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Pinda recebe 
ponto de coleta 
de resíduos 
eletrônicos

ESTUDANTES ARRECADAM BRINQUEDOS

Os alunos da Escola Estadual João Martins de Almeida arrecadaram cerca de 200 brinquedos para a 
campanha Natal Solidário, que vai até o dia 15 deste mês. Além da entrega dos produtos ao Fundo Social de 
Solidariedade da Prefeitura, os estudantes entoaram um coral de Natal e encenaram um teatro sobre o tema.

Pindamonhangaba se tor-
nou a mais nova cidade do 
país a contar com o projeto 
piloto de Logística Reversa de 
Resíduos Eletroeletrônicos, 
que visa levantar informa-
ções e dados estatísticos para 
implantação de um modelo 
nacional de logística reversa 
dos produtos. Pelo projeto, 
que fi cará no município até 

maio de 2015, podem ser des-
cartados todos os tipos de re-
síduos eletroeletrônicos, com 
exceção de tonner, cartucho, 
geladeiras, freezers, máqui-
nas de lavar (roupas ou lou-
ças), condicionadores de ar e 
lâmpadas. O ato ainda evita 
a contaminação do meio am-
biente, gera emprego e renda 
e conscientiza a população.

A comunidade Hare Krishna da Fazenda Nova Gokula vai realizar 
o Réveillon Cultural, que terá diversas ações, dentre elas o Kirtan-
Fest, um festival que reúne adeptos e simpatizantes da fi losofi a Hare 
e atrai pessoas de todo o país. Do dia 31 de dezembro até 3 de 
janeiro, haverá uma programação com palestras, trilhas ecológicas, 
acampamento infantil, ceia de Ano Novo vegetariana e cerimônias 
típicas, como canto sagrado e danças indianas, dentre outras.

PÁGINA 2

CÉSAR BARBOSA 
TOCA NA 
FERROVIÁRIA

PÁGINA 2

BINGO NO 
VILA RICA 
E NO DISTRITO

NOVA GOKULA TERÁ 
RÉVEILLON CULTURAL
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PÁGINA 3

HISTÓRIA: A CHUVA 
QUE DESTRUIU A 
PONTE DO PARAÍBA 

Esta semana a Tribuna traz a 
história da enchente que causou 
estragos em Pindamonhanga-
ba, em 1885. Dentre os grandes 
prejuízos das chuvas do início 
daquele ano, o mais famoso foi 
a destruição da ponte sobre o rio 
Paraíba.

PÁGINA 6

Divulgação

As pessoas que 
entregarem os 
produtos vão receber 
um certifi cado de 
destinação, informando 
o descarte responsável 
e ambientalmente 
correto
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ERRATA

Há pessoas, que na sua rápida passa-
gem pelo nosso planeta, têm o comporta-
mento de pássaro, como dizia o poeta Ma-
nuel Bandeira, cujo destino é permanecer 
entre os iguais, espargindo o bom exemplo 
da convivência, da fraternidade e do afeto.

Provam a todos que vale a pena viver, 
enquanto, como elas, derem  lugar às su-
periores manifestações que marcam o de-
senvolvimento de um ser mais evoluído 
entre os seus semelhantes, desvelando o 
primado inconteste dos sentimentos sobre 
as paixões, do espírito eterno, em sua tra-
jetória de luz sobre a matéria passageira 
que perece.

Buscando nas dobras do tempo, vou en-
contrar  um desses seres privilegiados que 
por aqui passou, num viver diferente: dis-
creto como os ricos d’alma, de voz mansa 

como os que sabem o que dizem: ALAÍDE 
ÁVILA TORRES.

Conheci-a há mais de trinta anos, quan-
do por aqui aportei. Nela avultava um con-
traste marcante: corpo débil, voz tranqüila 
e baixa, sempre disposta a ajudar (e quan-
tas vezes colocou-se à disposição da nossa 
Academia, quando eu era presidente, como 
diretora da Famusc), abrigando um espírito 
tenaz, determinado e franco de uma verda-
deira mulher.

Ah, as mulheres, estabilizadoras dos lares, 
fonte de inspiração nossa, dos poetas maio-
res ou menores (não  importa!) , porque...

Todo encanto do Universo,
tenha a forma que tiver,
cabe no espaço de um verso
quando se exalta a mulher !

EVOCANDO UMA GRANDE MULHER
(Homenagem a Alaíde Ávila Torres)

 
Tive o privilégio de privar da amizade 

e do afeto de Alaíde, fi gura retilínea, irmã 
adorada entre os seus irmãos de bem 
constituída família, companheira de todas 
as horas do esposo Torres (“Ferrugem”), 
da fi lhas Vera Lúcia e Vera Regina, dos 
genros Toni e Gregório, avó amantíssima, 
e sobretudo um ser humano de qualida-
des inexcedíveis.

Como poeta, afi rmo que era uma fi gura 
incomum: dançava o Baile da Vida, mes-
mo quando a música não lhe agradava os 
ouvidos, pois queixumes, reclamações, o 
“disse-que-disse” dos fúteis não existiam 
no seu repertório linguístico.

Alaíde estava em outro nível de de-
senvolvimento espiritual, porque se fazia 
atenta ao sorrir das crianças, para ter a 
oportunidade de entender o puro; se fazia 
atenta às nuanças de perfume das rosas 
para ter a chance de entender o porquê 
dos espinhos!

Era rica, sim senhor! Rica de idéias 
boas para o bem comum (veja-se a 

sua trajetória no Magistério, na Fa-
musc!). Rica de sabedoria que o di-
nheiro não compra, para ter  o im-
perdível bem de entender o valor da 
humildade.

Quem, com ela conversava, se mais 
sensível fosse, certamente ouviria Alaíde 
dizer, como Auta de Souza, a poetisa poti-
guar, em “Oração de Hoje”:

“Senhor,
Que eu Te veja na dor com que me elevas
por fl amejante sol, rompendo as trevas
ante a beleza do Celeste Abrigo!”.

Alaíde alçou vôo para o espaço sem 
fi m da eternidade . Foi cumprir outra mis-
são. Mas, hoje e sempre será lembrada! 
Evocada, sim, pois os que a amaram e 
continuam amando, em uníssono, dizem:

Além da lousa fria que o corpo encerra,
além, no espaço, onde a luz se espalma,
terás contigo os sonhos da noss’alma
nas fl ores que te cobrem sobre a terra!

O Bolsa Família é talvez o maior su-
cesso do Governo Federal. Aliás, é 
um fenômeno em todos os estados 

do país e já ganhou até fama internacional. 
Esta semana o Brasil abriu, novamentente, a 
possibilidade para estrangeiros participarem 
do programa. Isso mesmo, os imigrantes que 
querem acessar benefícios sociais governa-
mentais, como o Bolsa Família e também o 
Minha Casa, Minha Vida podem fazer cadastro 
em São Paulo, até sexta-feira (12).

