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Casa da 
Amizade 
realiza bazar 
solidário

As voluntárias da Casa da 
Amizade estão organizando 
o 2° Bazar das Amigas, que 
venderá roupas importadas, 
sapatos, moda praia, cosmé-
ticos, perfumes, roupas de 
ginástica, relógios, carteiras, 
bolsas, acessórios, produtos 
para emagrecimento, artesa-
natos, bijuterias, semijoias, 
dentre outros.

Moreira César 
vai escolher 
a “Rainha 
das Vovós”

Adolescente 
é executado 
com seis tiros 
no rosto

Um rapaz de 16 anos foi 
executado com seis tiros no 
rosto na noite de segunda-
feira (17), no Azeredo, em 
Moreira César.

Segundo testemunhas, ele 
foi surpreendido por dois 
indivíduos em uma moto-
cicleta, que o abordaram e 
dispararam vários tiros. De 
acordo com a polícia, a víti-
ma possuía antecedentes cri-
minais e foi presa na semana 
anterior, porém teve que ser 
liberada porque era menor 
de idade.

No domingo (16), no Cas-
tolira, outro homem foi exe-
cutado também por duas 
pessoas que circulavam de 
motocicleta. A polícia vai in-
vestigar se um caso tem liga-
ção com outro.

A aluna Julia Costa Mon-
teiro levou a Escola Estadual 
“Professora Ismênia Montei-
ro de Oliveira”, do Andrade, a 

conquistar pela 10ª vez uma 
das 94 vagas de Deputado Jo-
vem Paulista. O trabalho que 
premiou a jovem de Pinda é 

sobre o programa de conser-
vação e uso racional da água 
nas edifi cações públicas.

Exército comemora Dia da Bandeira
A Guarnição Federal do 

Exército Brasileiro, em Pin-
damonhangaba, comemora o 
Dia da Bandeira com uma so-
lenidade militar em frente ao 
Batalhão Borba Gato (Largo 
do Quartel), nesta quarta-fei-
ra (19), às 12 horas.

Dentre as ações solenes, 
está a substituição da antiga 
fl âmula por nova e a incinera-
ção das bandeiras inservíveis.

No ato, alunos da ‘Dr. João 
Pedro Cardoso’, ‘João Gomes 
de Araújo’ e ‘João Martins de 
Almeida’ receberão das mãos 
do comandante, coronel 
Maurício Máximo de Andra-
de, novas bandeiras para as 
unidades escolares.

Julia, da escola ‘Ismêmia’, é 
eleita Deputada Jovem Paulista

PÁGINA 6

PÁGINA 3

O grupo do Cimc - 
Convivência de Idosos de 
Moreira César abriu ins-
crições para o concurso 
“Rainha das Vovós”, para 
mulheres com mais de 50 
anos. As interessadas em 
participar devem fazer 
cadastro gratuito na sede 
do Cimc.

PÁGINA 3

Dirigente Regional Gicele, diretora da escola Cristina, a aluna Julia e o supervisor Adelmo

Jovens durante incorporação dos conscritos no Batalhão Borba Gato
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Moreira promove concurso 
“Rainha das Vovós”

A “Princesa do Litoral Paulista”, a bela cidade de Santos, viu nascer em 1884 um dos seus 
fi lhos mais ilustres: MARTINS FONTES, médico que desenvolveu toda uma vida de amor e de-
dicação ao próximo, verdadeiro. Discípulo de Hipócrates, e poeta de recursos variados, deixou 
uma obra vasta, constituída de mais de duas mil poesias, abrangendo modalidades diversas 
como: lirismo, epopeia e fi losofi a.

A sua fama de ser humano com alto espírito humanitário, corria por toda parte, e a respei-
to disso ele escreveu numa carta à poetisa Colombina, demonstrando a sua incrível capacida-
de de amar: ”A minha bondade não provém da esperança, é somente piedade, uma piedade 
infi nda, um carinho profundo por tudo quanto vive e sofre nesse mundo”.

Deixou várias obras publicadas, entre as quais se destacam: “Verão”(1927), ”Boêmia Ga-
lante”(1924), ”A Flauta Encantada”(1936). Guardo, com muito carinho, uma antologia pre-
ciosa: ”Brasil! Vulcão Verdeal”, editada em 1956, com belas poesias do poeta santista que 
escrevia com estilo elegante e linguagem exuberante. Era um erudito que emocionava, bem 
longe das raias do pedantismo fútil. As suas frases escorreitas, em estilo sublime, eram plenas 
de sentimentos elevados de amor, fraternidade humana e, sobretudo orgulho da nossa Pátria 
(tão em falta nos dias atuais), como escreveu:

  “Ah! Compreendo as razões múltiplas e diretas,
  Porque nós no Brasil somos todos poetas.
  Dá-nos orgulho ver que a natureza encerra,
  Dentro de um só país, toda a glória da terra!
  E, não se pode ter júbilo mais profundo
  Do que sentir que é a Pátria o coração do Mundo!”.

Martins fontes: um grande médico-poeta 

Realmente, o que mais encanta na obra de MARTINS FONTES é a brasilidade da sua poesia, fato 
constatado pelos estudiosos da sua obra, como a Acadêmica-Poetisa Cidoca da Silva Velho, de S.Luiz do 
Paraitinga, que escreveu sobre esse vate invulgar, uma monografi a linda e profunda. O soneto que abai-
xo transcrevo mostra esse sentimento elevado do grande poeta que distribuiu entre os seus semelhantes 
o pão da bondade, mitigando o sofrimento de muitos:

  “DOLOR.
  Amo! Adoro o Brasil candentemente!
  E, condói vê-lo sempre envilecido,
  Sem que o conduza um fi lho bem nascido,
  Flor da Terra, bem mais do que da gente.

