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PARÓQUIA COMEMORA UM ANO DE FUNDAÇÃO

Indústria injeta 
R$ 40 milhões 
na economia da 
cidade com 13º

O pagamento das parce-
las de 13º salário aos meta-
lúrgicos de Pindamonhan-
gaba vai injetar cerca de R$ 
40 milhões na economia da 
cidade, segundo dados do 
Dieese - Departamento In-
tersindical de Estatísticas e 

Estudos Socioeconômicos.
De acordo com o Ministé-

rio do Trabalho e Emprego, 
o setor é o que mais empre-
ga no município com 9.539 
pessoas - o que representa 
27,7% do total de trabalha-
dores com carteira assinada.

A Paróquia de Nossa Senhora das Graças está realizando uma grande festa 
para comemorar um ano de sua criação. Os eventos começaram na segunda-feira 
(10) e seguem até dia 23 de novembro, com missa, quermesse e bingo. O páro-
co, padre Vitor Hugo, disse que é uma enorme alegria celebrar um ano de mais 
uma paróquia na cidade. Ele agradeceu pela participação dos fi éis e a ajuda que 
tem recebido de toda a comunidade.

Paineiras traz show infantil no domingo

SALESIANOS ABREM INSCRIÇÕES 
PARA CONFRATERNIZAÇÃO

O Paineiras Country 
Club promove o musical 
infantil ‘Kids Festa’ no do-
mingo (16), às 18 horas. O 
evento terá diversos per-
sonagens de desenhos in-
fantis como a porquinha 
rosa Peppa, Monster High, 
Doki, Hi-5 e Galinha Pin-
tadinha, além do Homem 
Aranha e do Electro. 

Os ingressos são vendi-
dos no colégio Anglo, pada-
ria Santo Pani e secretaria 
do clube. Mais informações 
pelos telefones 3642-8599 
e 3522-5356. 

PROGRAMA 
COLOCA JOVENS 
NO MERCADO DE 
TRABALHO

TRABALHADORES CONQUISTAM 
8% DE AUMENTO E ABONO

O Instituto Salesianos de Pin-
damonhangaba abriu inscrições 
para crianças e jovens de até 14 
anos participarem da Confrater-
nização de 2014. O evento acon-
tecerá dia 30 de novembro e os 

interessados devem  fazer o ca-
dastro pelo endereço eletrônico 
http://ssccbsp.org/noticias/con-
fraternizacao-2014. Mais informa-
ções no próprio Salesianos ou pelo 
telefone 3645-1110.

Divulgação

Musical será 
apresentado 
pelo palhaço 

Atchim (à 
esquerda), 

da dupla 
Atchim e 

Espirro
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Divulgação

responsabilidade Social

O filósofo cearense RAIMUNDO 
FARIAS BRITO, se não foi o maior 
pensador brasileiro, foi um herói do 
pensamento. Na sua época, sem saber 
o que é esmorecer, seu espírito trans-
formou-se num foco de luz na sombra 
do obscurantismo, alimentado do en-
tusiasmo pelo saber puro que vibrava 
na raiz de seu ser. Estudioso e conhe-
cedor profundo das correntes filosófi-
cas predominantes em seu tempo, mo-
tivado por indagações metafísicas, 
FARIAS BRITO filosofou enfrentando 
duas correntes filosóficas fortes: o Po-
sitivismo e o Agnosticismo. Quem foi 
esse grande pensador?

Nasceu em São Benedito, no Ceará, 
em 1862, formou-se em Direito em Re-
cife, tendo sido aluno de Tobias Barre-
to. Foi Professor Catedrático Vitalício 

de Lógica no Colégio Pedro II do Rio de 
Janeiro. Muito religioso, pautou seus 
primeiros trabalhos no combate ao 
Materialismo, à Teoria da Evolução e 
ao Relativismo. Escreveu obras impor-
tantes, como: “A Filosofia como Ativi-
dade Permanente do Espírito (1895)”; 
“Evolução e Relatividade (1905)”; “A 
Base Física do Espírito (1912)” e “Mun-
do Interior (1914)”. Faleceu em 1917. 

No livro “A Finalidade do Mundo”, 
Farias Brito sonha, especula e delira, 
principalmente quando afirma que 
“tem a revelação de que Deus é a Luz”. 
No texto “O Momento mais Feliz da 
Minha Vida”, o saudoso filósofo recor-
da o delírio no qual ouviu, certa vez, a 
primeira voz das coisas: “Cada ruído, 
cada som, cada movimento, a mais 
leve agitação que se passa em torno de 

O filósofo cearense

mim era como uma linguagem que eu 
sabia interpretar, o que me revelava 
o que há de mais oculto nas coisas”. 
Aqui, apreciamos a filosofia, andando 
de braços com o delírio. Estranho? 
Não! O entusiasmo que alimenta o 
delírio, para Platão, era uma forte e 
sublime energia que faz subir a Alma 
até o céu da verdade que tanto busca 
o conhecimento científico no decor-
rer do tempo. 

Ao recordar Farias Brito, que há 
mais de um século se queixava que 
“Não há, no nosso país, estímulo para 
essa ordem de estudos, consideran-
do-se, mesmo entre nós, inútil o es-
tudo da Filosofia”, apreciamos, com 
esperança, o advento da filosofia no 
ensino público. E, isto se reveste de 
uma importância especial para os jo-
vens, fazendo-os especular, entusias-

mar-se, e... pensar! 
Por outro lado, sabemos que ain-

da existem setores do nosso sistema 
educacional que encaram o ensino da 
filosofia como algo perigoso (o que é 
um retrocesso!). Mas, muito mais pe-
rigoso do que a existência do pensar 
filosófico é a sua carência que, sem 
sombra de dúvida, leva ao obscuran-
tismo e ao radicalismo que, infeliz-
mente, observamos no raiar da auro-
ra do terceiro milênio. Se um sistema 
governamental tiver essa ideia sobre  
a filosofia, precisamos ficar receosos, 
porque se aproximam as trevas de 
uma  ditadura! Precisamos estimular 
os nossos jovens a pensar! Pelo bem 
do nosso Brasil, pelo porvir das ge-
rações que hão de nos suceder e pelo 
amor à liberdade que devemos portar 
conosco. 

Clube recebe musical infantil

A Abmes  - Associação Brasileira 
de Mantenedoras de Ensino Supe-
rior concedeu à Funvic – Faculda-
de de Pindamonhangaba o Selo de 
Instituição Socialmente Respon-
sável. Este é mais um reconheci-
mento das práticas responsáveis de 
comprometimento com o desen-
volvimento responsável, transfor-
mando sempre o conhecimento em 
oportunidades para a comunidade. 

