresen-
tação de um programa de rádio 
que já está sendo gravado, além 
das pessoas presentes poderem 
viajar por diversas civilizações 
em variadas fases da história, 
como o egito antigo.

prograMação:

9h30 – telejornal dos 
alunos do 5º ano

9h45 – apresentação 
musical de inglês

10h – Premiações do 
concurso de poesia do 
colégio e dos alunos que 
participaram da oba – 
olimpíada brasileira de 
astronomia

10h30 – Sarau do 6º ano

11h10 – Finalização do 
evento com a banda de 
aprendizes da Corporação 
musical euterpe (jovens de 
10 a 18 anos)

Obs. As exposições e 
oficinas acontecerão 
de forma simultânea às 
apresentações

Mostra organizada 
pelo Colégio Bom 
Jesus tem contado 
com grande 
adesão de alunos 
e familiares desde 
a sua primeira 
edição

Alunos participam de diversas atividades extracurriculares

Gerdau seleciona jovens 
aprendizes em Pindamonhangaba

O Programa Jovem Aprediz oferece diversos cursos de capacitação

divulgação

pinda proMove palestras 
gratuitas e serviços industriais

O Centro de Treinamento Se-
nai Geraldo Alckmin, de Pinda-
monhangaba, e outras quarenta e 
quatro unidades do Senai-SP em 
todo o estado abrem suas portas 
para a comunidade, nesta quinta 
(16) e sexta (17), das 9 às 20 ho-
ras. As visitas monitoradas têm 
o objetivo de divulgar as opções 
de capacitação profissional para 
estudantes de escolas públicas 
e particulares, e também apre-
sentar às indústrias os serviços 
técnicos e tecnológicos oferecidos 
pela entidade.

Denominada Senai Casa Aber-
ta, a ação terá palestras gratuitas, 

exposições e visitas monitoradas 
pelas oficinas e pelos laboratórios 
de tecnologia das unidades parti-
cipantes. Nos dois dias, o visitante 
poderá esclarecer dúvidas sobre 
educação profissional e obter 
informações detalhadas sobre a 
programação prática e teórica 
dos cursos ministrados. 

Durante a visita, instrutores e 
monitores apresentarão os cursos 
oferecidos, inclusive os gratuitos, 
a estrutura laboratorial instalada, 
dados sobre o mercado de traba-
lho, perfil dos profissionais requi-
sitados e os segmentos industriais 
atendidos.

Professor do Senai acompanha atividade de aluno

divulgação

divulgação

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vereador Fel ipe César - FC

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br
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apareCido de oliVe ira, 
a F i lha alessandra e a 

atriz que interpretou seu 
poema, nanda Berthoud

Vereador proFessor eriC
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O vereador Janio Ardito Lerario 
(PSDB) apresentou uma Moção de 
Congratulações - nº 109/2014 - ao 
senhor Aparecido de Oliveira pela 
conquista do 3º lugar no Festipoema - 
Festival de Poemas de Pindamonhan-
gaba e por sua história de superação 
e pelo trabalho que vem realizando 
através de palestras motivacionais.  

Aparecido de Oliveira nasceu 
em 26 de Setembro de 1949 em 
Assaí, no Paraná. Teve uma infância 
muito difícil ao lado de seus muitos 
irmãos. Não conheceu o pai (faleci-
do quando ele tinha dois anos). Foi 
criado pela mãe Maria Idalina e o 
padrasto Antenor que era lavrador 
e naquela época sofria com a seca 
e a falta de chuva em sua lavoura. 
Aparecido foi obrigado a abandonar 
os estudos na quarta série, pois tinha 
que trabalhar na colheita do café 
para ajudar a mãe no  sustento dos 
irmãos. Casou-se com Dona Isabel 
e tiverem três filhos: Alessandra, 
Valquíria e Charles. Mudaram-se 
para Pindamonhangaba em 1979. 
Trabalhou em diversas empresas na 
cidade. Muito inteligente e devorador 
de livros, sempre tinha ótimas ideias e 
era promovido de cargo rapidamente. 
Mas perdeu muitos empregos por 
causa do alcoolismo. E, por conta 
do problema, Aparecido teve que se 
afastar de sua família. Impulsionada 
pela força do amor que sentia pelo 
pai, a filha mais velha, Alessandra 
procurou ajuda em um 
centro de recuperação. E foi 
ai que Aparecido iniciou a 
sua caminhada de volta para 
a “vida”. Em seu novo lar 
A fazenda em vivia que fez 
seu primeiro poema” MEUS 
ANJOS”, em homenagem 

Vereador Janio Lerario 
congratula-se com o Senhor 
Aparecido de Oliveira

“ElE é ExEmplo dE supEração E fé na vida”
aos amigos da filha, de quem obteve 
ajuda para sua internação. Permane-
ceu internado por um ano, período 
em que trabalhou cultivando jardins, 
auxiliou na construção e organização 
da ampliação do local. Leu muitos 
livros e escreveu inúmeros poemas. 
Quando saiu decidiu participar de um 
sarau. Timidamente, fez sua primeira 
declamação, obtendo grande sucesso 
entre vários membros, doutores, es-
critores, poetas e professores, todos 
membros da Academia Pindamo-
nhangabense de Letras.