  Ante a sua imponência, em alarido,
  Estremeço de orgulho! E, de repente,
  Como quem de uma afronta se ressente,
  A encantação transmuda-se em brandura.
  Faz-me ulular o cínico atentado
  Com que a mediocridade oportunista
  Ofende, e lesa, e avilta este Eldorado,

  Cujo fulgor solar ofusca a vista,
  E não foi, para a glória governado
  Por um Deus Tropical, Profeta-Artista!”.

Em 1937, o poeta partiu para a eternidade. Quanta falta nos fazem os espíritos de luz, como MAR-
TINS FONTES, neste país dominado pela mediocridade e incompetência de alguns que cometem o crime 
de lesa-pátria, tranquilamente navegando no mar da impunidade!

Ave, MARTINS FONTES, honra da Literatura Brasileira!

Houve tempos em que as histórias 
não eram contadas direito no Brasil 
e muita coisa era distorcida, muda-

da e inventada. Mas com o passar dos anos e 
das décadas principalmente, parece que o país 
entra nos eixos e vai, aos poucos, revelando e 
valorizando sua cultura, sua história.

Deste modo, hoje, 19 de novembro, todos 
sabem ou ao menos deveriam saber que se 
comemora o Dia da Bandeira do Brasil. Essa 
celebração passou a fazer parte da história do 
país após a Proclamação da República, no ano 
de 1889 – aliás a Proclamação da República – 
comemorada no último dia 15 não foi lembra-
da por quase ninguém porque era sábado – ou 
seja, a maioria não teria que trabalhar mesmo.

Voltando à Bandeira, com o fi m do período 
Imperial (1822-1889), a fl âmula desenhada 
por Jean Baptiste Debret, que representava o 
Império, foi substituída pelo desenho de Décio 
Vilares.

A troca da bandeira imperial por uma repu-
blicana representa as mudanças que o Brasil 
passava naquele momento: alterações na forma 
de governo e de governar, do regime imperial 
para uma república federativa. Além disso, a 
nova fl âmula era a simbologia que estava agre-
gada ao republicanismo, como a ideia de um 
Estado-nação, o patriotismo e o surgimento do 
sentimento nacionalista, ou seja, a construção 
identitária do povo brasileiro, a identidade na-
cional.

As bandeiras não são restritas a serem sim-
bologias somente do Estado-nação, ou de al-
gum país, pois existem as que representam di-
versas regiões que integram o país e diferentes 
instituições e esferas sociais.

Junto com o Brasão e com o Hino, ela forma 
o trio de símbolos mais expressivos da nação, 
mais importante que isso para um país só seu 
povo. Hora é de valorizar a bandeira do Bra-
sil, do Estado, do Município, e de todos nós e 
não nos esquecermos da nossa tradição. Aliás, 
é uma ótima oportunidade participar do evento 
do Dia da Bandeira, hoje, às 12 horas, no Largo 
do Quartel.

Quase esquecida

Valorizar a Bandeira é defender 
o País e nossa história

Casa da Amizade realiza bazar

O grupo do Cimc - Convivência 
de Idosos de Moreira César - abriu 
inscrições para o concurso “Rainha 
das Vovós”. A atividade será reali-
zada dia 28 no Recinto São Vito, às 
16 horas, e é destinado ao público 
acima dos 50 anos de idade. Além 
da rainha, serão eleitas a Miss e a 
Vovó Simpatia.

Maria Iranilda Santos Pinto, 
presidente do Cimc, conta que as 
pessoas que quiserem ajudar as 
candidatas são bem-vindas para 
fazer a troca de roupa, cabelo e ma-
quiagem.

Este grupo organiza várias ati-
vidades para o público da melhor 
idade e, em dezembro, haverá o en-
cerramento das ações de 2014 com 
um almoço comunitário. Interessa-
dos em conhecer os trabalhos de-
vem entrar em contato com a presi-
dente pelo telefone 3637-1975.

Campeonato de 
Futsal ‘Salonão 
2014’, jogos 
da semana:

Quarta-feira (19) – Zito 
Sejelp/Araretama X Crianças 
P. Passos A
Horário: 19h30
Categoria: Sub 12
Crianças P. Passos B X Se-
jelp/João do Pulo
Horário: 20h15
Categoria: Sub 12
Dragões B X Agenor
Horário: 21h
CATEGORIA: SUB 16
Quinta-feira (20) – 
Jardim Eloyna
Ouro Verde B X Independente 
Horário: 19h30
Categoria: Sub 16
Santa Luzia X Dragões
Horário: 20h30
CATEGORIA: SUB 18
Sexta-feira (21) – 
Alto Tabaú
Dragões B X Dragões C
Horário: 19h30
CATEGORIA: SUB 18
Dragões A X Rosário
Horário: 20h30

Acontece neste sábado (22), 
das 9 às 17 horas, o 2° Bazar 
das Amigas da Casa da Ami-
zade no Rotary Club. O evento 
será marcado por produtos com 
preços imperdíveis. Estarão à 
venda: roupas importadas, sa-
patos, moda praia, cosméticos, 
perfumes, roupas de ginástica, 

relógios, carteiras, bolsas, aces-
sórios, produtos para emagreci-
mento, artesanatos, bijuterias, 
semijoias e adesivos de unha. 
No evento terá tortas, pizzas e 
doces com ofi cina de cupcakes 
para as crianças. A Casa da 
Amizade fi ca localizada na rua 
Itália, 230, Parque das Nações. 

Divulgação
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Escola técnica realiza evento 
cultural nesta quinta-feira

Exército comemora Dia da Bandeira 
com doações para três  escolas

AiAndrA Alves MAriAno
* * *

A Guarnição Federal 
do exército Brasileiro em 
Pindamonhangaba vai co-
memorar o dia da Ban-
deira, na quarta-feira (19), 
com uma solenidade mili-

tar em frente ao Batalhão 
Borba Gato.