A inscrição no CadÚnico - Cadastro Único 
- ocorre no Centro de Referência e Acolhida 
para Imigrantes do Governo Municipal. A ação 
faz parte do 2º Festival de Direitos Humanos, 
mas, depois desta semana, o cadastro conti-
nuará disponível nas unidades da Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social.

O Governo avalia que a medida pode au-
xiliar no combate ao trabalho escravo, pois 
atenderá, sobretudo, a pessoas em situação de 
vulnerabilidade, que existem aos montes no 
Brasil com chilenos, bolivianos, peruanos, pa-
raguaios, colombianos, haitianos, marroqui-
nos, angolanos, malaios, coreanos, chineses, 
venezuelanos, equatorianos, dentre outros.

O grande problema disso tudo é dispor mais 
dos já escassos recursos federais para o progra-
ma. Isso obrigaria o Governo a ter que arreca-
dar mais, ou seja, mais impostos, e fechar a tor-
neira do desperdício – uma velha história que 
todos os brasileiros já estão cansados de ouvir.

Outro entrave na questão é que ao liberar 
recursos para estrangeiros também limita a 
possibilidade de mais brasileiros aderirem ao 
Bolsa Família e ao Minha Casa Minha Vida, 
além de inviabilizar a possibilidade de aumen-
to para o programa de transferência direta de 
renda ou o valor dos imóveis fi nanciados.

Como complemento da ideia, o Governo 
acredita que somente na cidade de São Paulo 
devam existir 370 mil imigrantes regulares, po-
rém o total possa passar de 1 milhão. Será que 
dá pra atender todos? Obviamente, que não.

Domingo tem 
bingo na ACCI 
Vila Rica 

Neste domingo (14), a ACCI - As-
sociação Centro Convivência Vila 
Rica realiza bingo, com início às 14 
horas. As cartelas estão à venda e 
podem ser adquiridas na secretaria 
da entidade, a R$ 5. Haverá roda-
das extras e sorteio de brindes.

A ACCI fi ca na avenida Abel 
Correa Guimarães, 1.451, Vila Rica.   

César Barbosa toca na 
Ferroviária na sexta-feira

É....

Bolsa Família para estrangeiros

Bingo em 
Moreira César

Nesta sexta-feira (12), a par-
tir das 18 horas, no Recinto São 
Vito, haverá bingo organizado pelo 
CIMC – Centro de Convivência de 
Idosos de Moreira César.

sAs cartelas são vendidas a R$ 
1. Os prêmios serão diversifi cados 
e haverá rodadas extras. O evento 
é aberto para pessoas de todas as 
idades.

O cantor e compositor César 
Barbosa é a atração desta sexta-
feira (12), a partir das 22 horas, 
na Ferroviária. Ele vai tocar 
músicas country e sertanejo. 
Associado em dia não paga. 

Não associado homem somen-
te com aquisição de ingresso na 
hora por R$ 10. Mulher até 23 
hora não paga, após esse horá-
rio, R$ 5. Informações 2126-
4444.

Divulgação

Hoje, desgastada pelo 
tempo e solitária no meu si-
lencioso recolhimento na 
cidade de Curitiba, recordo 
dos meus tempos difíceis e 
gloriosos, lado a lado a tantos 
corajosos líderes e operários 
que atuaram no drama da 
conquista ferroviária por en-
tre as escarpas íngremes da 
Mantiqueira.

Foram dois penosos anos 
para construir a Estrada de 
Ferro Campos do Jordão, 
aberta à base de enxadas, 
picaretas, marretas, brocas 
e limitados explosivos que 
a tecnologia da época podia 
oferecer.

Naquele tempo eu era for-
te e robusta, e meu coração 
movia com a força de uma 
locomotiva a vapor.

Nasci na Alemanha,e tão 
logo emigrei para o Brasil 
fui festivamente recebida em 
Pindamonhangaba, sob os 
olhares contentes e esperan-
çosos de Emílio Ribas, Victor 
Godinho, Sebastião Damas, 
Joaquim Ferreira da Rocha e 
Floriano Rodrigues Pinheiro.

Com a urgência e os pra-
zos assumidos para concluir 
a estrada, o empreiteiro Da-
mas, o subempreiteiro Jo-
aquim, e o especialista em 
obras ferroviárias, Floriano, 
viam em mim uma importante 
parceira, enquanto os douto-

res Ribas e Godinho, proprie-
tários da Sociedade Anônima 
Estrada de Ferro Campos do 
Jordão, vibravam com a real 
possibilidade de minha parti-
da triunfante na primeira via-
gem ofi cial da ferrovia.

Apesar de muitas difi cul-
dades, o prazo foi cumprido. 
Assim, eu pude registrar meu 
nome na história da saúde pú-
blica brasileira, minimizando a 
dor de muitos tuberculosos e 
ainda contribuindo majesto-
samente para o progresso da 
estância serrana jordanense.

Tenho ainda viva na mi-
nha memória a lembrança do 
inesquecível “15 de novem-
bro de 1914”, quando parti 
da estação pindense rumo à 
Abernéssia, conduzindo as 
autoridades paulistas, eufóri-
cas pela viagem inaugural da 
Estrada de Ferro Campos do 
Jordão. 

 Cada dormente que pas-
sava parecia o quadro de um 
fi lme que me fazia recordar a 
batalha de cerca de trezentos 
valentes operários, os quais, 
carinhosamente, chamavam-
me de Catarina. Formamos 
uma equipe perfeita: eu os 
transportava, e eles, suados 
na linha de frente, prepara-
vam meu caminho.

Em dado ponto da viagem 
histórica, recordei um inusi-
tado e preocupante episódio 

ocorrido quando o projeto 
estava em plena execução: a 
verba acabara e a construção 
seria interrompida!

Que lástima! Tanto esfor-
ço para terminar em fracasso. 
Apesar dos apelos de Ribas e 
Godinho, o dinheiro não apa-
recia. A salvação veio de Da-
mas: à custa de elevado des-
prendimento e de incomum 
espírito público, o empreitei-
ro vendeu bens e empenhou 
propriedades suas para ga-
rantir os recursos necessários 
à conclusão da obra.

De súbito, meu pensa-
mento deixou as recordações 
e meu pulso acelerou, junto 
à comoção de todos, no ins-
tante em que estacionei em 
Campos do Jordão: eu apita-
va exageradamente, como al-
guém que comemorasse o gol 
da vitória do time do coração.

Com o tempo, fi quei ultra-
passada. Deixei de conduzir 
doentes e turistas e me mudei 
para Minas Gerais, onde fui 
trabalhar numa mineradora.

Quando já estava velha 
e cansada, preocupada com 
meu destino, cruzou minha 
vida o comerciante curitibano 
Francisco Barranco, que me 
acolheu com muito carinho. 
Sua família, até hoje, mantém 
para comigo esta carinhosa 
relação e me conserva como 
relíquia.