Aparecido decidiu continuar 
seus estudos prestou vestibular 
e cursou “Letras” e com muitas 
dificuldades, trabalhando como 
auxiliar de serviços gerais concluiu 
brilhantemente a faculdade. Decidiu 
tornar-se um professor, fato que 
conseguiu por seu exemplo de boa 
vontade e superação. 

E, participando do Festipoema, 
Aparecido conseguiu a 3ª colocação 
devido as belíssimas poesias que fo-
ram apresentadas. Sua poesia “Chico 
Frô” foi apresentada pela atriz Nanda 
Berthoud, sua antiga colega de sala.

Hoje, Aparecido também mi-
nistra palestras motivacionais em 
escolas públicas sobre os grandes 
riscos do uso de drogas e, princi-
palmente, a bebida alcoólica. Ele 
conta sua história de superação e 
como a fé e a religião o ajudaram a 
abandonar os vícios.

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

Vereador toninho da FarmáCia
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O vereador Felipe César 
– FC (PMDB) reitera solici-
tação ao Executivo para que a 
administração faça a extensão 
da rede coletora de esgoto do 
bairro Massaim até o bairro 
do Bonsucesso. “Os bairros 
rurais sofrem com problemas 
de infraestrutura há muito tem-
po. É dever da administração 
providenciar estes serviços 
essenciais. É mais qualidade 
de vida para nossa popula-
ção, peço ao prefeito que 
providencie urgentemente a 

implantação da extensão da 
rede coletora de esgotos até 
o Bonsucesso”, destaca FC.

Rede de água
no Colmeia
O vereador Felipe César 

– FC reitera à administração, 
estudos visando a extensão 

Por intermédio do reque-
rimento nº 1.679/2014 - apro-
vado por unanimidade -, o 
vereador Professor Eric (PR) 
solicitou na sessão ordinária 
de 08 de agosto a instalação 
de uma Unidade de Pronto 
Atendimento – UPA para o 
Distrito de Moreira César. 
Com a aprovação, o vereador 
manifestou imensa satisfação 
em conseguir mais esse be-
nefício para o Distrito. “Fico 
muito feliz quando levo ideias 
em forma de requerimentos 
ao plenário e são aprovadas. 
Vale ressaltar que a aprovação 
é um passo importante e que 
agora está nas mãos do nosso 
Prefeito, que também não 
mede esforços para atender 
nosso Distrito, a realização 
desta obra. Tenho certeza que 
não vai demorar e as obras já 
serão iniciadas”, enfatizou o 
vereador Professor Eric.

O vereador José Carlos 
Gomes (PTB) em nome da 
população da Vila São bene-
dito, agradece ao prefeito Vito 
Ardito Lerario, ao Secretário 
de Obras, José Antônio – 
Pexão, pela realização do 
recapeamento asfáltico no 
bairro, mas também cobra 
várias obras que faltam ser 
realizadas, como a cobrança 
urgente da SABESP, na troca 
da tubulação da rede de esgoto 
da rua Alexandre de Moraes, 
que causa mal cheiro, preju-
dicando os moradores e para 
que também possa receber 
o recapeamento asfáltico, 
juntamente com a rua Alci-
des Luiz Sampaio, e ainda o 
asfaltamento ou calçamento 
das Travessas das Palmeiras 
e Antônio Teixeira e os finais 
das ruas Antunes Bastos e 
Antônio Gregório.

O Vereador frisa ainda 

Vereador Professor Eric 
comemora aprovação de 
UPA para Moreira César

Campininhas 
O vereador Professor Eric 

solicitou, também, através 
de requerimento aprovado 
pelo plenário, providências 
para que sejam instaladas 
uma Academia da Melhor 
Idade - AMI, uma Academia 
da Primeira Idade - API e 
um Playground no bairro 
Campininhas. O objetivo é 
melhorar a qualidade de vida 
dos munícipes que residem no 
bairro e imediações. “A ativi-
dade física é muito importante 
para nossa qualidade de vida. 
O bairro das campininhas é 
muito carente e precisa de 
benfeitorias urgentes. Com 
a instalação desses aparelhos 
acredito que todas as idades 
serão atendidas e estimuladas 
à prática esportiva, podendo 
assim ter uma vida melhor e 
mais saudável”, observou o 
vereador Professor Eric. 