Além das ações sole-
nes da data, na ocasião, o 
exército fará a doação de 
bandeiras nacionais para 
três escolas estaduais da 
cidade.

representantes e alu-
nos das escolas dr. João 
Pedro Cardoso, João Go-
mes de Araújo e João Mar-
tins de Almeida participa-
rão do evento e receberão 
das mãos do comandante 
coronel Maurício Máxi-

mo de Andrade, as novas 
flâmulas.

Também haverá a ceri-
mônia de incineração de 
bandeiras nacionais inser-
víveis.

A solenidade é aber-
ta ao público e acontece 

a partir das 12 horas, no 
largo do Quartel.

Bandeiras velhas 
existem critérios para 

o descarte da Bandeira 
Nacional. Quando ficam 
velhas e inservíveis, elas 
devem ser incineradas em 

um ato solene, realizado 
pelas unidades do exérci-
to Brasileiro. 

Quem deseja fazer o 
descarte de uma Bandeira 
nacional deve levá-la à uni-
dade militar mais próxima 
para que sejam incineradas.

Em solenidade em frente ao Batalhão Borba Gato, a Guarnição Federal do Exército Brasileiro entregará bandeiras do Brasil a três escolas da cidade

AnA CAMilA CAMPos
* * *

A quinta-feira (20) 
está sendo ansiosamente 
aguardada pelos alunos 
da etec Paula souza. Além 
de marcar as comemora-
ções da Consciência ne-
gra, neste dia, a Biblioteca 
Ativa da escola apresenta 
a I Mostra de Confluên-
cias Artísticas.

A partir das 8 horas, di-
versas apresentações cul-
turais, que vão da dança 
ao jogral, serão apresen-
tadas em diferentes locais, 
como o palco, a quadra e 
o auditório. no período da 
manhã, o evento acontece 
das 8 às 11h30 e, à tarde, 
das 13h30 às 15h30.

durante todo o evento, 
os presentes poderão con-
templar uma exposição de 
obras literárias, além de 
oficina de Arte Moderna, 
que consiste na criação de 
obras dadaístas, concurso 
de desenhos cubistas, po-
esia interativa, instalação 
poética de drummond, 
montagem de poemas do 
expressionismo, quadro 
vivo, exposição cinemá-
tica e exposição de artes 
plásticas.

na Biblioteca Ativa, 
os amantes da leitura po-
derão participar da troca 
de livro: “traga um e leve 
outro”. Já para os apaixo-
nados pela poesia musical 

de vinícius de Morais, o 
aluno do 3º B de logísti-
ca Guilherme, apresenta-
rá um número “acústico” 
em homenagem ao poeta 
imortal.

Alunos da escola sempre desenvolvem 
atividades culturais e projetos para a sociedade

AlunA do ‘IsmênIA’ conquIstA 
vAgA no PArlAmento Jovem

A Escola Estadual “Profª Ismênia 
Monteiro de Oliveira” conquistou pela 
10ª vez uma das 94 vagas de Deputado 
Jovem Paulista, com a aluna Júlia Costa 
Monteiro, da 8ª série, com o projeto de 
lei que instituiu o Programa de Con-
servação e Uso Racional da Água nas 
Edificações Públicas. 

A estudante Júlia e a diretora Cristi-
na Aparecida Nogueira passaram dois 
dias em São Paulo, mais especificamente 
na Assembleia Legislativa onde, no dia 
7 de novembro, a aluna foi empossada 
Deputada Jovem Paulista, recebendo o 
diploma das mãos de deputados estadu-
ais. 

De acordo com Cristina, esse é o 
resultado de muito trabalho da equipe 
da ‘Ismênia’, que há anos tem clareza 
de seu papel de construção da cultura, 
alicerçada em valores fundamentados 
na responsabilidade social, na ética e na 
cidadania. Para ela, esse é o objetivo da 
unidade escolar, que visa proporcionar 
aos alunos oportunidades e apoio para 
que eles demonstrem seu potencial de 
autonomia e responsabilidade individu-
al e coletiva.

O projeto “Parlamento Jovem Paulis-
ta” apresenta aos alunos como é o dia a 
dia da Assembleia e informa a função de 
um deputado estadual, trazendo conhe-
cimento político aos jovens, futuros elei-
tores. “Participar é colocar em prática o 
que aprendi na escola”, afirma Júlia, que 
aproveitou para dizer que “na escola eu 
aprendo de tudo, inclusive a diferença 
entre política e politicagem. Os alu-
nos participam ativamente do Grêmio 
Estudantil, tudo é compartilhado, assim 

a responsabilidade é de todos, para nós; 
estudantes, isso é política”. Segundo a 
diretora, “um dos objetivos do ensino 
é ajudar o aluno a qualificar o voto, 
abrindo caminho para o voto consciente 
e assim contribuir para uma política 
melhor, sem politicagem”. 

Hoje a escola Ismênia é referência em 
qualidade de ensino em Pindamonhan-
gaba. Lá os alunos participam do plane-
jamento, ajudam a elaborar as normas 
de convivência e a proposta pedagógica. 
Nesta escola, a educação ocorre na prá-
tica, mediante intervenções e construção 
do conhecimento por parte dos alunos, 
pelo exercício da cidadania.