Mas eu tenho saudade de 
Campos do Jordão, daquela 
gente que nunca me esque-
ce, daquele invejável clima, 
daquela vegetação maravilho-
samente descrita por Olympio 
Portugal: “...há um quê da 
fl ora alpina: fl ores de cores 
vivas, rentes à terra, parecen-
do mais obra da luz do que 
do chão”.

Por isso eu apelo às autori-
dades de São Paulo: - Levem-
me de volta à Estação Emílio 
Ribas!  Não sou inútil, posso 
trabalhar como a guardiã do 
Museu Ferroviário. Posso con-
tar às gerações contemporâ-
neas e futuras a história de 
uma batalha: -“A Batalha de 
Campos do Jordão” – que não 
foi uma guerra sangrenta, 
mas sim uma luta para salvar 
vidas.

 Na esperança de 
que minha voz não clame no 
deserto, humildemente, con-
fesso que não sou gente, sou 
uma máquina: a Locomotiva 
Prudente de Moraes, e mui-
to me orgulha ser lembrada 
como Catarina.

Conto em homenagem 
ao Centenário da EFCJ. Au-
toria de José Lelis Nogueira, 
Membro Efetivo da Academia 
Pindamonhangabense de Le-
tras, também autor do livro 
“Emílio Ribas – O Guerreiro 
da Saúde”.

MEU TESTEMUNHO CENTENÁRIO
(Dedicado aos 100 anos da Estrada de Ferro Campos do Jordão)
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Pinda recebe projeto de Logística 
Reversa de Resíduos Eletrônicos

AiAndrA Alves MAriAno
* * *

A comunidade Hare Krishna que 
vive na Fazenda Nova Gokula, de 
Pindamonhangaba, está planejando 
um Réveillon transcendental, com a 
realização do Kirtan Fest, um festival 
de cultural que reúne adeptos e sim-
patizantes da filosofia Hare e atrai 
pessoas de todo o país. “Réveillon é 
sinônimo da comemoração da paz e 
da alegria, da contagem regressiva 
do ano que vai começar. O Réveillon 
em Nova Gokula será marcado pela 
fartura, isso atrai a felicidade, além 
do desejo de que a abundância con-
tinue no novo ano. Além disto, outro 
fator fundamental será a interação 
humana com trocas de abraços 
fraternos com sinceros desejos de um 
ano novo melhor com a consciência 
de Krishna mais elevada”, destacou 
Ramaputra Das, um dos diretores da 
comunidade.

Desde o dia 31 de dezembro até o 
dia 3 de janeiro, haverá uma intensa 
programação diária, quando os visi-
tantes poderão ocupar corpo, mente e 
alma em sintonia com sua consciência 
superior. 

A ação também inclui palestras, 
trilhas ecológicas, acampamento 

infantil, ceia de Ano Novo totalmente 
vegetariana, cerimônias típicas, quei-
ma de fogos de artifício e um divertido 
kirtan (canto sagrado que inclui ins-
trumentos e danças típicas indianas) à 
meia-noite do dia 31.

Será cobrada uma taxa de R$ 20 
reais na recepção onde cada parti-
cipante receberá uma pulseira que 
indicará sua gratidão por Nova 
Gokula. Também estão sendo vendidos 
diversos pacotes para todos os dias 
de festival, que incluem alimentação e 
podem incluir hospedagem no local.

Quem não optar pelo pacote 
poderá pagar de R$ 8 a R$ 15  pelas 
refeições (desjejum, almoço e jantar) 
na fazenda.

A ceia de réveillon será oferecida 
num espaço com tendas decoradas 
e um palco para apresentações mu-
sicais. O ingresso será de R$ 30 por 
pessoa e R$ 50 para casais. 

No restaurante e Pizzaria Gokula 
também haverá buffet livre especial 
com música indiana ao vivo. O ingres-
so custa R$ 70 por pessoa e R$ 120 
para casais, incluindo um espumante 
sem álcool.

Informações e reservas podem ser 
feitas pelos telefones (12) 3527-5636 ou 
99148-1100.

na última segunda-fei-
ra (8), a escola estadual 
João Martins de Almeida 
entregou 200 brinquedos 
arrecadados para a cam-
panha “natal solidário” 
– promovida pelo Fundo 
social de solidariedade 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba – que vai até 
dia 15 deste mês.

A iniciativa surgiu por 
meio dos professores au-
xiliares de aprendizagem, 
Matheus oliveira e Jes-
sika Guedes, que duran-

te os meses de outubro e 
novembro promoveram o 
“desafio dos brinquedos” 
com estudantes do 1º ano 
do ensino Médio. 

o objetivo da atividade 
foi identificar as possibi-
lidades de ação concreta 
entre os alunos, trabalhar 
conceitos como ética e 
cidadania de forma mul-
tidisciplinar e praticar a 
responsabilidade social.

“os principais colabo-
radores da ação foram as 
crianças do ensino Fun-

damental ii, que contri-
buíram em grande escala 
para o sucesso da campa-
nha”, explicou oliveira.

A entrega aconteceu 
nas dependências do colé-
gio. Foi uma manhã muito 
agradável, na qual alunos 
do 1º ano C se apresenta-
ram em um coral, entoan-
do a canção “natal todo 
dia” – do roupa nova. na 
sequência, houve a ence-
nação do teatro de despe-
dida “o reencantamento 
do natal”. 

AiAndrA Alves MAriAno
* * *

Pindamonhangaba ini-
ciou, na terça-feira (9), o 
projeto piloto de logística 
reversa de resíduos ele-
troeletrônicos e é a nona 
cidade do país a coletar 
esse tipo de material. na 
região, além de Pindamo-
nhangaba, Cruzeiro, Jaca-
reí, são José dos Campos 
e Guaratinguetá também 
receberão o projeto, que 
visa levantar informações 
e dados estatísticos para 
implantação de um mo-
delo de logística reversa 
de resíduos eletroeletrô-
nicos de forma a atender a 
Pnrs - Política nacional 
de resíduos sólidos em 
todo o país, diminuindo o 
custo e o impacto ambien-
tal, gerando emprego e 
renda local e trabalhando 
a conscientização da po-
pulação.

Além de oferecer à po-
pulação o benefício do 

Equipes dos pontos de coleta receberam treinamento especial de manejo dos resíduos eletroeletrônicos

Nova Gokula programa festival 
cultural para Réveillon

‘João Martins de Almeida’ 
arrecada 200 brinquedos 
para “Natal Solidário”

descarte evitando a conta-
minação do meio ambien-
te, Pindamonhangaba e o 

vale do Paraíba servirão 
como modelo de implan-
tação desse sistema de 

logística reversa para 
todo o Brasil.

Pelo projeto, podem 

ser descartados todos 
os tipos de resíduo ele-
trônico, com exceção de 

tonner, cartucho, gela-
deiras, freezers, máqui-
nas de lavar (roupas ou 
louças), condicionado-
res de ar e lâmpadas. 
Todos os outros eletro-
eletrônicos podem ser 
entregues.