Felipe César – FC reitera 
extensão da rede coletora 
de esgoto até o Bonsucesso

da rede de água do bairro da 
Cruz Grande até o bairro da 
Colmeia, através da estrada 
Jesus Antônio de Miranda, a 
estrada do Ribeirão Grande. 
O vereador justifica que a 
população dos bairros rurais 
carecem de água tratada e este 
pedido é antigo, e que ainda 
não foram atendidos.

Casas populares
na Zona Rural
O vereador Felipe César 

– FC reitera ao Executivo a 
realização estudos visando 

a construção de casas 
populares na zona rural 
de Pindamonhangaba. 
“O Plano Minha Casa, 
Minha Vida também 
contempla a Zona Ru-
ral, precisamos correr 
atrás para que nossa 
cidade também possa 
ser contemplada com 
este benefício”, diz 
Felipe César – FC. O 
vereador pede a cons-
trução de casas popula-
res principalmente nos 
bairros: Cruz Peque-
na, Ribeirão Grande, 
Mandu, Bonsucesso, 
Piracuama, Pinhão do 
Borba, Goiabal, Ma-
cuco, Pouso Frio e 
Bairro dos Oliveiras. 

“Precisamos fixar o homem 
no campo, dando condições 
dignas para sua moradia. Até 
hoje, o que temos visto é a 
construção de casas populares 
na cidade. Precisamos também 
nos preocupar com o trabalha-
dor rural”, destaca o vereador.

Vereador Cal agradece 
recapeamento asfáltico 
da Vila São Benedito

que as outras obras cobradas 
pela população da Vila São 
Benedito, são a construção 
do centro comunitário, a 
galeria em parte da Travessa 
das Palmeiras, a reforma e o 
funcionamento da fonte da 
Praça Dr. Cicero da Silva 
Prado, que era muita querida 
pelo nosso saudoso Zé Maria 
e a construção do alambrado 
na parte dos fundos do Campo 
do Colorado.

Bairro das Campinas
O vereador Cal também 

agradece ao Prefeito Vito, 
ao Secretário de Obras Pe-
xão, ao Diretor de Obras 
Fernando Marcondes e ao 
Toninho, responsável pela 
Zona Leste, por atender seu 
Requerimento nº1134/2014, 
que solicitou a limpeza da 
valeta que faz fundo com a 
rua Luiz César Ferreira, no 
Bairro das Campinas.

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) solicita ao 
prefeito, através do Centro de Controle de Zoonoses, o 
início imediato da campanha de castração de cães e gatos 
no município.

O vereador faz esta solicitação pois o número de animais 
abandonados nas ruas da cidade tem aumentado considera-
velmente, e se não for tomadas medidas imediatas a situação 
pode ficar fora de controle, pois um animal solto na rua e 
não castrado, torna-se um reprodutor em potencial, fazendo 
com que aumente cada vez mais a população de cães e gatos 
que perambulam pelas vias da cidade.

Campanha de vacinação anti rábica 
O vereador Toninho da Farmácia também solicita ao 

Executivo, informações sobre o inicio da campanha de va-
cinação anti rábica em nosso município, pois este trabalho é 
de grande importância no controle das doenças transmitidas 
por cães e outros animais. O vereador aguarda que esta 
vacinação comece o mais rápido possível.

Maltratar animais é crime, denuncie!

Toninho da Farmácia solicita 
início imediato da campanha 
de castração de cães e gatos

Preocupado com a falta de 
segurança, o vereador Carlos 
Eduardo de Moura - Magrão 
(PPS) está pedindo ao Executivo 
que instale câmeras de monito-
ramento na cidade para inibir a 
prática de delitos, como furtos 
de veículos, tráfico de drogas, 
proteção ao patrimônio públi-
co, furtos de lojas, latrocínios 
e roubos. O vereador havia 
protocolado no ano passado, os 
requerimentos nºs 158, 1.349 e 
2.995 solicitando este beneficio 
para a população de Pindamo-
nhangaba. Na sessão do dia 6 de 
outubro, ele reiterou o pedido 
através do requerimento nº 
2.077/2014.

Em 2013, o parlamentar 
conheceu as instalações do 
COI - Centro de Operação e 
Inteligência - de Indaiatuba/
SP,  que é referência no Brasil 
e no exterior. As câmeras foram 
instaladas em 2008 e, entre os 
anos de 2008 e 2012,  o furto de 
veículos caiu 70,1%, fazendo o 
COI chamar a atenção pelo nú-
mero expressivo na diminuição 
deste crime.  “Fiquei impressio-
nado ao conhecer as instalações 
do COI de Indaiatuba, uma 
estrutura de dar inveja. Todos 
empenhados em combater a 

Preocupado com 
segurança, Magrão pede 
monitoramento por câmeras

criminalidade com o apoio dos 
cidadãos. Vou lutar para ver 
implantado o monitoramento 
em nosso município”, afirmou. 