Anualmente, a Funvic realiza o 

Dia do Ensino Responsável, ativi-
dade que tem grande papel social, 
cristão e de compromisso com a 
qualidade de vida de toda a socie-
dade.

Há mais de cinco anos consecu-
tivos, a instituição é agraciada pela 
Abmes com tal premiação,  que 
visa certificar IES - Instituições de 
Ensino Superior  comprometidas 
com projetos de promoção social e 
sustentabilidade.

Tiago e daniel tocam no Colmeia
Divulgação

O Paineiras Country Club rece-
be no domingo (16), às 18 horas, o 
musical infantil ‘Kids Festa’ - um 
minifestival que trabalha com vá-
rios personagens de sucesso.

A atração trará Peppa e George, 
Monster High, Doki, Hi-5 e Gali-
nha Pintadinha, além do Homem 
Aranha e do Electro. Todo o musi-
cal será apresentado pelo palhaço 
Atchim, da dupla Atchim e Espir-
ro, e os textos são adaptações livres 
e inspiradas nos programas de TV.

Os ingressos são vendidos no 
colégio Anglo, padaria Santo Pani 
e secretaria do clube. As crianças 
sócias do Paineiras receberão cor-
tesia limitadas, que devem ser reti-
radas com antecedência.

Mais informações pelos telefo-
nes 3642-8599 e 3522-5356. 

A dupla Tia-
go e Daniel se 
apresenta nes-
ta quarta-fei-
ra (12), a partir 
das 20 horas, no 
restaurante Col-
meia. No show, 
a dupla apresen-
tará o melhor do 
forró ao público, 
que poderá sabo-
rear aperitivos 
do restaurante, 
dentre eles, a 
famosa pizza do 
Colmeia. A en-
trada é franca.

Passa de 21 mil o número de pessoas 
que baixaram o programa “Rascunho 
da Declaração do Imposto de Renda da 

Pessoa Física”, da Receita Federal, lançado no 
dia 3 de novembro.

Destes, pouco mais de 10 mil já testaram o 
aplicativo e começaram a fazer lançamento de 
valores, de notas, de recibos de médicos, de 
advogados, de dentistas, mensalidade escolar, 
pagamento de pensão, ocorridos entre 1º de ja-
neiro e o final deste ano. Um detalhe importan-
te é que todos os campos de preenchimento no 
Rascunho são idênticos aos do formulário final 
da declaração.

Ainda, segundo informações divulgadas na 
segunda-feira (10), a maior movimentação 
está relacionada com a ficha de dependen-
tes (34%), seguida da ficha de pagamentos 
(30%).

Para especialistas, os itens estão entre os 
que mais apresentam problema na hora de 
preencher o IRPF. Para Luiz Carlos Toledo, 
especialista em tributos, o ideal é procurar 
um contador, porém a declaração do IR é 
bastante simples e pode ser feita por qual-
quer pessoa. “Já era uma ação fácil e rápida. 
Com o programa, creio que a Receita deva 
registrar pouquíssimos problemas, pois o de-
clarante terá vários meses para se adaptar à 
plataforma e poderá fazer testes”.

Segundo ele, a ideia da Receita é louvável e 
deverá agilizar o recebimento de declarações 
em 2015. “O número de pessoas que deixa para 
a última hora vai cair significativamente. Com 
isso, o órgão poderá passar para o Governo da-
dos mais rápidos sobre a arrecadação e com 
ainda maior precisão. Além disso, eles não te-
rão que analisar menos formulários com infor-
mações inadequadas, o que resultará em ganho 
de tempo”.

Embora, tudo pareça uma maravilha, com o 
‘simulador da declaração’, é bom ressaltar que 
o programa não faz mágica, ou seja, o valor do 
imposto de renda continuará nas alturas, por-
que o ‘leão’ não vai poupar ninguém.

Para fazer testes

Aplicativo só não faz 
imposto baixar

Trabalhadores 
da Bendertec 
têm abono 
e 8% de 
aumento

Os trabalhadores da Bendertec 
aprovaram, em assembleia reali-
zada na sexta-feira (7), a propos-
ta da campanha salarial de 8% de 
aumento, retroativo à data-base, 
além de abono.

De acordo com o dirigente sin-
dical Luciano da Silva, o Tremem-
bé, essa foi a primeira negociação 
entre o Sindicato dos Metalúrgicos 
de Pindamonhangaba e a Bender-
tec, que tem cerca de seis meses 
de atividade. Ela está instalada no 
Distrito Empresarial Dutra e em-
prega cerca de 60 funcionários na 
fabricação de estruturas metálicas 
para o ramo da construção civil.

O secretário geral do sindicato, 
Herivelto Moraes – Vela, também 
participou das reuniões de nego-
ciação.
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13º dos metalúrgicos injetará 
R$ 40 milhões na economia

Paróquia nossa Senhora das graças 
completa um ano de fundação

Crianças e jovens de 
até 14 anos que parti-
cipam das atividades 
do Salesianos Pindamo-
nhangaba podem fazer 
suas inscrições para o 
Confraternização Provin-
cial 2014, que acontece-
rá no dia 30 de novembro 
no sítio Santa Terezinha, 
na cidade de Vargem 
Grande Paulista.

Na ocasião, haverá 
missa e sorteio de via-
gem, além dos jovens 
desfrutarem de uma 
estrutura com piscina, 
sauna, campo de futebol, 
quadra poliesportiva, tri-
lha natural e vestiários.

Podem participar to-
dos os membros dos Cen-
tros Locais (aspirantes, 
colaboradores) extensiva 
a seus familiares.

Cada Centro Local 
deverá levar um presen-
te de amigo secreto que 
será sorteado entre os 
participantes. 

As inscrições po-
dem ser feitas pelo site 
http://ssccbsp.org/
noticias/confraterniza-
cao-2014.

E os valores, que serão 
pagos no dia, são: maio-
res de 14 anos, R$ 40; 
entre 10 e 14 anos, R$ 
20; menores de 10 anos 
não pagam.

Levantamento do Dieese - 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos, divulgado na segunda-
feira (10), mostra que o 13º salá-

Setor é o que mais emprega na cidade, com 28% dos postos de trabalho

rio dos metalúrgicos vai injetar 
R$ 39,97 milhões na economia 
de Pindamonhangaba.