Até o mês de maio 
de 2015, o consumidor 
poderá entregar seu re-
síduo nos pontos de co-
leta.  não haverá custo 
para esse consumidor, 
apenas será necessário o 
preenchimento do Termo 
de doação e descarte de 
ree, recebendo poste-
riormente, via e-mail, um 
certificado de destinação 
que garantirá o descarte 
responsável e ambiental-
mente correto.

os pontos de coleta na 
cidade são a Fatec, a Cia 
vistoria Automotiva e a 
e-Habitat Gestão resídu-
os eletroeletrônicos, que 
fica na rua Benedito Cruz 
Cesar, 78.

Kirtan Fest é o evento cultural da Nova Gokula para o Réveillon

divulgação

CIDADANIA

Ação voluntária mobilizou alunos do 1º ano do Ensino Médio 

divulgação

divulgação
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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

Vereador 
ricardo 
Piorino

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

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

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

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

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

Vereador MartiM cesar

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

Vereador

roderley Miotto

Professor Osvaldo 
agradece o recapeamento 
do bairro Marieta Azeredo

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

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) protocolou o Re-
querimento de Nº 216/2013, 
solicitando ao Executivo 
Municipal com cópia ao setor 
competente, a possibilidade 
de recapeamento do bairro 
Marieta Azeredo, devido ao 
grande número de buracos e 
o asfalto que também estava 
solto, o que ocasionava muito 
pó e os diversos desníveis que 
se encontravam nas ruas do 
bairro, localizado no Distrito 
de Moreira César. Em resposta 
ao Requerimento, o vereador 
recebeu o ofício Nº 165/13 
do Gabinete, dizendo que o 
pedido estaria sendo enviado 
para o setor competente para 
estudos sobre o recapea-
mento das ruas,  logo após 
o recebimento da resposta o 
vereador esteve em reunião 
com o subprefeito de Moreira 
César, onde foi informado que 
primeiramente iria ser realiza-

do as obras de instalação das 
galerias de águas pluviais e 
que somente depois da instala-
ção das galerias seria retirado 
todo o asfalto antigo para ser 
feito todo o recapeamento do 
bairro.

Na semana do dia 1º de de-
zembro, começaram as obras 
de recapeamento nas ruas do 
Marieta Azeredo, no Distrito 
de Moreira César, deixando 
os moradores contentes com 
a instalação do novo asfalto 
no bairro.

O vereador Professor Os-
valdo ressalta a grande im-
portância que foi dispensada 
aos moradores deste bairro, 
já que diversos problemas 
enfrentados pelos moradores 
relacionados a má conserva-
ção do asfalto das ruas foi 
solucionada e acredita que 
o trabalho feito em conjunto 
sempre trará resultados po-
sitivos e beneficiará toda a 
população.

O Presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba apresentou 
em novembro, em sessão ordi-
nária, a Indicação de Projeto de 
Lei nº 17/2014, que “Autoriza 
o Executivo a desenvolver o 
Programa WIFI Livre para a 
instalação de acesso gratuito 
à internet em praças ou loca-
lidades públicas do municí-
pio de Pindamonhangaba. O 
documento foi aprovado, por 
unanimidade, pelo plenário.

Justificando o projeto, Ri-
cardo Piorino enfatizou que o 
objetivo do programa é promo-
ver a inclusão digital em nossa 
cidade ampliando os canais de 
informação e de participação da 
comunidade na vida de Pinda-
monhangaba. “A era digital é 
uma realidade em nosso País e, 
é dever do Estado proporcionar 
aos menos favorecidos, que não 
tem acesso ás redes de internet, 
igualdade de condições para 
estudar, trabalhar, interagir e 
adquirir conhecimentos”, con-
cluiu Piorino. Ele acrescentou 
que o programa já é realidade 
em algumas cidades do Estado, 
beneficiando grande parte da 
população.

Saúde
O vereador 

Ricardo Piorino 
esteve reunido 
com o Prefeito 
Vito Ardito nesta 
quinta-feira, dia 
04 de dezembro, 
na Prefeitura e, 
na oportunida-
de, fez a devolu-
ção oficial de R$ 

Em constante luta para me-
lhorar a saúde dos pindamo-
nhangabenses, o vereador Dr. 
Marcos Aurélio Villardi (PR) 
reiterou, em sessão ordinária, 
um requerimento no qual solicita 
estudos e providências da atual 
Administração para que seja 
implantado o Programa Saúde 
da Família (PSF) no bairro Alto 
do Cardoso, visando atender os 
moradores deste e e outros bairros 
adjacentes.

O PSF tem como seu principal 
propósito levar a saúde para mais 
perto das famílias e, com isso, 
melhorar a qualidade de vida dos 
cidadãos. A estratégia do PSF 
prioriza as ações de prevenção, 
promoção e recuperação da saúde 
das pessoas, de forma integral 
e contínua. O atendimento é 
prestado na Unidade Básica de 
Saúde ou no domicílio, pelos pro-
fissionais (médicos, enfermeiros, 
auxiliares de enfermagem e 
agentes comunitários de saúde) 
que compõem as equipes. Assim, 
esses profissionais e a população 
acompanhada criam vínculos de 
corresponsabilidade, o que facili-
ta a identificação e o atendimento 
aos problemas de saúde da comu-
nidade. “O Alto do Cardoso tem 
crescido muito e esta unidade do 

Ricardo Piorino 
solicita internet gratuita 
para a população
“Projeto de IndIcação foI encamInhado 

ao executIvo munIcIPal”
3.000.000,00 (três milhões de 
reais) dos recursos economiza-
dos do duodécimo da Câmara de 
Pindamonhangaba. Na mesma 
ocasião, Piorino acertou que a 
maior parte do dinheiro devol-
vido terá destino certo: será 
utilizado para ações na área de 
Saúde como a realização de 
mutirão de cirurgias e exames 
oftalmológicos; outros exames 
urgentes da rede pública e para 
atendimento das necessidades 
do Pronto Socorro Infantil. 

Ricardo Piorino infor-
mou, ainda, que cerca de R$ 
400.000,00 (quatrocentos mil 
reais), também economizados 
do Duodécimo da Câmara, 
serão devolvidos à Prefeitura 
até o final deste ano e deverão 
ser aplicados na Diretoria de 
Cultura de Pindamonhangaba 
para o desenvolvimento de 
atividades e ações na referida 
área no ano de 2015.

O vereador continua atu-
ando em prol da saúde no 
município e já tem confirmada 
mais uma verba decorrente de 
emenda apresentada pelo de-
putado estadual Major Olímpio 
(PDT) nas próximas semanas.

Dr. Marcos Aurélio continua 
luta pela implantação de 
PSF no Alto do Cardoso

PSF ajudará a todas as famílias 
que nela residem, que terão mais 
um local de atendimento médico 
nas proximidades de suas casas. 
Continuamos, assim, priorizando 
a saúde da população”, ressaltou 
o vereador Dr. Marcos Aurélio.

AMI para a Praça
Doutor Emílio Ribas
Outra reivindicação do Dr. 