A aluna Júlia Costa Monteiro

divulgação
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ElEição para ConsElhEiros (as) do ConsElho MuniCipal 
dE saúdE - JanEiro dE 2015

Edital dE publiCação
  
Eu, José Fernandes Ribeiro, Presidente do COMUS (Conselho 
Municipal de Saúde) de Pindamonhangaba faço saber que haverá 
Eleição de Conselheiros (as) Municipais de Saúde, de 20 a 22 de janeiro 
de 2015, no auditório do CEM (Centro de Especialidades Médicas), 2º 
andar, às 19 horas, localizado na Rua Frederico Machado, 179, Centro, 
para início de mandato (2015/2018) de novos Conselheiros (as) em 14 

de fevereiro de 2015. O período de inscrição será de 05 a 16 de janeiro, 
com a Comissão Organizadora deste evento, pelo e-mail cmspinda@
bol.com.br, pelo telefone 36445969 ou na sala do Conselho junto a 
Secretaria de Saúde. Assim, convoca os representantes das entidades 
civis, como Associação Comercial, Igrejas, Sociedade Amigos de 
Bairro, Sindicatos, Pastorais, Profissionais de Saúde e Prestadores de 
Serviços no Setor de Saúde, para participar.
 Via de regra, cada entidade tem direito de indicar 3 (três) representantes, 
os candidatos deverão residir ou trabalhar em Pindamonhangaba. Os 
atuais Conselheiros (as) podem concorrer à eleição para mais um 
mandato.

dEintEr 1 - são José dos CaMpos
Delegacia Seccional de Polícia de Taubaté

Processo DGP nº 2931/2014

Concorrência nº 002/2014

 
Encontra-se aberta na Delegacia Seccional de Polícia de Taubaté, a 
licitação, do tipo menor preço, na modalidade Concorrência, tendo 
por objeto a contratação da execução da obra de construção, com 

fornecimento de materiais e mão-de-obra, do prédio que abrigará 
a sede do 2º Distrito Policial de Pindamonhangaba, cuja área situa-
se na Avenida Manoel Teixeira de Souza, s/n, Moreira César, 
Pindamonhangaba/SP,  conforme Projeto Básico/Executivo que 
integra o Edital como Anexo I. A sessão pública será realizada na 
sede da Delegacia Seccional de Polícia de Taubaté, situada na Rua 
Benedito Cursino dos Santos, 168, Bom Conselho, iniciando-se no dia 
28/11/2014, às 11hs. Maiores informações poderão ser obtidas na UGE 
– Unidade Gestora Executora 180285, através do telefone: (12) 3633-
4833 ou e-mail: uge.taubate@policiacivil.sp.gov.br .

ediTaiS
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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 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

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

Vereador proFessor eriC

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

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

O vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) demonstrou 
todo o seu entusiasmo com a Administração Municipal de 
nossa cidade. Janio disse que “o prefeito está empenhado 
na melhoria da cidade, beneficiando a população e todas 
as regiões de Pindamonhangaba”. 

O vereador Janio citou algumas das muitas obras que 
estão sendo realizadas pela atual Administração: 

Janio Lerario destaca 
obras da cidade e enaltece 
Administração Municipal

Construção da unidade 
BásiCa de saúde de 
Moreira César, no 
Bairro terras dos ipês ii

Construção da CreChe 
eM Moreira Cesar

Construção da ponte 
que l iga o pasin ao 
Mantiqueira

Construção da 
quadra CoBerta do 

Mantiqueira

Janio Lerario explicou que é “com muito esforço e 
dedicação por parte da Administração e toda a equipe que 
estamos vendo as melhorias por toda a cidade”.

dupliCação da 
aVenida Manoel 

Cesar riBe iro

Por intermédio dos requeri-
mentos nº 1.656 e 1.657/2013 
– ambos aprovados por unani-
midade -, o vereador Professor 
Eric (PR) solicitou a instala-
ção de uma Unidade de Pronto 
Atendimento – (UPA) para o 
Distrito de Moreira César e 
outra para a Região Leste. A 
UPA terá salas para exames, 
inalação, aplicação de medi-
cação, observação de adultos 
e infantil, eletrocardiograma, 
curativos, coleta de materiais 
para exames, imobilização 
de fraturas, atendimento 
emergencial, radiologia, entre 
outras, além da parte admi-
nistrativa, contendo sala de 
treinamentos e de reuniões 
com capacidade para trinta 
pessoas.

A UPA contará, ainda, com 
a unidade do SAMU- Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência. Com a aprovação, 
o vereador Professor Eric 
manifestou imensa satisfa-
ção em poder conseguir esse 
benefício para o Distrito e a 
Região Leste. “Fico muito 

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

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

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

Vereador toninho da FarMáCia CoM os Moradores na área Verde da rua 
Fel isB ino de alMeida, no Crisp iM

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) esta solicitando a 
prefeitura municipal a realização de obras de canalização de 
uma valeta localizada no final da rua Felisbino de Almeida, com 
a rua Argemiro Cypriano de Oliveira, no bairro do Crispim. 

De acordo com 
o vereador, no lo-
cal existe uma mina 
d’água que está en-
coberta pela vegeta-
ção. E, em vistoria 
no local constatou o 
risco em que estão 
expostos crianças e 
adultos, e por isso 
solicita providências 
urgentes no sentido 
de cercar e colocar 
placas de aviso até 
que se chegue a uma 
solução definitiva 
para o problema.

O vereador To-
ninho da Farmácia 
encaminhou a soli-
citação aos órgãos 
ambientais e recebeu resposta positiva, faltando agora a Secre-
taria de Obras fazer os estudos necessários para a execução do 
serviço de colocação de manilhas para resolver este problema.

Toninho da Farmácia 
solicita melhorias para 
área do bairro do Crispim

O vereador Felipe César – FC (PMDB) reitera ao Prefeito, 
a realização de estudos para viabilizar a construção de uma ro-
doviária interestadual às margens da Rodovia Presidente Dutra. 
Em sua justificativa, o vereador alega que a atual rodoviária, 
construída há mais de 30 anos é pequena e não comporta a entrada 
de mais empresas com novas linhas de ônibus. A construção de 
uma outra, mais moderna, com mais guichês e plataformas, à 
beira da Via Dutra, vai proporcionar que novas empresas e no-

vas linhas possam ser criadas 
e atendidas, principalmente 
ligando as regiões norte e 
sul do Brasil, permitindo que 
Pindamonhangaba possa ter 
ligações com outras cidades e 
capitais do país. “Nossa cida-
de cresce a cada dia, e a Dutra 
está cada vez mais próxima, 
desta forma, uma rodoviária 
às margens desta rodovia, vai 
facilitar novas linhas e novas 
empresas”.