A estimativa feita pelo Diee-
se leva em conta dados do MTE 

- Ministério do Trabalho e Em-
prego.

Segundo o dirigente do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Pindamonhangaba, Lucia-

no da Silva – o Tremembé, os 
dados do MTE também mos-
tram que o ramo metalúrgico 
é o que mais emprega no mu-
nicípio, seguido pelo setor de 
serviços e comércio. Os 9.539 
metalúrgicos registrados re-
presentam 27,7% do total de 
34.441 trabalhadores de todas 
as categorias.

“Esse amplo estudo do Die-
ese é importante pra gente se 
situar na região, no Estado e 
no País. Pindamonhangaba não 
tem montadora, apenas algu-
mas fábricas de autopeças, mas 
em contrapartida é muito forte 
na siderurgia”, disse Tremembé, 
que é membro da Federação dos 
Sindicatos Metalúrgicos da CUT 
(FEM-CUT/SP).

“Ser o ramo que mais em-
prega nos traz muita respon-

sabilidade. A demanda de rei-
vindicações é grande e exige 
muito empenho da direção do 
sindicato, especialmente du-
rante a Campanha Salarial”, 
concluiu.

Somando o valor de todos 
os 251 mil trabalhadores dos 14 
sindicatos filiados à FEM-CUT/
SP, o 13º salário vai colocar R$ 
991,3 milhões na economia pau-
lista, o que representa 13,6% de 
todo o valor injetado pelos me-
talúrgicos do Brasil.

De acordo com a economista 
Caroline Gonçalves, que elabo-
rou o estudo, o montante teve 
um crescimento de 6,7% em 
comparação a 2013.

Luciano da Silva, o Tremembé

A Paróquia de Nossa Senho-
ra das Graças, criada no dia 18 
de novembro de 2013 come-
mora um ano de existência. 
Atualmente, ela é a oitava pa-
róquia da Cidade de Pindamo-
nhangaba.

Para comemorar este primei-
ro ano e o Dia da Nossa Senhora 
das Graças (no próximo dia 27), 
a paróquia realiza desde a últi-
ma segunda-feira (10), a Festa 
de 1º Ano de Fundação com o 
tema: ‘Maria Mãe de Todas as 
Graças.’

As comemorações vão até o 

dia 23 deste mês, com quermes-
se e bingo todos os dias após as 
missas. No próximo sábado (15) 
acontece o ‘Bingão da Padroei-
ra’, a partir das 13h30. Para par-
ticipar, basta comparecer ao sa-
lão paroquial da igreja e adquirir 
sua cartela. Os prêmios serão: 
televisão, micro-ondas, tanqui-
nho, fogão, bicicleta, além das 
rodadas extras com prêmios do-
ados à igreja.

No último dia de celebra-
ções, 23, será o dia da festa de 
encerramento com a seguinte 
programação:  às 6 horas, alvo-

rada festiva; às 7 horas, Santa 
Missa; às 8 horas, passeio ci-
clístico; às 10 horas, missa das 
crianças; às 12 horas, almoço da 
padroeira; e às 18h30 procissão 
percorrendo as ruas próximas à 
paróquia.

“Agradeço a todos pela ajuda 
para realizar esta festa e por te-
rem nos acolhido tão bem nes-
te primeiro ano de fundação. 
Convido as famílias para par-
ticipar das nossas celebrações 
em nome da nossa padroeira”, 
agradece o pároco da igreja, pa-
dre Vitor Hugo. 

Igreja fica na rua José Maria Monteiro, 180, Imperial. Mais informações 3522-5318

Guilherme Moura

CRianças e jovens 
podem se insCReveR 
na ConfRateRnização 
dos salesianos

8h30 – Chegada com café 
da manhã

9 horas – missa em ação de 
graças

12h30 – almoço

15 horas – Sorteio das vagas 
da Jornada de espiritualidade 
Salesiana 2014 em roma

17 horas – Lanche de 
despedida

Religiosidade e diversão para crianças e jovens

Akim/AgoraVale

ConfiRa a 
pRogRamação:

Arquivo TN

Polo industrial diversificado favorece Pindamonhangaba na economia

Divulgação
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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

agradece ao 
executiVo Pela obras 
no sistema Viário do 
shoPPing/Paineiras

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

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

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

O Presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, vereador 
Ricardo Piorino (PDT) de-
monstrou satisfação e agrade-
ceu ao Executivo pelo atendi-
mento de um requerimento de 
sua autoria no qual solicitava 
melhorias no sistema viário 
do Shopping e da região do 
Araratema.

Segundo informações da 
Prefeitura, o Departamento 
de Obras Viárias (DOV) da 
Secretaria de Obras de Pinda-
monhangaba está promoven-
do o alargamento e construção 
de um trecho da avenida 
Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, nas proximidades 
do Shopping Pátio Pinda e 
na entrada do Condomínio 

Ricardo Piorino agradece solicitação 
atendida; obra viária irá melhorar 
trânsito na área do Shopping
Além dA construção e AlArgAmento dAs fAixAs, 

depArtAmento de obrAs ViáriAs (doV) irá 
construir umA ciclofAixA

Village Paineiras. O objetivo 
é melhorar o fluxo de veículos 
no sistema viário nos dois 
sentidos e com isso facilitar o 
acesso ao shopping e à região 
do Araretama. O DOV infor-
mou, ainda que está prevista a 
construção de uma ciclofaixa 
beneficiando assim os ciclis-
tas da cidade. “Era uma obra 
aguardada por todos que resi-
dem e trabalham nesta região. 
Tenho plena convicção de que 
o alargamento e a construção 
dessas melhorias vai dar maior 
tranquilidade e conforto para 
quem utiliza essa via pública e, 
especialmente, aos moradores 
e trabalhadores desta região da 
cidade”, concluiu o vereador 
Ricardo Piorino.

Fo to s: 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 Professor osValdo (à dire ita) e o Vereador 
magrão, na ubs do bairro das camPinas

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, no destaque, agradece ao 
Prefeito Vito ardito Pelo atendimento a sua indicação 
Para realocação do Ponto de ônibus na aVenida nossa 
senhora do PerPétuo socorro

O Vereador Martim Cesar 
(DEM) solicita ao Prefeito 
Vito Ardito, providências 
junto ao departamento compe-
tente, informar a possibilidade 
de se instalar a Estação Saúde, 
visando promover a prática 
esportiva e uma melhor qua-
lidade de vida aos esportistas 
e pessoas que fazem suas 
caminhadas diárias.  O espa-
ço localizado na Avenida Dr. 
Francisco Lessa Júnior “Via 
Expressa” com acesso de 
pedestre (escada) a rua Ma-
noel Cembranelli, no bairro 
Chácara da Galega, está sendo 
usado como depósito de lixo, 
servindo de criadouro de ani-
mais peçonhentos. De acordo 
com o Vereador Martim Cesar, 
o mesmo tem uma dimensão 
razoável para a implantação da 
referida Estação Saúde.