Isenção IPTU 
de 2015:  prazo termina
dia 31 de outubro
O vereador Magrão informa 

que os munícipes de Pindamo-
nhangaba tem direito a requerer 
na Prefeitura ou Subprefeitura, a 
isenção de IPTU/2015 até o dia 
31 de outubro de 2014, desde 
que preencham certos requisitos. 
Este benefício está amparado 
pela Lei Municipal nº 4.372, de 
22/12/2005.

Quem pode
solicitar isenção?
- Proprietários de Imóveis 

residenciais c/ área construída de 
até 70 metros quadrados e cujo 
valor venal não ultrapasse 322 
UFMP’S – hoje R$ 22.784,72;

- Pessoas que tenham filho 
adotivo até 18 anos; 

- Pessoas com deficiência 
(física ou mental);

- Pessoas com doenças 
degenerativas (tratamentos on-
cológicos/soropositivos);

- Aposentado e Pensionistas 
com renda de até R$ 919,88/mês; 

- Desempregados e Ex-Com-
batentes e cônjuges.

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

Guarda 
muniCipal de 
indaiatuBa 
denise, 
Guarda 
muniCipal de 
pinda, Jota 
Fernando, 
Coordenador 
do Coi, 
Jesus, 
Vereador 
maGrão e

pm soares
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 325/2014
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. 325/14, referente à “Contratação 
de empresa para prestação de serviço continuado de vigilância eletrônica (alarme monitorado) 
com fornecimento de equipamentos, instalação e manutenção de todas as peças (em regime de 
comodato)”, com encerramento dia 04/11/14 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, 15 de outubro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº. 126/2014
Contrato nº: 200/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Ativas Data Center S/A.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de data center e 
hospedagem de web sites (hosting) em servidores dedicados e gerenciados, por um período de 
36 meses.
Valor: R$ 82.800,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 01/09/14.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvea.
Assina pela contratada: Milton Bonservizzi e Leandro Cesar dos Reis.
Gestão do contrato: Secretaria de Administração.
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2014.

PREGÃO Nº. 177/2014
Contrato nº: 238/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Solumix Comércio de Eletrodomésticos Ltda. ME.
Objeto: Aquisição de ar condicionado, bebedouro industrial, frigobar e refrigerador doméstico.
Valor: R$ 3.358,40.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 15/09/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Eder Augusto Souza Ferreira.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 239/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: A. B. Dalfré ME.
Objeto: Aquisição de ar condicionado, bebedouro industrial, frigobar e refrigerador doméstico.
Valor: R$ 6.806,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 15/09/14.
Assina pela contratante: Jorge Ricardo Baruki Samahá e Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: André Bocaiúva Dalfré.
Gestão do contrato: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Planejamento e Secretaria de Saúde e 
Assistência Social.
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2014.

PREGÃO Nº. 215/2014
Contrato nº: 001/2014
Contratante: Fundação Dr. João Romeiro
Contratada: HSX Comércio e Serviços EIRELI EPP.
Objeto: Aquisição de toner e cartucho para uso da Fundação Dr. João Romeiro.
Valor: R$ 9.004,10.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 17/09/14.
Assina pela contratante: Antonio Aziz Boulos.
Assina pela contratada: Thyago Telles Pereira.
Gestão do contrato: Presidente da Fundação Dr. João Romeiro.
Contrato nº: 002/2014
Contratante: Fundação Dr. João Romeiro
Contratada: Leandro Moutinho Caçapava Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. EPP.
Objeto: Aquisição de toner e cartucho para uso da Fundação Dr. João Romeiro.
Valor: R$ 5.097,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 17/09/14.
Assina pela contratante: Antonio Aziz Boulos.
Assina pela contratada: Maria de Fátima Moutinho.
Gestão do contrato: Presidente da Fundação Dr. João Romeiro.
Contrato nº: 003/2014
Contratante: Fundação Dr. João Romeiro
Contratada: Orla Distribuidora de Produtos EIRELI.
Objeto: Aquisição de toner e cartucho para uso da Fundação Dr. João Romeiro.
Valor: R$ 1.296,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 17/09/14.
Assina pela contratante: Antonio Aziz Boulos.
Assina pela contratada: Orlando Abud Júnior.
Gestão do contrato: Presidente da Fundação Dr. João Romeiro.
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2014.

PREGÃO Nº. 224/2014
Contrato nº: 270/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Maria Lourdes de Souza Rezende ME.
Objeto: Aquisição de produtos perecíveis e com preço variáveis, para servir nos café da manhã dos 
pacientes portadores do HIV (verba PAM).
Valor: R$ 10.608,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 30/09/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Carlos César Rezende.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2014.