Hospital municipal
em Moreira César
O vereador Felipe César – 

FC  encaminhou ao prefeito 
Vito Ardito um pedido reite-
rando a realização de estudos 

e providências para a implantação de um Hospital Municipal, 
para atender a região do Distrito de Moreira César.

De acordo com o vereador, é importante ressaltar que o 
Distrito conta hoje com uma população superior a 50 mil habi-
tantes e o atendimento na área da saúde necessita de melhorias, 
conforme relatado pela própria população desta importante 
região do município.

Casas Populares na Zona Rural
O vereador Felipe César – FC reitera ao Executivo a re-

alização estudos visando a construção de casas populares na 
zona rural de Pindamonhangaba.

O vereador pede a construção de casas populares principal-
mente nos bairros: Cruz Pequena, Ribeirão Grande, Mandu, 
Bonsucesso, Piracuama, Pinhão do Borba, entre outros. “Pre-
cisamos 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 trabalhador rural”, destaca o vereador.

Felipe César – FC reitera 
pedido de construção de 
nova Rodoviária na Via Dutra

O Vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) enviou 
requerimento ao Prefeito Vito 
Ardito Lerario e ao Secretário 
de Obras, José Antonio (Pe-
xão), solicitando informações 
sobre quando irá ocorrer a 
revitalização da Praça Monse-
nhor Marcondes, nosso cartão 
de visita da cidade e merece 
estar sempre bela e formosa.

Ressalta ainda o Vereador 
Cal, que o nobre Deputado 
Federal Arnaldo Faria de Sá, 
enviou verba parlamentar, 
para ser usada na troca do piso 
dessa praça, pela qual temos 
imenso carinho, por ser a praça 
principal da cidade e palco de 
grandes eventos.

Vereador Cal pede 
informações sobre revitalização 
da Praça Monsenhor Marcondes

Revitalização das 
calçadas
O Vereador Cal também 

está cobrando das autoridades 
municipais, a revitalização 
das calçadas do centro da 
cidade, que se encontram em 
más condições, dificultando a 
passagem das pessoas, prin-
cipalmente crianças e idosos 

O Vereador sugere que 
a Prefeitura entre em en-
tendimento com a ACIP e o 
SINCOMÉRCIO, para que 
os comerciantes e donos de 
imóveis localizados no centro 
da cidade, possam revitalizar 
suas calçadas e em alguns 
lugares rebaixar, para que faci-
lite a mobilidade das pessoas.

Professor Eric comemora 
início das obras das UPA’s de 
Moreira César e Cidade Nova

feliz quando levo ideias em 
forma de requerimentos ao 
plenário e são aprovadas. A 
ambulância do SAMU é bem 
equipada e vai beneficiar em 
muito nossos moradores. 
Agradeço ao Prefeito e à Se-
cretária de Saúde, que uniram 
esforços para a realização 
deste sonho. Costumo dizer: 
A persistência é o caminho do 
êxito”, enfatizou o vereador 
Professor Eric.

Cursos Técnicos
O vereador Professor Eric 

continua a luta pelo curso 
técnico em Segurança no 
Trabalho para o Distrito de 
Moreira César. “É preciso 
cuidar para que as pessoas 
de nossa cidade consigam 
trabalho aqui. Nosso parque 
industrial é grande, novas 
empresas estão chegando em 
nossa cidade e precisamos 
ter pessoas qualificadas. O 
Prefeito e a Secretária de 
Educação estão empenhados 
nessa causa. Vamos trabalhar 
juntos para mais esta conquis-
ta”, concluiu o Professor Eric.

Vereador Cal

Vereador Magrão pede 
renovação do contrato dos 
Agentes de Controle de Vetores

Nesta segunda feira, dia 
10, o vereador Carlos Eduar-
do de Moura – Magrão (PPS) 
protocolou o requerimento nº 
2.333/2014, reivindicando à 
Secretaria de Saúde, estudos 
e providências urgentes para a 
renovação, por mais um ano, 
do contrato dos Agentes de 
Controle de Vetores (tempo-
rários) que lutam no combate 
a Dengue.

Magrão reuniu-se na se-
mana passada com os agentes 
temporários, e estes reivindi-
caram a renovação do contrato, 
dado a importância de dar 
continuidade nos trabalhos dos 
agentes que já possuem expe-
riência na identificação dos 
focos dos mosquitos. Segundo 
informações dos agentes, em 
2014 foram registrados 2780 
casos de dengue, espalhados 
por quase todo o município. Há 
informações da circulação do 
vírus tipo DEN4 no litoral e há 
possibilidade de ocorrência de 
casos de Dengue Hemorrágica 

e óbitos por Dengue na cidade. 
Uma nova doença - denomina-
da Febre CHIKUNGUNYA -, 
foi detectada em nossa região. 

Segundo dados da Secreta-
ria, 52 agentes - sendo 28 efeti-
vos e 24  temporários - atuam 
hoje no combate ao mosquito 
Aedes Aegypti, transmissor da 
Dengue e ao Aede Albopictus, 
transmissor da Febre Chikun-
gunya. O contrato deles está 
vencendo. Caso não ocorra a 
renovação do contrato desse 
agentes temporários, a equipe 
ficará reduzida pela metade e 
a grande preocupação é com 
a proliferação de focos na ci-
dade, por falta de fiscalização. 
Por este motivo, uma Comis-
são de Agentes de Controle de 
Vetores (temporários)  pede a 
renovação do contrato destes 
servidores por mais um ano, até 
que se forme a equipe efetiva 
com o número correto de fun-
cionários, conforme preconiza 
o Plano Nacional de Combate 
a Dengue.