Segurança
O Vereador Martim Cesar 

solicitou ao Poder Executivo, 
providências junto ao depar-

C o n s i d e -
rando que uma 
das funções 
p r imord i a i s 
do vereador é 
fiscalizar, no 
último dia 31 
de outubro, 
sexta-feira, os 
vereadores Pro-
fessor Osvaldo 
(PMDB) e Car-
los Eduardo de 
Moura – Magrão (PPS), inicia-
ram o trabalho de fiscalização 
nas UBS - Unidades Básicas de 
Saúde - da Vila São Benedito e 
do bairro das Campinas. Eles 
estão realizando esse trabalho 
após os mesmos terem recebi-
do diversas reclamações dos 
moradores.

Após visita “in loco”, eles 
protocolaram, em conjunto, os 
requerimentos nº 2.271/2014 
e 2.272/2014 endereçados à 
Secretaria da Saúde e ao Exe-
cutivo, elencando em relatório 
(com fotos) as irregularidades 
e problemas encontrados nas 
UBSs. Professor Osvaldo e 
Magrão solicitam que seja 
informado o prazo para sanar 
os problemas apresentados. 

Na UBS da Vila São Bene-
dito, os vereadores constataram 
a falta de médicos, a demora 
para marcação de exames 
com médicos especialistas no 
sistema,  falta de transcrição de 
receitas de medicamento con-
trolado, falta de medicamentos, 
como furosemida e enalapril 20 

O vereador Dr. Marcos Auré-
lio Villardi (PR) solicitou, através 
de requerimento, informações da 
Vigilância Sanitária sobre quais 
providências estão sendo toma-
das para a campanha de combate 
à Dengue no próximo verão. 

Em sua justificativa, o ve-
reador alega que temos que ter 
muito cuidado e cautela, para 
fazer uma campanha que seja 
eficiente e traga ótimos resul-
tados na luta contra a Dengue 
para eliminar esta doença que 
traz sérios problemas de saúde 
e, às vezes, levando até à morte. 
“Temos que nos preparar para 
entrar em guerra contra mosquito 
Aedes Aegypti que é o trans-
missor direto desta doença, com 
uma campanha boa, agressiva e 
eficaz para manteremos nossa 
população segura”, destacou o 
vereador Dr. Marcos Aurélio.

Praça Monsenhor
Marcondes
O vereador Dr. Marcos Auré-

lio reitera seu pedido junto a Pre-
feitura e seus órgãos competentes 
para que seja feita a revitalização 
da praça Monsenhor Marcondes. 

Vereadores Professor 
Osvaldo e Magrão fiscalizam 
Postos de Saúde do município

mg. A coleta de sangue, que era 
realizada 3 (três) vezes por se-
mana foi reduzida para 1 (uma) 
vez. Também não se faz mais 
exame de curva glicêmica e as 
fiações da rede elétrica e rede 
de informática estão expostas.

No Campinas, os vere-
adores detectaram diversos 
problemas como: infiltrações 
no prédio, telhado comprome-
tido, banheiro para deficiente 
inutilizado, falta de sala de 
espera, banheiro com descar-
ga quebrada, sala de exames 
sem ventilação e mobiliário 
enferrujado e danificado. 
Diante de tantas reclamações, 
os vereadores Professor Os-
valdo e Magrão  irão fiscalizar 
outras UBSs para levar ao 
conhecimento do Executivo 
e da Secretaria de Saúde, os 
problemas existentes e, dentro 
de suas prerrogativas legais, 
cobrar que as irregularidades 
encontradas sejam sanadas no 
sentido que a população tenha 
um atendimento de digno e 
humanizado.

Vereador Martim 
Cesar pede Instalação 
da “ Estação Saúde”

tamento competente, para 
que sejam feitas melhorias 
na sinalização horizontal em 
toda extensão da avenida Dr. 
Antônio Pinheiro Júnior. O 
Vereador alega que a falta da 
sinalização adequada, está 
colocando em risco a segu-
rança de veículos e pedestres 
que trafegam e transitam pelo 
local.

Agradecimento
O vereador Martim Cesar 

agradece ao Prefeito Vito 
Ardito Lerário, pelo atendi-
mento a sua Indicação de nº 
303/2014, referente a realoca-
ção ponto de ônibus existente 
ao lado da Igreja Nossa Senho-
ra do Perpétuo Socorro, altura 
do nº 1952, sentido bairro, 
e a mesma realocada para o 
ponto de ônibus localizado 
na avenida Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, sentido 
centro, em frente ao posto de 
gasolina Sete Estrelas, próxi-
mo ao Shopping Pátio Pinda.

Dr. Marcos Aurélio cobra 
informações sobre próxima 
campanha de combate à Dengue

O vereador argumenta que “a 
mesma se encontra em desgastes 
natural, causado pelo tempo e 
pela falta de chuvas e uma parte 
do piso é muito escorregadio, 
podendo causar acidentes as 
pessoas que transitam no centro 
da nossa cidade”.

Cidadania
Dr. Marcos Aurélio Villardi 

está solicitando a isenção do 
pagamento da taxa da Zona Azul 
para as pessoas acima de 60 
(sessenta) anos. O vereador se 
espelhou em exemplos de outras 
cidades e também no longo his-
tóricos desses trabalhadores de 
nossa cidade. Por esta razão, é 
preciso tratar essas pessoas com 
muito carinho e respeito, pois 
através de muita luta e esforço, 
dignidade e perseverança eles 
conseguiram fazer uma Pinda 
Melhor. Por tanto trabalho e 
dedicação destes trabalhadores 
para nossa cidade, temos que 
isentá-los da taxa da Zona Azul. 
“É importante beneficiar estas 
pessoas que tanto fizeram e 
continuam fazendo por Pindamo-
nhangaba”,  afirmou o vereador.

O vereador Roderley Miot-
to desde a inauguração do 
Shopping Patio Pinda, no 
ano passado, vem solicitando 
através do Requerimento n° 
3173/2013, reiterado várias 
vezes este ano, a instalação de 
um ponto de ônibus coberto 
na Rodovia SP-062 – nas 
proximidades do posto Sete 
Estrelas, sentido Shopping 
X Centro.