PREGÃO Nº. 228/2014
Contrato nº: 274/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Vetorscan Soluções Corporativas e Importação EIRELI ME.
Objeto: Aquisição de scanner com alimentador automático de documentos.
Valor: R$ 6.040,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 02/10/14.
Assina pela contratante: Jorge Ricardo Baruki Samahá.
Assina pela contratada: Thiago Roberto de Souza Siqueira.
Gestão do contrato: Secretaria de Planejamento.
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2014.

PREGÃO Nº. 244/2014
Contrato nº: 240/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: 7 R Comercial Ltda. ME.
Objeto: Aquisição de forno micro-ondas e ventiladores.
Valor: R$ 4.217,56.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 15/09/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Benedito Rocha Medeiros Neto.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 241/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: A. P. de Oliveira Comércio de Móveis para Escritório ME.
Objeto: Aquisição de mesa reta e arquivo.
Valor: R$ 1.661,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 15/09/14.
Assina pela contratante: Vito Ardito Lerário.
Assina pela contratada: Ariovaldo Pinto de Oliveira.
Gestão do contrato: Gabinete do Prefeito.
Contrato nº: 242/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: C. T. Araújo Móveis ME.
Objeto: Aquisição bebedouros, filtro elétrico para galão de água, ventiladores e armário de cozinha.
Valor: R$ 5.733,04.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 15/09/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: José Ricardo Silva Araújo.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 243/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Isabelle de Castro Lemos EPP.
Objeto: Aquisição de mesa para escritório e longarina.
Valor: R$ 637,57.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 15/09/14.
Assina pela contratante: Vito Ardito Lerário e Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Isabelle de Castro Lemos.
Gestão do contrato: Gabinete do Prefeito e Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 244/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Luiz C. de Melo Souza Lorena EPP.
Objeto: Aquisição de geladeira duplex e lavadora de alta pressão.
Valor: R$ 3.339,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 15/09/14.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvea e Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Luiz C. de Melo Souza.
Gestão do contrato: Secretaria de Adminsitração e Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 245/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Marfvale Comércio e Representações de Móveis para Escritório Ltda. EPP.
Objeto: Aquisição de cadeira fixa.
Valor: R$ 1.038,80.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 15/09/14.
Assina pela contratante: Vito Ardito Lerário.
Assina pela contratada: Frederico Cavalcanti Guratti.
Gestão do contrato: Gabinete do Prefeito.
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2014.

PREGÃO Nº. 255/2014
Contrato nº: 272/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Fernanda R. Marcondes de Oliveira & Cia. Ltda. ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na instalação de ar 
condicionado para nova unidade de Saúde do bairro Terra dos Ipês II, pronto atendimento infantil, 
novo Centro de Fisioterapia.
Valor: R$ 27.721,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 01/10/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Fernanda R. Marcondes de Oliveira.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2014.

CIST - COMISSÃO INTERSETORIAL DA SAúDE DO TRABALHADOR

Diante as Reuniões Ordinárias para composição da CIST (Comissão Intersetorial da Saúde do 
Trabalhador), fica oficializado, conforme consta em Ata, a participação destes membros da 
sociedade: Sr.ª Maria Cristina E. Campmany (Coordenadora), Sr.ª Marcia Tiveron de Souza 
(Coordenadora Adjunta), Sr.ª Alaíde Claro dos Santos Moreira (1ª Secretária), Sr. Arlindo Izidoro (2º 
Secretário), Sr.ª Aretusa Monteiro Silva, Sr.ª Enilda Maria Costa, Sr. Antônio Leandro dos Santos, 
Sr. Francisco Weliton Sampaio Inácio e Sr. Marco Aurélio Vitali Cabral.
Estes formularão o Regimento Interno e demais atos desta Comissão, em sua 1ª Reunião Ordinária  
dia 04 de Novembro de 2014 as 9 h,, no CEREST cito a Rua Major dos Santos Morreira, nº 28 - 
Centro Pindamonhangaba/ Fone/Fax: (12) 3645-8926.
A participação da sociedade para Controle da Saúde do Trabalhador (a) é de suna importância.
do Conselho Municipal de Saúde de Pindamonhangaba 

Sr. José Fernandes Ribeiro - Presidente 

LICENÇA DA CETESB 
DUMAFER INDúSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA. torna público que requereu 
na CETESB a Renovação da Licença de Operação para a fabricação de peças 
e acessórios de material plástico para a indústria de transporte à Av. Célio 
Tadashi Kobayashi, 894 – Distrito Industrial Dutra – Pindamonhangaba – SP 
– CEP: 12412-790.