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador Magrão eM reunião CoM equipe 
de agentes de Controle de Vetores
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A EMPRESA TAG MARKETING-MKTE COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 
10.994.032/0001-03, ESTABELECIDA A RUA JOÃO BATISTA GOFFI N. 05, BAIRRO 
ALTO DO TABAU, CEP. 12.400-310, NESTA CIDADE DE PINDAMONHANGABA, 
ESTADO DE SÃO PAULO, COMUNICA O EXTRAVIO DE SEU TALONARIO N. 02 ( 
DOIS) DE NFS 051 A 100, TOTALMENTE EM BRANCO.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==============================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 11ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
==============================================================

Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo Municipal de 
Previdência de Pindamonhangaba convocados para a 11ª reunião do respectivo Conselho de 
Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões do Departamento de Finanças, sito à Av. 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, n° 1400, nesta cidade, com início impreterivelmente às 16 horas 
do dia 26 de novembro do ano de 2014.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC 
n°. 01/2004, art. 10);
b) Aprovação da avaliação atuarial do Fundo de Previdência (LC n° 01/2004, art. 11);
c) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
d) Outros assuntos diversos.

Pindamonhangaba, 18 de Novembro de 2014.
Sidervan Luiz Alves

Superintendente do FPMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 114/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 114/14, referente à “aquisição e 
instalação de motores elétricos com polia e fiação (cabeamento), atendendo o contrato de repasse 
nº. 0371942-24/2011, através de Convênio firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – MAPA, atendendo o sistema de irrigação Polder Pinda IV”, com encerramento dia 
02/12/2014 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, 18 de novembro de 2014.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 222/2014 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 222/2014 de “Aquisição de gêneros alimentícios 
perecíveis, carnes para alimentação escolar”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços 
abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 13/10/2014: 
 

 

ATA nº 165/2014 Empresa:    BRF  S.A 

 

ITEM 

UNID. 

DE MEDIDA 

 

DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR UNITÁRIO 

(R$) 
CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL  

07 kg 1.005.002.002515 SALSICHA  
Ingredientes: carnes das diferentes espécies de animais de 
açougue, carnes mecanicamente separadas (CMS) até o limite 
máximo de 60%, miúdos comestíveis de diferentes espécies de 
animais de açougue, tendões, pele e gorduras, com aditivo, 
corante e ingredientes opcionais estabelecidos na legislação. Não 
deverá conter pimenta de qualquer espécie. Amido no máx imo 1 a 
2,0%; carboidratos totais no máximo de 1 a 7,0%; umidade 
máxima 65%; gordura no máximo 30%; proteína no mínimo 12% 
e teor de cálcio na base seca 0,9%, conforme Instrução Normativa 
04, de 31/03/2000 - MAPA; pH: ácido, Amônia: negativo, Rancidez: 
negativa, Nitrito no máximo 0,015g/100g (expresso em Nitrito de 
sódio) e Nitrato no máximo 0,03g/100g (expresso em Nitrito de 
sódio). Deve apresentar aspecto próprio da espécie, cor própria e 
sem manchas esverdeadas, pardacentas ou coloração sem 
uniformidade, cheiro e sabor próprios, não poderá ter sujidades, 
parasitas e larvas. O produto não deverá apresentar superfície 
úmida, pegajosa, exsudado líquido ou partes flácidas ou de 
consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. 
Embalagem primária: Saco de polietileno, atóxico, transparente, 
hermeticamente fechado, resistente ao transporte e 
armazenamento, a vácuo, com aproximadamente 3kg, contendo as 
informações: modo de preparo, tabela de conservação, marca 
comercial, nome e descrição do produto, carimbo do Ministério da 
Agricultura, razão social, endereço, CNPJ e inscrição estadual da 
empresa, número de registro no Ministério da Agricultura, lista de 
ingredientes, peso líquido, tabela nutricional. 

     SADIA 6,40 10.000 

 
    Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2014 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011

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

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - 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).

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

ÁREA 5

Dia  26/11/2014 às 14 horas

8º FÁTIMA CRISTINA PADOVAN
R. JOSÉ ALFREDO COLI CORREA JUNIOR, 220 – PQ.DAS PALMEIRAS – ÁGUA PRETA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12404-268

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

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

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

Dia  26/11/2014 às 14:30 horas

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

20º EVANDRO TERRON SERIZAWA
RUA DOUTOR FONTES JUNIOR, 687 – CASA 3 – MARIA AUREA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-560

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

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

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

Dia  26/11/2014 às 15:00 horas

MÉDICO AMBULATORIAL C.B.E. CARDIOLOGISTA INFANTIL

2º MARCELA DE SOUZA PINTO VARELLA
R. PROF. ERNESTO DE OLIVEIRA FILHO, 741 – CASA 211 – INDEPENDÊNCIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12040-720

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Um adolescente de 
16 anos foi executado 
na última segunda-
feira (17), por volta 
de 23 horas, no bairro 
Azeredo, em Moreira 
César.

Ele passava de 
bicicleta pela rua 
Olímpio Marcondes 
Azevedo, quando foi 

Adolescente é executado 
com seis tiros no rosto

Um casal foi assaltado 
na madrugada de terça-
feira (18), em um posto de 
combustíveis de Pindamo-
nhangaba.

Segundo informações 
das vítimas, eles seguiam 
pela rodovia Presidente Du-
tra e pararam para abastecer 
em um posto localizado no 

Distrito de Moreira César. 
Ao entrarem no estabeleci-
mento, dois homens, um de-
les armado, se aproximaram 
das vítimas e, em uma ação 

rápida, subtraíram-lhes os 
documentos, cartões bancá-
rios e talões de cheque, fu-
gindo, à pé, por um matagal 
próximo do local.