Por diversas vezes o Ve-
reador verificou que os mo-
radores após realizarem suas 
compras, aguardavam o trans-
porte coletivo debaixo do sol 
forte, ou molhando tudo sob a 

Roderley Miotto agradece 
instalação de ponto de 
ônibus próximo ao Shopping

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba realizou no 
último dia 31 de outubro, a Sessão Solene em comemoração ao 
“Dia do Comerciário”, ocasião em que lembrou e homenageou os 
trabalhadores do comércio e da área de prestação de serviços da 
cidade. A solenidade foi promovida por determinação do Decreto 
Legislativo nº 07/2005. Presidida pelo vereador Roderley Miotto 
(PSDB), a sessão solene contou com a presença do Secretário de 
Desenvolvimento Econômico, Benedito Rubens Fernandes de 
Almeida; do Comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de 
Pindamonhangaba, Capitão PM Warley Miyake e do Presidente do 
Sindicato do Comércio Varejista de Pindamonhangaba, Antonio 
Cozzi. O orador oficial da sessão foi o Presidente do Sindicato dos 
Comerciários de Taubaté e Região, Carlos Dionísio de Morais. 

Ao usar a tribuna, Carlos Dionísio de Morais enalteceu o 
exemplo de trabalho dos comerciários de Pindamonhangaba que 
mostra o crescimento do município. “Os comerciários dignifi-
cam e engrandecem o comércio de Pindamonhangaba. Hoje, os 
comerciários ocupam o maior número de postos de trabalho do 
estado de São Paulo. Somos dois milhões de trabalhadores. O 
comerciário é a mola propulsora do desenvolvimento. Não adianta 
as lojas estocarem, as indústrias fabricarem, se os comerciários 
não atuarem e venderem”, enfatizou.

Na solenidade, a Câmara de Vereadores entregou Diplomas 
de ’’Honra ao Mérito’’ aos seguintes profissionais: Vera Lúcia 
Domingues de Freitas (Setor Atacadista), Erasmo Carlos Borges 
(Setor Varejista), José Amauri Pereira (Setor Farmacêutico) e 
Patrícia Aduc Fernandes (Prestadores de Serviços).

Por sua vez, no encerramento da sessão solene, o presidente 
da Mesa Diretora, vereador Roderley Miotto, enalteceu o tra-
balho dos comerciários. Para ele, “o terceiro setor  (comércio e 
serviços) é um dos mais importantes do mundo, pois valoriza o 
ser humano e é o que mais emprega. Por isso, devemos valorizar 
cada vez mais o comércio e os trabalhadores destes importantes 
segmentos”.

“Após diVersAs reclAmAções de munícipes por 
fAltA de médico, medicAmentos e estruturAs 

dAs ubss em estAdo de precAriedAde,
VereAdores iniciAm trAbAlho de fiscAlizAção”

chuva, do outro lado da pista, 
correndo sérios riscos.

Roderley Miotto agradece 
a instalação deste ponto e in-
siste para que haja uma empre-
sa especifica para a instalação 
de pontos de ônibus cobertos 
em toda a cidade e em todos 
os bairros, e que os pontos de 
ônibus tenham melhor e maior 
estrutura para abrigar mais 
pessoas, além de espaço para 
portadores de necessidades 
especiais. “Meu trabalho será 
sempre em prol da população, 
para que possamos ter uma 
Pindamonhangaba cada vez 
melhor”, destaca o Vereador.

Comerciários recebem 
homenagem da 

Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba
“trAbAlhAdores dignificAm e engrAndecem o 
comércio de pindAmonhAngAbA e são A molA 

propulsorA do desenVolVimento”

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

nas fotos acima, o Vereador roderley miotto ao lado de funcionários municiPais que 
instalaram o Ponto de ônibus

AssessoriA de ComuniCAção/CVP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 323/2014
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. 323/14, referente 
à “contratação de empresa especializada em prestação de serviço referente à decoração 
artística natalina das casas de Papai Noel, do prédio da Prefeitura, das ruas centrais e 
árvores de natal”, com encerramento dia 24/11/2014 às 08h e abertura às 08h30. 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, 11 de novembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 141/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 141/14, que cuida de “aquisição de produtos perecíveis 
para o projeto rica mistura e para o projeto cozinha saudável”, fica a presente licitação 
FRACASSADA.
Pindamonhangaba, 06 de novembro de 2014.

PREGÃO Nº. 281/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 281/14, que cuida de “aquisição de fechamento (lonas) 
e calhas para uso nas tendas 10x10 da Coordenadoria de Eventos”, a Autoridade Superior, 
considerando à análise do parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, anexos aos autos, 
nega provimento à manifestação de recurso registrada em ata pela empresa Barracas 
Jolymar Ltda. ME, fica a presente licitação FRACASSADA.
Pindamonhangaba, 06 de novembro de 2014.

PREGÃO Nº. 314/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 314/14, que cuida de “aquisição de uniformes (aventais 
em tactel) para os agentes comunitários de saúde e chapéus e bolsas para utilização 
da equipe estratégica da Saúde da Família”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor das empresas 
(itens/lotes): FABIANO NADOTI MOLINA ME (01, 02); MOMILLI COMERCIAL LTDA ME 
(04); QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA ME (03).
Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2014.

PREGÃO Nº. 316/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 316/14, que cuida de “Contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços técnicos de manutenções preventivas e corretivas 
de elétricas e mecânicas, com reposição, sem exclusividade, de peças e/ou componentes 
genuínos ou originais de fábrica, para roçadeiras do tipo lateral, motosserras de diversas 
marcas e motores diversos, pertencentes a esta municipalidade, por um período de 12 
meses”, a Autoridade Superior 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor 
das empresas (itens/lotes): K.S. MARTINS ME (01).
Pindamonhangaba, 06 de novembro de 2014.

PREGÃO Nº. 325/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 325/14, que cuida de “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)”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no 
procedimento licitatório supra, em favor das empresas (itens/lotes): SOLUTEC GESTÃO 
EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP (01).
Pindamonhangaba, 04 de novembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 362/2014
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. 362/14, referente à 
“contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte adaptado de 
paciente com necessidades especiais, por 12 meses”, com encerramento dia 25/11/2014 às 
08h e abertura às 08h30. 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, 11 de novembro de 2014.

PREGÃO Nº 363/2014
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. 363/14, referente à 
“aquisição de cestas complementares de alimentação”, com encerramento dia 25/11/2014 
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, 11 de novembro de 2014.