Extrato de Convênio n.º 83/2014 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba / Instituto de Acolhimento e Apoio e Adolescente
Processo n.º 24164/2014 
Objeto: Edital complementar Atores Sociais – Verba Estadual
Valor: R$ 44.800,00
Data de Assinatura: 0426/09/2014

Extrato de convênio  n.º 84/2014 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba / Lar São Vicente de Paulo
Processo n.º 13044/2014 - Subvenção
Objeto: capacitação e treinamento aos profissionais em relação aos idosos residentes
Valor: R$ 15.000,00
Data de Assinatura: 29/09/2014

Extrato de convênio  n.º 85/2014 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba / APL – Associação Pindamonhangabense de Letras
Processo n.º 01599/2014 - Auxílio
Objeto: desenvolvimento do projeto “A Academia vai à Escola”
Valor: R$ 8.703,48 – 123 UFPMs
Data de Assinatura: 02/10/2014

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 Inscrição no Conselho de Classe;
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  24/10/2014 às 15:00 horas

MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

29º VANESSA PRADO LEITE PUPPIO
RUA JOSÉ ALVES PALOMAS, 42 – BOA VISTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-070

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMIFNISTRAÇÃO

Uma adolescente foi 
atacada por um homem 
na rua Dr. Rubião Junior 
na noite de terça-feira 
(14), por volta das 23 ho-
ras, quando se dirigia ao 
ponto de ônibus com des-

A Polícia Civil concluiu mais um trabalho de 
investigação, que culminou na prisão de homens 
que estariam envolvidos no roubo da quantia de 
R$ 4.400, na rua General Júlio Salgado, no dia 1º 
de agosto. Os autores estão presos. Um deles foi 
reconhecido pela motocicleta e capacete apreen-
didos pela polícia.

Dorminhoco do centro volta a atacar
tino a Taubaté. 

O homem, que estava 
deitado, pegou a menina 
pelos braços, rasgou sua 
mochila, roubou seu celu-
lar, a agrediu e ameaçou 
de morte. 

Um acidente envolven-
do um Renault Sandero e 
um GM Monza prejudicou 
o trânsito na região central 
da cidade na quarta-feira 
(15). De acordo com a Polí-
cia Militar, a colisão ocor-

reu por volta das 14 horas.
Segundo testemunhas, 

o condutor do Sande-
ro, que estava dirigindo 
na rua Barão Homem de 
Melo, não notou a apro-
ximação do Monza, pela 

rua  Dr. Gregório Costa, e 
avançou o cruzamento. O 
Monza colidiu com a late-
ral direita traseira do Re-
nault - que teve sua rota 
alterada e colidiu com o 
muro de uma auto escola 

(localizada na esquina)
Além da PM, agentes 

de Trânsito do município 
participaram da ocorrên-
cia até a remoção dos ve-
ículos. Não há relatos de 
vítimas.

acidente no cruzamento da 
‘barão’ com a ‘gregório Costa’

Monza teve danos na frente Sandero subiu na calçada e atingiu comércio

Vítima identificou motocicleta do crime

POLíCIA

Odirley PereiraOdirley Pereira

Momentos antes, outra 
estudante havia percebi-
do o homem deitado na 
calçada de um estabeleci-
mento comercial e fugiu, 
porém sua amiga não teve 
a mesma sorte.

O caso é semelhante 
ao relatado na Tribuna do 
Norte de ontem, quando 
um homem fingiu estar 
dormindo para atacar uma 
estudante, 17 anos, na ave-
nida Dr. Jorge Tibiriçá.

Polícia Civil prende 
assaltante

Divulgação

DECRETO Nº  5.122, DE 13 OUTUBRO DE 2014.
Rerratifica o Decreto nº 5.110, de 22 de setembro de 2014, que dispõe sobre o reajuste do valor 
da tarifa da “ÁREA AZUL”
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
e com fundamento na Lei Municipal nº 3.429, de 03.06.1998, e suas alterações,
D    E    C    R     E     T    A :- 
Art. 1º – Fica rerratificado o Decreto nº 5.110, de 22 de setembro de 2014, passando o inc. II do art. 
1º a vigorar com a seguinte redação:
“II - máximo de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por 120 (cento e vinte) minutos, 
fracionáveis a cada R$ 0,05 (cinco centavos) a partir do 61º minuto.”
Art. 2º. Este decreto na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2014.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de outubro de 2014.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
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Por Aiandra Alves Mariano

Tribuna do Norte: 
Como surgiu o seu inte-
resse pela literatura?