Marcos Aurélio foi a solicitação 
feita à Prefeitura e aos órgãos 
competentes para a implantação 
de uma AMI (Academia da 
Melhor Idade) na Praça Doutor 
Emílio Ribas, localizada no 
bairro São Benedito. A prática 
de esportes e uma vida ativa 
previnem e evitam problemas 
de saúde ocasionados pelo se-
dentarismo, que hoje é uma das 
maiores causas de problemas 
sérios como a obesidade, a hi-
pertensão arterial e o diabetes. 
A AMI será um local onde todas 
as pessoas, principalmente as da 
melhor idade, poderão realizar 
estas atividades físicas. “O grupo 
da melhor idade, que também será 
beneficiado com esta iniciativa, 
vem se destacando cada vez mais 
na área esportiva e dá exemplos 
de saúde e de cidadania para 
todos nós”, finaliza o vereador 
Dr. Marcos Aurélio.

O vereador Roderley Miot-
to (PSDB) preocupado com os 
kits escolares distribuídos pela 
Administração, encaminhou 
um Requerimento ao Prefeito, 
com cópia para a Secretária 
de Educação, solicitando 
informações com relação a 
aquisição do material e data 
de entrega dos kits escolares.

A preocupação do vereador 
é que nestes dois últimos anos, 
houve muita reclamação pelo 
atraso na entrega, que chegou 
a ser feita entre abril e maio. 
“Aguardo uma resposta do 
Executivo e espero que não 
haja os mesmos problemas e 
que a licitação já esteja iniciada 
e o material seja entregue para 
os estudantes no inicio do ano 
letivo de 2015.

Bolsa de Estudos
Ainda falando de Edu-

cação, o vereador Roderley 
Miotto foi procurado esta se-

Roderley Miotto pede 
informações sobre kits escolares 
e oferta de bolsas de estudos

mana por diversos moradores 
que solicitam informações com 
relação as bolsas de estudos 
disponibilizadas para os mo-
radores da cidade.

O vereador encaminhou um 
Requerimento à Secretaria de 
Educação solicitando informa-
ções sobre o remanejamento e 
a quantidade de bolsas a serem 
distribuídas para o ano de 2015.

O vereador Roderley Miot-
to frisou a importância de haver 
mais divulgação do processo 
seletivo e os requisitos, pois 
nos anos anteriores também 
houve muitas reclamações. 
“A Secretária de Educação, 
professora Cidinha Pedroso, 
vem desenvolvendo um bom 
trabalho, espero que estes pro-
blemas apresentados nos anos 
anteriores, sejam resolvidos 
pela Secretária, que herdou 
estes problemas do passado”.

O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicita ao Prefeito 
Vito Ardito providências junto 
ao departamento competente,  
para que sejam feitos estudos 
visando a colocação de caçam-
bas em pontos que estão sendo 
utilizados como “bota-fora” 
e ainda que seja feito o corte 
do mato e a poda de árvores 
existente nas proximidades 
da rua Francisco de Ademar 
Fonseca, no Loteamento Re-
sidencial Vila Suíça.  Segundo 
o vereador, local encontra-se 
com muito mato e lixo, servin-
do de criadouro de animais pe-
çonhentos, e esconderijos para 
pessoas mal-intencionadas, 
colocando em risco a saúde 
e a segurança dos moradores 
da região.

Melhorias na sinalização 
da rua São João Bosco
O vereador Martim Cesar 

solicita ao Executivo provi-
dências para que sejam feitos 
estudos visando melhorias na 
sinalização horizontal e verti-

Martim Cesar pede colocação 
de caçambas para “bota-fora” 
no Loteamento Vila Suíça

cal, no trecho da rua São João 
Bosco, altura do número 454, 
até a rotatória do Guardião, 
na Rodovia Vereador Abel 
Fabrício Dias, que dá aces-
so à avenida Ademar César 
Ribeiro, em Moreira Cesar, a 
fim de melhorar a segurança 
dos ciclistas e veículos que 
trafegam pelo local.

Grade de proteção para 
boca de lobo
O vereador Martim Cesar 

reitera à Administração Mu-
nicipal, providências junto 
ao departamento competente, 
para que sejam feitos estudos 
visando a colocação de grade 
de proteção na boca de lobo 
localizada na rua Rubião 
Júnior, na altura do nº 192, 
em frente ao ponto de ônibus 
das linhas Guaratinguetá e 
Taubaté.“Nas condições que 
a mesma se encontra, coloca 
em risco a segurança dos usu-
ários do transporte coletivo, 
no momento do embarque e 
desembarque”.

Em Sessão Extraordinária, foi realizada nesta última segunda-
feira, dia 8 de dezembro, a eleição para a nova Mesa Diretora que 
vai conduzir os trabalhos da Câmara de Vereadores de Pindamo-
nhangaba para o biênio 2015 – 2016.

Em uma votação acirrada, foi eleito para Presidência, o ve-
reador Felipe César – FC (PMDB), que teve seis votos, contra 
cinco votos para o vereador Dr. Marcos Aurélio (PR). Para os 
demais cargos da Mesa, foram eleitos os seguintes vereadores: 1º 
Vice-presidente: vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão 
(PPS), 2º Vice-presidente: vereador Roderley Miotto (PSDB), 1º 
Secretário: Janio Ardito Lerario (PSDB) e 2º Secretário, houve 
empate entre os vereadores Martim Cesar (DEM) e Ricardo Pio-
rino (PDT), porém o vereador Martim Cesar abriu mão do cargo 
em favor do vereador Ricardo Piorino, sendo este conduzido ao 
cargo de 2º Secretário da Mesa.

Em seguida foram eleitos os vereadores para compor as Co-
missões Permanentes, que ficaram compostas da seguinte forma:

Comissão de Legislação, Justiça e Redação: vereador Cal 
(PTB), vereador Janio Lerario e vereador Martim Cesar.

Comissão de Finanças e Orçamento: vereador Roderley Miotto, 
vereador Janio Lerario e vereador Martim Cesar.

Comissão de Obras, Serviços Públicos, Assuntos Rurais, 
Ecologia e Meio Ambiente: vereador Roderley Miotto, vereador 
Magrão e vereador Martim Cesar.

Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes: verea-
dor Professor Eric (PR), vereador Professor Osvaldo (PMDB) e 
vereador Cal.

Comissão de Saúde e Assistência Social: vereador Dr. Marcos 
Aurélio (PR), vereador Roderley Miotto e vereador Cal.

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle: vereador 
Magrão, vereador Professor Eric e vereador Janio Lerario.

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Segu-
rança Pública e Direitos da Mulher: vereador Dr. Marcos Aurélio, 
vereador Magrão e vereador Professor Eric.