PROCESSO N. 0008709-04.2010. – 3º Ofício – Marcio Luiz da Costa Nunes
•	 Edital	 de	 citação	 de	 LUIZ	 PEDRO	DA	SILVA	 (qualificação	 ignorada)	 e	 de	 terceiros	
incertos	e	não	sabidos	e	que	possam	se		interessar	com	prazo	de	30	dias,	expedidos	nos	autos	
0008709-04.2010	Cartório	do	3º	Oficio	desta	Comarca	em	resumo	como	segue:	Dr.	Hélio	Aparecido	
Ferreira	de	Sena-	Juiz	da	3ª	Vara,	na	 forma	da	Lei,	 faz	saber	a	 todos	quanto	o	presente	edital	
vires	ou	tomarem	conhecimento,	que	tramita	pelo	Cartório	do	3º	Ofício	o	processo	de	usucapião	
acima	mencionado,	movido	por	Marcio	Luiz	da	Costa	Nunes	e		s/m.	o	seguinte	imóvel:	“Inicia-se	
no	ponto	A	que	fica	na	lateral	da	Rua	Condessa	de	Vimieiro	a	30,87m	da	esquinada	R.	Condessa	
de	Vimieiro	e	R.	Taubaté	e	na	divisa	do	prédio	n.256	de	propriedade	de	Orivaldo	da	Silva.	Daí	
segue	o	rumo	70º26’28”NW	e	a	distância	de	17,76m	até	encontrar	o	ponto	“B”,	daí	segue	o	rumo	
71º05’08”NW	e	distância	de	7,16m	até	o	ponto	B1,	 formando	um	Ângulo	 interno	de	180º38’40”,	
até	aqui	confrontando	com	prédio	256	(sem	registro)	da	R.	Condessa	de	Vimieiro	de	propriedade	
de	Orivaldo	da	Silva.	Daí	segue	o	 rumo	71º05’08”	NW	e	a	distância	de	11,75m	até	encontrar	o	
ponto	D,	 formando	um	ângulo	 interno	de	180º00’00”,	daí	segue	o	rumo	130º47’23”,	daí	segue	o	
rumo	21º52’31”NW	e	a	distância	de	8,82m	até	encontrar	o	ponto	E,	formando	um	ângulo	interno	
de	180º00’00”	e	daí	segue	o	rumo	07º37’17”NE	e	a	distância	de	1,74m	até	o	ponto	F,	formando	
um	ângulo	 interno	de	150º30’12”	 até	 confrontando	com	prédio	n.	 217	 (sem	 registro)	 da	R.	São	
Bento	do	Sapucaí	propriedade	de	Esp	de	José	Ferreira	Castilho	e	Ana	Cândida	daí	segue	o	rumo	
68º37’29”SE	e	a	distância	de	46,26m	até	encontrar	o	ponto	G,	 formando	um	ângulo	 interno	de	
76º14’46”	confrontando	com	o	prédio	n.	234	(sem	registro)	da	R.	Condessa	de	Vimieiro	propriedade	
de	Luiz	Pedroso	da	Silva,	ponto	este	que	fica	a	58,70m	da	esquina	da	Rua	Condessa	de	Vimieiro	
e	R.	Tiradentes,	daí	segue	rumo	20º51’22”SW	e	distância	de	10,20m	até	o	ponto	A	inicial	formando	
um	ângulo	 interno	de	 	 	 	 	 	90º31’09”	confrontando	com	a	R.	Condessa	de	Vimieiro,	daí	segue	o	
rumo	70º26’28”NW	até	o	ponto	B,	formando	um	ângulo	interno	de	91º17’50”	fechando	a	área	de	
460,25m2.	
•	 Dr.	HELIO	Aparecido	Ferreira	de	Sena	MM.	Juiz	–	3º	Oficio.

PROCESSO N. 0008709-04.2010. – 3º Ofício 2 CPL POR 6 CM

EDITAL (processo n. 0002499-39,2007)
Processo 0002499.39-2007.8.26.0445 3º oficio ( FIROKO NAGASAWA e outros)
EDITAL DE CITAÇÃO de TARCILIA MOREIRA e de terceiros incertos e não sabidos e que possam 
se interessar, com prazo de 30 dias; expedidos nos autos 0002499.39-2007.8.26.0445 Cartório 
do 3º Ofício desta Comarca em resumo como segue: O Dr. HELIO APARECIDO FERREIRA 
DE SENA, Juiz da 3ª Vara, na forma da Lei, faz saber a todos quanto o presente edital vires ou 
tomarem conhecimento, que tramita pelo Cartório do 3º Ofício o processo de usucapião sob n. 
0002499.39.2007.8.26.0445, movido por FIROKO NAGASAWA e outros o seguinte imóvel: “Com 
inicio no ponto 1 situado a 19,88m da confluência da R. Sgt. Nevio Baracho dos Santos com a Rua 
Dr. Jorge Machado e a 110,60m da R. Dr.. Rodrigo Romeiro. Deste segue no rumo 87º03’56” SE 
uma extensão de 17,25m até o ponto 2 , confrontando neste trecho com a R. Sgt Nevio Barachodos 
Santos, deste com ângulo interno de 159º19’32” segue rumo 72º39’14”NE uma extensão de 1,90m 
até o ponto 3, deste segue com um ângulo interno de 155º001’06” segue rumo 46º50’35” NE 
uma extensão de 1,23m até o ponto 4 confrontando nestes dois trechos com a confluência da 
Sgt Nevio Baracho dos Santos com a R. Dr. Jorge Machado, deste ponto com um ângulo interno 
de 136º57’45” segue rumo 04º14’27”NE uma extensão de 33,55m até o ponto 5 que fica distante 
35,00m da esquina Augustin San Martin, confrontando neste trecho com a R.Dr Jorge Machado, 
deste ponto com ângulo interno de 88º58147” segue rumo 86º46’46”NW uma extensão de 19,85m 
até o ponto 6, confrontando com o lote 130 de Yoneco Ionemoto, Paulo Renato Ionemoto,Regina 
Celia Ionemoto, Lucia Helena Ionemoto e Alexandre Henrique Ionemoto onde existe construído os 
prédios 90,94,98,102 e 106 – M- 16111 e com lote 131 de propriedade de TARCILA MOREIRA, onde 
existe construído o prédio n. 268 da Rua Augustin San Martin, do ponto 6 com ângulo interno de 
91º01’13” segue rumo 04º14’27”SW uma extensão de 35,20m até o ponto1 inicio desta descrição 
formando um ângulo interno de 88º41’37”, confrontando com lote 127 de Osmar de Oliveira Damas 
e Roseane Rodrigues Machado Damas, onde existe construído o prédio n. 245 da R. Sgto. Nevio 
Baracho dos Santos  com M 10.861, encerrando a área de 696,10m2.