Damodara: Meu in-
teresse, primeiramente 
como leitora, surgiu desde 
menina. Por incentivo de 
meus pais, que ainda hoje 
vivem num sitiozinho de-
dicado ao cultivo de bana-
na na Zona da Mata cana-
vieira pernambucana. Eles 
se comprometeram a não 
apenas dar o básico para a 
manutenção de seus cinco 
filhos como também a dar 
estudo, um bem a meu ver 
imaterial, embora as con-
dições financeiras não fos-
sem as melhores. Lembro 
que algumas professoras 
também foram fundamen-
tais para esse processo. Já 
como produtora, o meu 
interesse pela literatura 
ganhou maiores propor-
ções quando conheci o Dr. 
Howard J. Hesnick em 
2005. Ele me encorajou a 
escrever a partir de uma 
perspectiva da literatura de 

tradição vaishnava, como o 
Bhagavata Purana e o Bha-
gavad Gita. Esses trabalhos 
falam da ciência antiga da 
devoção, Bhakti; do traba-
lho como uma questão de 
dever; da diferença entre 
matéria e espírito; das re-
gras sociais que conduzem 
a pessoa à felicidade.

Tribuna do Norte: 
Então seus livros tratam 
do tema da filosofia Hare?

Damodara: Meus li-
vros, na verdade, partem 
do Brasil: as personagens, 
a ambientação, tudo é 
bem brasileiro, pois pos-
sui quadros e cores locais. 
Porque a observação do 
meio em que vivo é funda-
mental. Eu parto da terra 
onde estou. Porém, dese-
jando alçar um vôo sig-
nificativo, em termos de 
propor reflexão, a tônica 
que impulsiona tudo é al-
gum tema da literatura de 
tradição vaishnava, que 
é, na verdade, abrangen-
te e universal. Por exem-

plo: no meu romance de 
estreia “Grãos de areia”, 
paralelamente às questões 
sociais da Educação, do 
alcoolismo, do universo 
de uma criança no con-
texto de uma separação, 
etc., caminha a questão 
de ser o Tempo um fator 
imperioso e curativo em 
nossas vidas; no roman-
ce “Pássaro no escuro”, 
que me levou à Bienal do 
Livro de São Paulo deste 
ano, quadros e personas 
sociais da Zona da Mata 
canavieira caminham ao 
lado de questões relativas 
à vida e à morte, à luz de 
uma fábula encontrada no 
Bhagavata Purana.

Tribuna do Norte: 
Desde quando você vive 
essa filosofia e como é vi-
ver na comunidade Fazen-
da Nova Gokula?

Damodara: Desde 
2004 vivo a filosofia Hare 
Krishna e moro em Nova 
Gokula desde 2006. Para 
mim, Nova Gokula é um 

Shri Damodara: da sala de aula à biblioteca
Seu nome é Evalda de Andrade Silva Costa, mas na Fazenda Nova 

Gokula, onde vive com sua família, é chamada de Shri Damodara.
A entrevistada de hoje é pernambucana, se formou em letras, é pro-

fessora de Língua Portuguesa e Literatura, mas vem se destacando como 
escritora.

Seu trabalho ganhou impulso quando, em 2005, foi encorajada pelo 
escritor Howard J. Hesnick, Ph.D em Sânscrito e Estudos indianos pela 
Universidade de Harvard, a promover uma escrita com referências na 
literatura indiana e na cultura Hare Krishna. 

A autora possui livros publicados no Brasil e nos Estados Unidos e foi 
convidada a ocupar uma das cadeiras da Academia de Letras do Brasil, 
Seccional Araraquara, a partir de novembro deste ano. 

Na semana passada, seu segundo livro voltado para o público infantil, 
“A Panela Mágica da Mamãe”, teve dois lançamentos em Pindamonhangaba.

reduto para a vida espiri-
tual. Por outro lado, viver 
a filosofia de Bhakti, do 
amor a Deus e ao mundo, é 
a proposta mais universal 
e coerente que conheço. E 
pode ser praticada nas tra-
dições religiosas que sin-
ceramente buscam o bem 
último ao homem: sua re-
lação amorosa com Deus e 
com os outros seres. 

Tribuna do Norte: 
Desde quando começou 
a escrever, quantos livros 
você já publicou? 

Damodara: O exer-
cício da escrita começou 
quando passei a escrever 
diários, quando menina. 
Depois, quando eu ain-
da fazia a Graduação em 
Letras, em Pernambuco. 
Naqueles dias, participei 
de uma antologia poética, 
intitulada “Santo de Casa 
faz milagres”. Porém, em 
2006, comecei um traba-
lho mais sistemático, cul-
minando com a publicação 
dos romances “Grãos de 
Areia”, “Karolina Macha-
do” e “Pássaro no escuro”. 
“Karolina Machado” foi 
traduzido e editado, em 
maio deste ano, nos Es-
tados Unidos. Sendo que 
o romance ainda inédito 
aqui no Brasil, “As estrelas 
estão brilhando” também 
está para ser publicado em 
língua inglesa. 