Felipe César – FC  é eleito 
presidente da Câmara de 

Pindamonhangaba

Fotos Mostra ruas do Marieta azeredo antes e dePois da construção de galerias de águas 
PluViais, beM coMo o recaPeaMento das ruas do bairro. Vereador ProFessor osValdo, no 
destaque, Foi o autor da solicitação atendida Pelo PreFeito.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Associação de Caridade Santa Rita de Cássia convoca todas as associadas para Assembleia Geral 
extraordinária a realizar-se no dia 22 de dezembro de 2014, na sede da Associação na Rua Marechal 
Deodoro n° 130 fundos, as 15:00 horas em primeira chamada e as 15:30 horas em segunda chamada 
para: Regulamentação de Ata devido ao falecimento de nossa Presidente Nilza Maria Hinz.
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2014.

Maria Neuci Vieira Del Castillo
Vice-Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO

PREGÃO Nº 149/2014
Objeto: Aquisição de material de consumo odontológicos para as unidades odontológicos 
vinculares as unidades de saúde.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Portal Ltda.  
Autorização de Fornecimento nº: 2145/14 – Valor: R$ 14.104,09 – Data: 26/11/14.
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº 238/2014
Objeto: Aquisição de placa de inox gravada em baixo relevo, com texto em cor na dimensão 
de 70×50 cm em cor com quatro furos e quatro parafusos para fixação.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: JTCM Comércio e Serviços Ltda.  
Autorização de Fornecimento nº: 2171/14 – Valor: R$ 14.970,00 – Data: 01/12/14.
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº 271/2014
Objeto: Aquisição de materiais elétricos que atenderão, manutenções diversas no Distrito de 
Moreira César, utilizados em casas de munícipes de extrema vulnerabilidade e sala acessa 
São Paulo na biblioteca da Vila São Benedito.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: DL Ishizucka ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 1885/14 – Valor: R$ 5.222,40 – Data: 20/10/14.
Contratada: DL Ishizucka ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 2086/14 – Valor: R$ 12,80 – Data: 24/11/14.
Contratada: DL Ishizucka ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 1887/14 – Valor: R$ 837,00 – Data: 20/10/14.
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 1886/14 – Valor: R$ 945,00 – Data: 20/10/14.
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 1888/14 – Valor: R$ 396,00 – Data: 20/10/14.
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 1889/14 – Valor: R$ 3.144,50 – Data: 20/10/14.
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 1890/14 – Valor: R$ 1.276,00 – Data: 20/10/14.
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº 289/2014
Objeto: Aquisição de Epi’s – equipamento de proteção individual para a equipe de vetores 
aplicação Vigilância Sanitária.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: HSX Comércio e Serviços EIRELI.  
Autorização de Fornecimento nº: 2172/14 – Valor: R$ 13.442,00 – Data: 01/12/14.
Contratada: Habiatar Comércio e Serviços de Manutenção Ltda. EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 2173/14 – Valor: R$ 42.689,24 – Data: 01/12/14.
Contratada: Momilli Comercial Ltda. EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 2174/14 – Valor: R$ 7.500,00 – Data: 01/12/14.
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº 299/2014
Objeto: Aquisição de material de elétrica aplicação, Secretaria de Saúde.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: 7R Comercial Ltda. ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 2175/14 – Valor: R$ 302,70 – Data: 01/12/14.
Contratada: Dezotti Com. de Ferramentas & Ferragens Ltda.  
Autorização de Fornecimento nº: 2176/14 – Valor: R$ 1.390,00 – Data: 01/12/14.
Contratada: J. Bill Comércio de Materiais Elétricos e Hidráulicos Ltda. ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 2177/14 – Valor: R$ 5.618,48 – Data: 01/12/14.
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 2178/14 – Valor: R$ 845,60 – Data: 01/12/14.
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 2179/14 – Valor: R$ 901,00 – Data: 01/12/14.

PREGÃO Nº 314/2014
Objeto: 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.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Fabiano Nadoti Molina ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 2163/14 – Valor: R$ 8.970,00 – Data: 28/11/14.
Contratada: Momilli Comercial Ltda. ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 2164/14 – Valor: R$ 3.038,00 – Data: 28/11/14.
Contratada: Quatro por Quatro Comercial Ltda. ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 2165/14 – Valor: R$ 8.316,00 – Data: 28/11/14.
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº 317/2014
Objeto: Aquisição de material de serralheria aplicação, nas obras e manutenções diversas 
no distrito de Moreira César e ferragens e ferramentas para uso dos funcionários da 
subprefeitura de Moreira César.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: DL Ishizucka ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 2184/14 – Valor: R$ 1.704,90 – Data: 01/12/14.
Contratada: DL Ishizucka ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 2185/14 – Valor: R$ 1.476,40 – Data: 01/12/14.
Contratada: Dezotti Com. de Ferramentas & Ferragens Ltda.  
Autorização de Fornecimento nº: 2186/14 – Valor: R$ 322,50 – Data: 01/12/14.
Contratada: Dezotti Com. de Ferramentas & Ferragens Ltda.  
Autorização de Fornecimento nº: 2187/14 – Valor: R$ 1.282,90 – Data: 01/12/14.
Contratada: Martini Comércio e Importação Ltda.  
Autorização de Fornecimento nº: 2188/14 – Valor: R$ 8.385,50 – Data: 01/12/14.
Contratada: Martini Comércio e Importação Ltda.  
Autorização de Fornecimento nº: 2189/14 – Valor: R$ 59,40 – Data: 01/12/14.
Contratada: Martini Comércio e Importação Ltda.  
Autorização de Fornecimento nº: 2190/14 – Valor: R$ 4.768,00 – Data: 01/12/14.
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 2191/14 – Valor: R$ 218,50 – Data: 01/12/14.
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 2192/14 – Valor: R$ 1.950,00 – Data: 01/12/14.
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº 318/2014
Objeto: Aquisição de utensílios para a nova unidade de Pronto Atendimento Infantil e da 
unidade de Saúde do Bairro Terra dos Ipês II e de materiais de consumo para CPAS - AD 
(Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) recurso verba federal.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Orla Distribuidora de Produtos EIRELLI.  
Autorização de Fornecimento nº: 2180/14 – Valor: R$ 2.496,00 – Data: 01/12/14.
Contratada: Orla Distribuidora de Produtos EIRELLI.  
Autorização de Fornecimento nº: 2181/14 – Valor: R$ 745,60 – Data: 01/12/14.
Contratada: Orla Distribuidora de Produtos EIRELLI.  
Autorização de Fornecimento nº: 2182/14 – Valor: R$ 2.760,20 – Data: 01/12/14.
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº 329/2014
Objeto: Aquisição de sal mineral e sal fino e ração para bovinos leiteiros, bezerros e touros 
para suprir as necessidades do Convênio do Leite, firmado pelo Município através do 
Departamento de Agricultura com a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: M.P.O. Ventura EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 2167/14 – Valor: R$ 27.106,80 – Data: 01/12/14.
Contratada: M.P.O. Ventura EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 2168/14 – Valor: R$ 8.983,00 – Data: 01/12/14.
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº 338/2014
Objeto: Aquisição de mangueira LED para decoração das ruas da cidade, centro – 
Festividades natalinas.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Worldcom Comercial Ltda.  
Autorização de Fornecimento nº: 2215/14 – Valor: R$ 116.424,00 – Data: 28/11/14.
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2014.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==============================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 12ª 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 12ª 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 17 de dezembro 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 de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
c) Outros assuntos diversos.