Dr. Helio Aparecido Ferreira de Sena 
Juiz de Direito – 3º Ofício

EDITAL (processo n. 0002499-39,2007) 2 CPL PR 6 CM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notificação - Controle 222/14

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. MARIA BENEDITA CRUZ, responsável pelo 
imóvel situado a RUA DOS BENTOS, Nº 217 bairro SÃO BENEDITO, inscrito no município sob a sigla 
SO11.12.04.055.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c 
artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro - Diretora do Departamento de Administração

A Empresa D. N. TAVARES SUCATAS ME, inscrita no CNPJ n.º 07.874.437/0001-
01, estabelecida a Avenida Independência, nº 831, Bairro Cidade Nova, 
Pindamonhangaba SP, pede o comparecimento do funcionário MARCELO RIBEIRO 
SANTANA, portador da CTPS n.º 42175 serie 293 SP, admitido em 20/03/2014, 
ausente desde 17/10/2014, no prazo de 24 horas.

Muitos jovens pensam 
que a tão sonhada vaga no 
mercado de trabalho só 
pode ser conquistada após 
a conclusão de uma facul-
dade e, muitos, acabam o 
curso sem um item indis-
pensável na bagagem de 
um profissional: a experi-
ência. Com a promulgação 
da Lei da Aprendizagem, 
em 2000, a formação de 
aprendizes passou a ser 
incentivada tanto pelo po-
der público, quanto pela 
iniciativa privada. 

O Instituto IA3 de Pin-
damonhangaba é uma 
das entidades que atuam 
na formação e integração 
desses jovens aprendizes 
no mercado de trabalho. 
O assistente administra-
tivo da Dow, Misael To-
mazio da Silva, já passou 
por esse treinamento em 
2010. Na época, com 15 
anos, o ex-aprendiz de-
senvolveu habilidades 
técnicas e também rela-
cionais. “Há quatro anos, 
eu e dois amigos fomos 
pré-selecionados para 
uma entrevista na em-
presa Dow para a vaga 
de “aprendiz administra-
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Parceria entre Dow e IA3 garante 
trabalho para aprendizes
Dos 400 jovens atendidos pelo Instituto IA3, de Pindamonhangaba, 
90 estão inseridos no programa Aprendiz na Empresa

Divulgação

Misael Tomazio é aprendiz na Dow Brasil

tivo”, através do IA3. A 
entrevista foi desafiadora, 
com várias etapas, inclusi-
ve com atividades práticas 
e discussão para solução 
de problemas que pode-
riam ocorrer na empresa. 
O resultado só veio após 
um mês e comecei a ser 
treinado para a função”, 
lembra Misael.

A multinacional, insta-
lada em Pindamonhanga-
ba, em parceria com IA3 
desde 2010 trabalhou com 
três aprendizes do progra-
ma e possui um processo 
estruturado de seleção, 
treinamento e aperfeiço-
amento de seus profissio-
nais. No caso dos aprendi-
zes, quando contratados, 
são direcionados às áreas 
já definidas com o intuito 
de auxiliar na organização 
das atividades adminis-
trativas. A explicação é da 
gerente de fábrica da Dow, 
Valéria Giacomini. “A par-
ceria com o Instituto IA3 
começou em 2011. Hoje 
temos dois aprendizes: 
um atuando no Departa-
mento de Manutenção, e 
outro na área de Logísti-
ca - Carregamento e Des-

carregamento da unidade, 
ambos dando suporte às 
atividades administrati-
vas destas duas áreas”, 
conta.

“Durante o processo 
de seleção, são avaliadas 
as habilidades como o re-
lacionamento interpesso-
al, iniciativa, vontade de 
aprender coisas novas, in-
teresses futuros do apren-
diz quanto a sua profissão. 
Esses interesses e habilida-
des devem ser compatíveis 
com área que estaremos 

desenvolvendo um traba-
lho. Após a contratação há 
um plano de treinamentos 
pelo qual os aprendizes 
passam para que possam 
desenvolver atividades 
básicas na unidade sendo 
sempre acompanhados de 
um padrinho durante o pe-
ríodo que estão conosco”, 
explica Valéria.

Para concorrer às va-
gas de aprendizes nas 
empresas da região, os jo-
vens assistidos pelo pro-
grama de aprendizagem 

do Instituto IA3, Apren-
diz na Empresa, cumprem 
três módulos, iniciando 
com oficinas de desen-
volvimento humano, in-
clusão digital, além  das 
disciplinas de incentivo 
ao empreendedorismo e 
protagonismo juvenil. Só 
então são encaminhados 
para a formação profis-
sional em Assistente Ad-
ministrativo, Operador 
Alimentador de Linha de 
Produção, Repositor de 
Mercadorias e Assisten-
te de Vendas, que inclui 
os estágios nas empresas 
parceiras. 

Para o presidente do 
Instituto IA3, Charles 
Almeida, o programa é 
uma oportunidade con-
creta, oferecida atual-
mente a 90 jovens. “Não 
é só a qualificação técni-
ca, mas, a formação que 
inclui o desenvolvimen-
to de habilidades que os 
tornem cidadãos capazes 
de atuar em equipe e se 
manter em constante de-
senvolvimento e ativos 
no mercado de trabalho”, 
diz. O projeto já foi pre-
miado por dois anos con-

secutivos pela Fundação 
Volkswagen. 

Misael, que é elogiado 
por seu desempenho na 
Dow, quer continuar os 
estudos e crescer profis-
sionalmente. “O apoio do 
IA3 para mim foi funda-
mental. Isso porque quan-
do achava que não daria 
certo, graças aos conse-
lhos e ao apoio dos meus 
orientadores no trabalho, 
pude prosseguir e con-
quistar minha efetivação 
dois anos após o início no 
programa”, fala.  A geren-
te Valéria Giacomini apos-
ta neste futuro promissor. 
“Ele cresce como profis-
sional a cada dia porque 
está buscando por isso. A 
parceria com o Instituo 
IA3 tem sido fundamental 
na busca de novos talen-
tos e também os auxilia a 
decidir quais carreiras se-
guir no futuro”, completa.