Roubo no posto de gasolina

polícia

Em patrulhamento 
pelo bairro Araretama na 
noite da última segunda-
feira (17), a Polícia Militar 
abordou dois rapazes de 
22 anos que caminhavam 
juntos e se comportaram 
de forma suspeita ao avis-
tarem a viatura. Com um 
deles foi encontrado 14 pi-
nos de plástico contendo 
cocaína, três trouxinhas 
de maconha e uma peque-
na quantia em dinheiro. 

Polícia apreende 
cocaína e maconha

Com o outro, uma trouxi-
nha de maconha. 

Conduzidos ao 1º DP, o 
delegado de plantão pren-
deu, em flagrante, por trá-
fico de drogas o rapaz que 
portava maior quantidade 
de entorpecentes, o reco-
lhendo à cadeia pública 
de Cruzeiro. O outro in-
dividuo foi liberado e vai 
responder criminalmente 
em liberdade pelo consu-
mo de drogas.

Um homem de 36 anos foi vítima da ação 
de bandidos na última segunda-feira (17) 
em Pinda.

Segundo informações da polícia, o rapaz 
trafegava com sua moto pela estrada muni-
cipal que da acesso ao bairro Pinhão do Bor-
ba, quando foi abordado por dois indivíduos 
armados, que o renderam, levando seu veí-
culo, celular e o documento de porte obriga-
tório da moto.

Até o momento a PM não tem suspeitos. 

 Motocicleta
      é roubada

surpreendido por dois 
indivíduos em uma mo-
tocicleta, que o aborda-
ram e dispararam vários 
tiros contra sua cabeça.

 A Polícia Técnica es-
teve no local e coletou, 
para a perícia, 13 pro-
jéteis que estavam pró-
ximo ao corpo. O laudo 
técnico auxiliará nas in-

vestigações do crime. 
Policiais Civis  do 2º 

DP, em Moreira César, 
iniciaram as investi-
gações para esclare-
cer o crime. A vítima 
possuía antecedentes 
criminais e havia sido 
apreendida na sema-
na anterior, com uma 
arma de fogo. Por ser 

menor de idade,  ti-
nha sido liberada.

No domingo (16), 
às 19 horas, no Cas-
tolira, outro homem 
foi executado também 
por duas pessoas que 
circulavam de moto. A 
Polícia vai investigar 
se um caso tem liga-
ção com outro.
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HISTÓRIA ALTAIR FERNANDES CARVALHO

PINDAMONHANGABA

Tribuna do Norte

Cem anos unindo o Vale à Mantiqueira
Arquivo TN

Consta nos aponta-
mentos históricos 

referentes a esta ferrovia, o 
dia 15 de novembro de 1914 
como a data de sua inaugura-
ção (foi tema de nossa pági-
na na edição de 18/11/2005).  
“Garimpando” em fragmen-
tos de exemplares de jornais 
antigos (nosso propósito tem 
sido o de retornar a um de-
terminado tema conforme a 
aquisição de outras informa-
ções inerentes), encontramos 
na edição de 13/11/1910 do 
jornal Folha do Norte, um 
dos jornais da Pindamonhan-
gaba da 1ª metade do século 
XX, a publicação de um de-
creto do Congresso Legisla-
tivo do Estado de São Paulo 
autorizando a contratação   
daqueles que seriam consi-
derados os fundadores da es-
trada de ferro que ligou Pin-
da a Campos do Jordão.  De 
acordo com o documento di-
vulgado pela FN (não consta 
número nem data), fi cava o 
governo do Estado “auto-
rizado a contratar com os 
doutores Emílio Marcondes 
e Victor Godinho, ou com a 
empresa que organizassem, 
ou quem melhores vantagens 
oferecesse, a construção de 
uma estrada de ferro, de bi-
tola de m. 0,60 de sistema 
misto, ligando a estação de 
Pindamonhangaba às ime-
diações da vila Jaguaribe, 
município de São Bento do 
Sapucaí”.

Depois de projetada a 
estrada de ferro, os con-
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do jornal Tribuna do Norte revê fatos relacionados a sua dourada existência

tratantes também fi cariam 
obrigados “a promover o 
estabelecimento de núcleos 
coloniais nas zonas por ela 
atravessadas”, e “a construir 
sanatórios para tratamento 
de tuberculose e uma vila 
sanitária ou estação climaté-
rica”.

Constava também que 
eles deveriam “restituir ao 
Tesouro do Estado,  no fi m 
de cinco anos, a quantia 
despendida com os estudos 
defi nitivos e, no fi m de 60 
anos, reverter à propriedade 
do Estado, a estrada de ferro, 
assim como suas benfeitorias 
e material fi xo rodante”.

Fazenda “Maior 
de Espada”

Na edição de 5/11/1911, 
em uma nota relacionada à 
construção da EFCJ, a Fo-
lha do Norte informava que 
os doutores Emílio Ribas e 
Victor Godinho (fundadores 
da ferrovia) haviam adquiri-
do de um certo capitão Luiz 
de Araújo, a fazenda Maior 
de Espada, com 18 alquei-
res, situada em terras deste 
município, junto à serra da 
Mantiqueira. Essa fazenda, 
localizada a 700 metros de 
altitude, atravessada pelos 
rios Piracuama e Oliveira, 
seria servida pela (na época, 
projetada) estrada de ferro 
que iria de Pinda a Campos.

“Pretendem aqueles 
médicos construir um dos 
pequenos sanatórios inter-
mediários, parte integrante 

da grande empresa de sa-
natórios e vila sanitária que 
vão edifi car nos Campos do 
Jordão”, informava o redator 
daquela nota.