Pindamonhangaba, 10 de Dezembro de 2014.

Sidervan Luiz Alves
Superintendente do FPMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 385/2014
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 PPRP nº. 385/14, referente 
à “Contratação de empresa especializada em serviços de cópias de chaves e abertura de 
fechadura comum”, com encerramento dia 22/12/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital 
estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão 
ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2014. 

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 386/2014
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 PPRP nº. 386/14, referente à 
“Aquisição de equipamentos de cozinha para atendimento as escolas da rede municipal de 
ensino, conforme Termo de Referência”, com encerramento dia 23/12/14 às 14h e abertura 
às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 
3644-5600. 
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2014. 

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 387/2014
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 PPRP nº. 387/14, 
referente à “Aquisição de blocos de concreto simples, tijolos de barro comum de 1ª 
qualidade e cal hidratado conforme solicitado pelo departamento de obras e viação”, com 
encerramento dia 22/12/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço 
supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº. 108/2014
Contrato nº: 308/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Martini Comércio e Importação Ltda.
Objeto: Aquisição de 03 rolos compactadores monocilíndricos manuais, não tripulados 
equipados, com suporte para transporte, motor a gasolina de 04 tempos, indicado para 
compactação de brita e asfalto.
Valor: R$ 86.970,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 14/11/14.
Assina pela contratante: José Antônio Rodrigues Alves.
Assina pela contratada: Nevile Chaves.
Gestão do contrato: Secretaria de Obras e Serviços.
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº. 181/2014
Contrato nº: 167/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Cirúrgica Izamed.
Objeto: Aquisição de balanças adulto e pediátrica, para abastecimento das unidades de 
Saúde.
Valor: R$ 7.455,50.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 05/08/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Silvio Vigido.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº. 276/2014
Contrato nº: 310/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Objeto: Aquisição de cadeira plástica para atender o Departamento de turismo no Projeto 
Nosso Bairro.
Valor: R$ 1.782,00.
Vigência: 06 (seis) meses.
Data de assinatura: 14/11/14.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Assina pela contratada: José Ricardo Silva Araújo.
Gestão do contrato: Secretaria de Governo e Integração.
Contrato nº: 311/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Simples Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. ME.
Objeto: Aquisição de mesas multiuso dobrável, para atender o Departamento de turismo 
no Projeto Nosso.
Valor: R$ 6.837,00.
Vigência: 06 (seis) meses.
Data de assinatura: 14/11/14.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Assina pela contratada: Giovanni Ridavia Pazzeto Paolone.
Gestão do contrato: Secretaria de Governo e Integração.
Contrato nº: 312/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Raul Rabello Neto.
Objeto: Aquisição de mesas multiuso dobrável para uso dos eventos do Departamento de 
Cultura.
Valor: R$ 2.970,00.
Vigência: 06 (seis) meses.
Data de assinatura: 14/11/14.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Rochoso Rocha Pena.
Assina pela contratada: Raul Rabello Neto.
Gestão do contrato: Secretaria de Educação e Cultura.
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2014.
 
PREGÃO Nº. 277/2014
Contrato nº: 291/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: A. P. de Oliveira Comércio de Móveis para Escritório ME.
Objeto: Aquisição de material permanente (móveis hospitalares) para o CAPS-AD (Centro 
de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) recurso verba federal.
Valor: R$ 7.233,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 30/10/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Ariovaldo Pinto de Oliveira.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 292/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Luiz C. de Melo Souza Lorena EPP.
Objeto: Aquisição de material permanente (móveis hospitalares) para o CAPS-AD (Centro 
de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) recurso verba federal.
Valor: R$ 3.441,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 30/10/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Luiz Carlos Melo Souza.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº. 323/2014
Contrato nº: 347/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: W. Maximiano Teatral ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço referente à 
decoração artística natalinas das casas de papai noel, do prédio da prefeitura, das ruas 
centrais e arvores de Natal.
Valor: R$ 64.500,00.
Data de assinatura: 02/12/14.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Rochoso Rocha Pena.
Assina pela contratada: Wilson Maximiano.
Gestão do contrato: Secretaria de Educação e Cultura.
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº. 324/2014
Contrato nº: 313/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Roseclei Amaral Dias Teixeira 30701487860.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço referente à trabalho 
artístico com papai noel e duendes para as festividades natalinas.
Valor: R$ 50.000,00.
Data de assinatura: 17/11/14.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Rochoso Rocha Pena.
Assina pela contratada: Roseclei Amaral Dias Teixeira.
Gestão do contrato: Secretaria de Educação e Cultura.
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº. 325/2014
Contrato nº: 3282014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Solutec Gestão em Telecomunicações Ltda.
Objeto: 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).
Valor: R$ 312.000,00.
Data de assinatura: 21/11/14.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Rochoso Rocha Pena.
Assina pela contratada: Rafael Rezende Cordeiro Ramos.
Gestão do contrato: Secretaria de Educação e Cultura.
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2014.

COMUNICADO

Comunico por meio deste que Lucas da Silva Maria Valerio perdeu o seguinte 
documento: “Certificado de  Conclusão do Ensino Técnico em Mecânica” da Escola 
Técnica Estadual João Gomes de Araújo. Quem encontrar este documento favor 
encaminhar para este jornal.

LICENÇA DA CETESB

LUIZETE MARQUES ME torna público que recebeu da CETESB a Licença 
Prévia, de Instalação e de Operação nº 3000307, válida até 05/12/2018, para 
Serralheria para esquadrias à RUA DAS ANDORINHAS, 724 TRIÂNGULO, 
PINDAMONHANGABA.

LICENÇA DA CETESB

DUMAFER INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA. torna público que recebeu da 
CETESB a Renovação de Licença de Operação Nº 03004623 para a fabricação de 
peças e acessórios de material plástico para a indústria de transporte à Av. Célio Tadashi 
Kobayashi, 894 – Distrito Industrial Dutra – Pindamonhangaba – SP – CEP: 12412-790.

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE PINDAMONHANGABA
EE PRO. WILSON PIRES CESAR

Licitação de Cantina Escolar  
A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da E.E.Prof. Wilson Pires Cesar sita na 
Rua José Maria Monteiro, nº 160, em Pindamonhangaba, torna pública a Abertura do Processo de 
Licitação para a administração dos serviços da Cantina Escolar da referida Escola e comunica aos 
interessados que as instruções deverão ser retiradas no endereço acima, no período de 08 /12/2014 
a 12//12/2014  no horário das  08:00 às 18:00  horas, mediante a comprovação do recolhimento de 
R$ 40,28 (quarenta reais e vinte e oito centavos), correspondente a 2 (duas) UFESP`s, em nome 
da APM junto ao Banco do Brasil, agência nº 6536-6, conta corrente nº 1104-5, sem devolução.  
As propostas deverão ser encaminhadas em envelopes lacrados para o mesmo local até o dia 
.15/ 12/ 2014 às 18:00 horas. A abertura dos envelopes contendo as propostas será realizada em 
sessão pública no dia 17/ 12/ 2014 às 18:30.horas, nas dependências da escola, pela Comissão 
Julgadora designada pelo Diretor Executivo da APM.   
Pindamonhangaba,02 de dezembro de 2014.