A experiência de ser 
publicada no exterior me 
foi muito interessante 
porque vi que, embora o 
Brasil ainda seja coloniza-
do culturalmente, lá fora 
há o interesse no que pro-
duzimos aqui.   

Tribuna do Norte: 
E como veio a idéia de es-
crever livros infantis?

Damodara: Por cau-
sa de meus filhos (Hari-
das, seis anos; Sanjaya, 
quatro anos; e Satrajit, 
dois anos). A escritora 
não exclui a mãe e vice-
versa. E a magia de ter 
meus filhos comigo foi 
que me inspirou a ampliar 
meu carinho pelas outras 
crianças. Daí, escrever 
para elas também. Assim, 

o meu primeiro infantil foi 
o reconto “Matsia, o peixe 
que falava e fazia outras 
coisas”, pela Sankirtana 
Books e, mais recente-
mente, “A Panela Mágica 
da Mamãe”, que foi lança-
do na semana passada.

Tribuna do Norte: 
Do que trata seu novo li-
vro “A Panela Mágica da 
Mamãe”?

Damodara: “A Panela 
Mágica da Mamãe”, pela 
editora carioca Multifoco, 
é um livro infantil escri-
to de uma maneira sim-
ples, mas que traz à tona 
alguns temas: a realidade 
da fome, que ainda conti-
nua sendo uma causa de 
preocupação para organi-
zações sociais e públicas; 
a construção de um texto, 
levando-se em conside-
ração a história pessoal e 
a memória como fonte; o 
ato da alimentação como 
um processo não apenas 
motor, mas também afeti-
vo; e como a alegria eleva 
moralmente o ambiente 
em que se vive, situação 
social que é um direito da 
criança. Para pais e filhos 
lerem juntos! 

Tribuna do Norte: 
Qual é o papel do leitor na 
construção da literatura?

Damodara: Sem o 
leitor, sem a ponte para o 
diálogo, a fala do escritor 
não reverbera e perde seu 
sentido. Pois a experiên-
cia da literatura é coletiva. 
Ou seja: quando o leitor se 
apropria de algum conte-
údo, ele também escreve, 
reescreve e multiplica, 
transformando o manan-
cial, a priori inativo, em 
legado humano. Só que 
o leitor também precisa 
sentir a necessidade de 
“sair do lugar”, rompendo 
os grilhões da apatia. As 
responsabilidades são de 
ambas as partes.

Assim, acredito que é 
preciso arrancar o leitor 
da rotina e devolver a ele 
seus direitos básicos no 
mundo, mesmo que ape-
nas lúdica e superficial-
mente. Porém, uma litera-

tura que promova reflexão 
e estalos de consciência 
infelizmente é menos 
procurada, pois o ato de 
questionar tem sido cada 
vez mais anulado por uma 
letargia histórica, sendo 
esta fruto do materialismo 
em que vivemos. Além do 
mais, quando somos bom-
bardeados de informação, 
qual o lugar e importância 
do exercício da reflexão? 
Eu sugiro que as bibliote-
cas de Pindamonhangaba, 
por exemplo, promovam 
uma campanha em prol 
da literatura nacional, 
exibindo nossos mestres, 
como Machado de Assis, 
Cecília Meireles, Gracilia-
no Ramos, Jorge Amado, 
Rachel de Queiroz, Gui-
marães Rosa, etc. Apro-
veito o ensejo e parabeni-
zo as décadas de tradição 
da Academia Pindamo-
nhangabense de Letras, 
que vem oferecendo lite-
ratura para os munícipes.  

Tribuna do Norte: 
Quais são seus próximos 
projetos literários?

Damodara: É sempre 
bom falar nisso. Porque 
quando fazemos algo com 
suor e prazer a tendência 
é não querer parar. Tenho 
contratos para mais dois 
livros em língua inglesa. 
Tenho originais em fase de 
análise, aqui no Brasil. E 
outro livro infantil que já 
foi aceito pela editora. Este 
se chama “As aventuras do 
gato Nuno” que eu conside-
ro uma espécie de “utopia 
infantil”, um mundo que 
toda criança gostaria de 
possuir. Paralelamente, es-
tou trabalhando no roman-
ce “As cinzas da manhã”.

Tribuna do Norte: 
Onde os leitores podem 
encontrar seus livros?

Damodara: Os cami-
nhos para encontrar meus 
livros podem ser encon-
trados em minha página 
www.shridamodara.sim-
plesite.com.br. E dúvidas 
e comentários podem ser 
recebidos e respondidos 
pelo e-mail evaldandra-
de@gmail.com.

Escritora e sua família, na Fazenda Nova Gokula

Ela respondeu perguntas no lançamento de “A Panela Mágica da Mamãe”