O pedido de 
encampação

A Tribuna do Norte, edi-
ção de 31/1/1915 (a EFCJ 
havia sido inaugurada em 
15 de novembro 1914), em 
matéria de capa, informava 
seus leitores que estava em 
poder do Estado, para estu-
dos, uma proposta do em-
preiteiro da construção da 
estrada, o português Sebas-
tião de Oliveira Damas, na 
qualidade de maior credor da 
empresa, para a encampação 
da ferrovia pelo governo, em 
conformidade com pedido da 
diretoria.

Como motivo para pedir 
a encampação é relembrado 
no referido artigo a constru-
ção da estrada. “ No princí-
pio, com relativa facilidade 
que havia em obter dinheiro, 
correram as obras sem maio-
res embaraços; veio depois a 
crise, a cessação dos recur-
sos, e então o empreiteiro, 
para não deixar paralisada a 
construção, empregou nela 
uma parte avultada de capi-
tais particulares, e que, ainda 
assim, não lhe foi possível 
concluir a empreitada, pelo 
que teve que recorrer ao go-
verno, pedindo a encampa-
ção em condições vantajosís-
simas (para o Estado)”.

No ponto que havia atin-

gido sua construção a fer-
rovia não poderia mais ser 
abandonada sem grandes 
prejuízos para particulares 
e para a região de seu traça-
do. “Seria um erro gravíssi-
mo sacrifi cá-la, como tem 
acontecido a tantas outras”, 
ressaltava a TN,  recordan-
do o caso da não concluída 
estrada de ferro que ligaria 
Taubaté a Ubatuba. “Na qual 
se perderam capitais, mate-
rial, estudos e o estabeleci-
mento de um excelente porto 
no estado”.

 A avaliação para 
a encampação

Já em sua edição de 
14/2/1915, a TN divulga a 
visita do diretor da reparti-
ção da viação da Secretaria 
da Agricultura, Dr. Theofi -
lo Monteiro de Souza, que 
viera acompanhado do en-
genheiro fi scal da EFCJ, Dr. 
Benedicto Azevedo Marques 
e do empreiteiro Sebastião 
Damas. Em Pinda eles se 
juntaram aos engenheiros da 
ferrovia, Guilherme Winter 
e José Antonio Salgado, ao 
repórter da Tribuna e ao cor-
respondente do jornal O Es-
tado de São Paulo, seguindo 
em direção aos Campos do 
Jordão. A locomotiva que os 
conduziu foi a “Dr. Pruden-
te de Moraes”, cujo vagão 
fora fabricado nas ofi cinas 
da EFCJ.

Na viagem, o represen-
tante do Estado pôde confe-
rir tudo que havia sido cons-

truído: a ponte sobre o rio 
Paraíba e as estações de Bom 
Sucesso, Raiz da Serra e Alto 
da Serra. Durante o trajeto os 
engenheiros iam fornecendo 
informações sobre os traba-
lhos que estavam sendo rea-
lizados.

No alto da serra, na resi-
dência de Sebastião Damas, 
uma parada para um lanche 
e, em seguida, a continuação 
da viagem. Segundo o repre-
sentante da  TN que fazia a 
cobertura da viagem, às 15 
horas haviam chegado na 
vila Jaguaribe “e dali até o 
fi m da linha, onde se preten-
dia fundar o sanatório”.

Jantar na serra
Ainda na residência de 

Sebastião Damas, a comitiva 
desfrutou de “jantar regado 
com vinho vindo da fábrica 
do anfi trião, estabelecida em 
Portugal”. Após o jantar ini-
ciou-se a viagem de retorno. 
Na descida, o representante 
do governo teve a oportuni-
dade de continuar contem-
plando  “os trabalhos que o 
construtor Sebastião Damas 
executara em tão pouco tem-
po” (dois anos).

Foi a partir desse passeio 
que o Dr. Theofi lo Monteiro 
de Souza elaborou o relató-
rio que seria apresentado ao 
governador (era o guaratin-
guetaense Francisco de Pau-
la Rodrigues Alves). Docu-
mento este que naturalmente 
foi favorável à encampação.

Em artigo publicado 

no O Estado de São Paulo 
(11/2/1915), o escritor Adol-
pho Pinto descreve os Cam-
pos do Jordão, a construção 
da estrada de ferro ligando 
Pinda àquela localidade, elo-
gia o empreiteiro da cons-
trução, Sebastião Damas, 
a iniciativa dos doutores 
Emílio Ribas e Victor Godi-
nho, e se coloca favorável à 
encampação da ferrovia pelo 
governo. “Apesar da difícil 
situação fi nanceira que o 
Estado atravessa, parece-me 
que o negócio, pelo menos 
em princípio, não pode dei-
xar de merecer do governo a 
mais carinhosa e simpática 
acolhida”, justifi cava o es-
critor.

A encampação foi ofi -
cializada pela lei 1486, de 
15/12/1915, lei promulgada 
pelo governador Rodrigues 
Alves.

 Parte da existência da 
EFCJ foi dedicada a propor-
cionar o acesso aos sanató-
rios de Campos do Jordão, 
razão de sua criação, e do es-
coamento da produção agrí-
cola serrana. Em 1970, com 
o fortalecimento das ativida-
des turísticas, que vinham de 
encontro às suas característi-
cas, começou a ser utilizada, 
quase que unicamente para 
passeios turísticos revelado-
res da beleza natural do Vale 
do Paraíba e Serra da Manti-
queira. Foi quando passou a 
ser subordinada à Secretaria 
dos Transportes Metropolita-
nos do Estado de São Paulo.

 Serpenteando 
pelo Vale do 
Paraíba e serra 
da Mantiqueira, 
a automotriz 
da EFCJ segue 
conduzindo seus 
passageiros 
num passeio 
inesquecível...