As empresas e jovens 
interessados em co-
nhecer ou participar do 
Aprendiz na Empresa 
devem entrar em conta-
to pelo e-mail contato@
ia3.org.br ou pelo telefo-
ne (12) 3637-5416.
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Tribuna do Norte

Tribuna do Norte, 1901Anúncio do passado

Uma ação de ladrões na Pinda do 
início do século XX

Na edição de 20 de ou-
tubro de 1901 a Folha do 
Norte divulgou uma nota 
policial que deve ter sido 
o assunto do dia na pa-
cata cidade de Pindamo-
nhangaba daquele início 
dos 1900. Com o intuito 
de proporcionar aos lei-
tores uma comparação re-
ferente à crônica policial 
de hoje com relação à  de 
cento e treze anos atrás, 
assim como o modus ope-
randis dos ladrões naque-
le tempo, transcrevemos 
na íntegra o comentário 
do redator da folha do 
Norte:

 “Na noite de quinta 
para sexta-feira  passa-
da, audaciosos gatunos 
planejaram um roubo na 
casa comercial dos senho-
res Casemiro Braga & Cia.

Ao amanhecer, via-se 
sobre a calçada o cofre 
de ferro em frente a uma 
porta que tinha sido ar-
rombada, fato este, que 
como era natural, desper-
tou a curiosidade pública.

Os gatunos, munidos 
de um ferro próprio para 
abrir portas, conhecido 
pelo nome de pé de ca-
bra, forçaram uma porta 
do estabelecimento, o que 
não levaram a efeito.

Frustrada essa tenta-
tiva criminosa, tomaram 
a deliberação de conduzir 
o pesado cofre para fora, 
o que dá a entender que a 
quadrilha era numerosa.

Lançando mão da for-
ça bruta e outros artifí-
cios de ocasião, como seja 
forrar o soalho com peças 
de fazendas para evitar o 
barulho da queda do co-
fre, parece que tiveram 
que erguê-lo por cima do 
balcão para conseguirem 
deixá-lo na posição deixá
-lo na posição em que se 
achava na calçada.

A conjectura mais 
aceitável é que procura-
ram colocar o cofre em 
uma carroça que estava 
perto e como esta estives-
se sem a agulha que pren-
de a mesa sobre os varais, 
o objeto caiu produzindo 
grande barulho.

Então despertado um 
negociante vizinho que 
acudiu para observar o 
que se passava, os auda-
ciosos gatunos abando-
naram a presa, lamen-
tando talvez infrutífero 
trabalho empregado.

Apesar disso deram 
prejuízo aos proprietá-
rios do estabelecimento 

porque estragaram o co-
fre, diversas peças de fa-
zenda e muitas garrafas 
de bebidas consumiram 
durante o longo trabalho.

O fato teve lugar de 
uma hora da madruga 
em diante, porque a essa 
hora, afi rmam as pessoas 
de confi ança que por ali 
passaram, não havia o 
menor movimento na casa 
comercial arrombada.

Os empregados esta-
vam dormindo dentro 

e não presenciaram ou 
pressentiram coisa algu-
ma , que leva a cismar 
que há por aí perigosos 
narcotizadores.

O que não resta dúvi-
da é que temos na terra 
uma poderosa quadrilha 
disposta a matar para 
roubar.

Não causará grade ad-
miração se a polícia des-
cobrir uma sociedade or-
ganizada com gatunos de 
fora e gatunos da terra.

Bandidos 
teriam invadido 
estabelecimento 
comercial com a 
fi nalidade de levar 
o cofre. Delito 
ocorreu durante 
a madrugada. 
O curioso é que 
empregados da loja 
estavam dormindo 
no local e não 
viram nada   

Previnam-se o povo 
pra defender a sua vida e 
propriedade.

Na mesma noite em 
que os gatunos penetra-
ram na casa dos senhores 
Casemiro Braga & Cia., 
também arrombaram a 
porta da confeitaria do 
Sr. Izidoro Ayala Rodri-
gues, subtraíram algum 
dinheiro e uma mesa que 
deixaram na rua que se-
gue à Mombaça, isto de-
pois de ser aberta e sa-
queada.

Ao povo compete au-
xiliar a polícia, o quanto 
possível, para descobri-
mento da perigosa qua-
drilha.”

Cachorro preto
Um mês depois do 

ocorrido em sua loja o se-
nhor Casemiro Braga foi 
citado na seção livre da 
Folha do Norte em uma 
nota com o título “Ca-

chorrada”. Alguém recla-
ma que o mesmo estaria 
fazendo o trajeto de sua 
casa até o jornal acom-
panhado de um cachorro 
preto que avançava nos 
transeuntes, “mordendo e 
rasgando roupa de senho-
ras da vizinhança. Para 
o autor, que assina sob o 
pseudônimo de “valen-
te”, seu Casemiro estava 
se divertindo com isso e 
reclamando providências 
por parte das autoridades, 
ressaltava: “O tempo não 
anda para brinquedo”.

O reclamante não le-
vou em conta que o co-
merciante fora recente-
mente vítima de ladrões e 
que o cachorro preto era 
uma espécie de segurança 
canino.
“Ao Cavalo de Ferro”  

No livro A Vida nos 
Balcões da Pequena Pin-
damonhangaba, de Eloy-

na Salgado Ribeiro ( Grá-
fi ca Ativa, Taubaté-SP, 
1997) vamos encontrar 
que a loja de seu Casemi-
ro se chamava Ao Cavalo 
de Ferro, fi cava no fi nal 
da rua Bicudo Leme e era 
um dos armazéns ataca-
distas de tecidos, secos 
e molhados. Segundo a 
autora, nos armazéns 
como o de Casemiro, “os 
fazendeiros lotavam seus 
carros de bois com suas 
compras do mês, desde 
da carne seca até o quero-
sene, desde o açúcar refi -
nado até o remédio para 
bezerros e outros animais 
da roça”. 

Conta também que “No 
Ao Cavalo de Ferro seu 
Cardoso, ou Cardosinho, 
era o guarda-livros. Mas, 
às vezes ajudava Jorge 
Ananias e outros caixeiros 
no atendimento da fre-
guesia.”

Enxada 

embranças
ITERÁRIASL

Nas mãos do homem que lavra

a enxada é pena ligeira.

- Cada fl or é uma palavra!

cada estrofe  é uma roseira!

Orlando Brito, Sete Dias, 9 de abril de 1967

territoriodobrincar.com.br

Final da rua Bicudo Leme por volta de 1915
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