Renata Flávia Pereira -Diretor Executivo da APM
 RG:29.104.167-x

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO

PREGÃO Nº 285/2011
Aditamento nº 002/2014 do Contrato nº 352/2011
Contratada: Aiamara Comércio e Representações Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de equipamento totalmente 
automatizado para realização de exames de análises imunológicos e sorológicos, com fornecimento 
de todos os reagentes necessários para os exames ao laboratório municipal de Pindamonhangaba.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 20/12/2015.
Data de assinatura: 22/10/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Ailton Marques Ramos.
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº 094/2013
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 177/13
Contratada: Aiamara Comércio e Representações Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de assistência técnica e 
manutenção corretiva, em sistemas de telefonia PABX da marca INTELBRAS, modelo corp 16000, 
corp 8000, corp 6000, modulare i, VM 3000, 6020 e 4015, sem fornecimento de qualquer peça e/ou 
componentes da central telefônica pelo período de 12 (doze) meses.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 04/11/2015.
Data de assinatura: 31/10/14.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvea, Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena e 
Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Caio Augusto Paz de Tella.
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2014.

PREGÃO Nº 227/2013
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 228/13
Contratada: Aiamara Comércio e Representações Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de equipamento(s) totalmente 
automatizado para realização de exames de analises para o setor técnico de hemostasia 
(coagulação), com o fornecimento de todos os reagentes e insumos necessários para os exames, 
ao laboratório municipal de Pindamonhangaba, pelo período de 12 (doze) meses.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 26/12/2015.
Data de assinatura: 22/10/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: João Batista Vasconcelos.
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2014
A Prefeitura torna público que se acha reaberta no Depto. de Licitações e Compras, sito 
na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, a CP nº. 14/14, referente 
à “Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, 
para construção de unidade básica de saúde no Loteamento Residencial Azeredo”, com 
encerramento dia 13/01/15 às 9h e abertura às 9h30. A garantia deverá ser feita até o dia 
12/01/2015, às 15 horas, na Tesouraria, valor de R$ 9.466,00. 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, 09 de dezembro de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 384/2014
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. 384/14, referente à 
“Aquisição de eletrodomésticos para as cozinhas das novas unidades de Saúde e do CPIC 
(Centro e Práticas Integrativas e Complementares)”, com encerramento dia 23/12/14 às 8h 
e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do 
tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2014. 

PREGÃO Nº 389/2014
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. 389/14, referente 
à “Aquisição de insumos laboratoriais”, com encerramento dia 22/12/14 às 14h e abertura 
às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 
3644-5600. 
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2014. 

PREGÃO Nº 390/2014
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. 390/14, referente 
à “Contratação de empresa especializada na instalação de cortinas persianas com galeria, 
incluindo material e mão de obra para o pronto atendimento infantil e novo centro de 
fisioterapia”, com encerramento dia 22/12/14 às 9h e abertura às 9h30. 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, 09 de dezembro de 2014. 

PREGÃO Nº 392/2014
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. 392/14, referente à 
“Aquisição de nebulizador aerossol e bocal nebulizador para o DEP de Controle de Vetores”, 
com encerramento dia 22/12/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço 
supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2014. 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 394/2014
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. 394/14, referente 
à “Aquisição de equipamentos de cozinha para atendimento as escolas da rede municipal 
de ensino”, com encerramento dia 23/12/14 às 15h e abertura às 15h30. 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, 09 de dezembro de 2014. 

PREGÃO Nº 395/2014
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. 395/14, referente à 
“Aquisição de equipamentos de processadora digital e raio-x analógico do pronto socorro 
municipal infantil”, com encerramento dia 23/12/14 às 10h e abertura às 10h30. 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, 09 de dezembro de 2014. 

  Adolescente é pego 
  com drogas no centro

Na noite último sá-
bado (6), a polícia apre-
endeu um adolescente 
por porte de entorpe-
centes na praça Monse-
nhor Marcondes. Du-
rante patrulhamento, 

policiais receberam uma 
denúncia de que alguns 
adolescentes estariam fa-
zendo uso de entorpecen-
tes no local. Imediatamen-
te, eles se dirigiram até lá e  
abordaram um adolescen-

te com as características 
informadas. 

Em revista pessoal, fo-
ram localizadas duas por-
ções de maconha e a quan-
tia de R$ 60. Quando o 
adolescente foi conscien-

tizado que seria condu-
zido ao Distrito Policial 
tentou agredir os PMs e 
acabou sendo contido. 
Encaminhado à dele-
gacia, foi liberado após 
a chegada de sua mãe.

POLÍCIA
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Tribuna do Norte

A CIDADE, 1935Anúncio do passado

Chuvas inundavam a Pinda antiga
Em tempos de es-

cassez de chuva a 
página de história des-
ta edição relembra um 
acontecimento da Pin-
damonhangaba de anti-
gamente no qual a preo-
cupação era o inverso: 
chuvas em demasia.

Com o título ‘Enchen-
te’, o jornal Tribuna do 
Norte, em sua edição de 
8/2/1885, comentava  a 
perda da ponte dobre 
o rio Paraíba devido às 
fortes chuvas ocorridas 
naquele ano: “Como era 
de se esperar, as últimas 
chuvas transformaram 
o Paraíba em um ocea-
no de água doce, ficando 
completamente coberta 
toda a várzea. O próprio 
aterrado junto à ponte, 
que nos garantiram: com 
o último conserto que ali 
se realizara havia ficado 
com altura de 1 metro 
acima do nível da maior 
enchente que temos tido, 
logo nos primeiros dias 
foi coberto pelas águas; 
do que podemos concluir 
que se falou exagerada-
mente do conserto reali-
zado, que não é o que se 
dizia, pois não resistiu a 
prova d’água, devendo-se 
notar que a cheia esteve 
muito longe de atingir 
a altura que chegou em 
1882.

“Felizmente, só por 
um dia esteve interrom-
pida a comunicação com 
o lado oposto, pois ten-
do-se estragado o ponti-
lhão do Tapanhon, o sr. 
*Pinheiro da Silva, nego-
ciante que tem interesse 
em manter as relações 
comerciais que o nosso 
município tem com o sul 
de Minas, mandou, por 
sua conta, fazer os neces-
sários reparos, com o que 
o trânsito se restabele-
ceu. Eis aqui um ato que 
merece os nossos aplau-
sos e o agradecimento do 
município”.

E a correnteza 
levou...

Um ano depois, a 
Tribuna, edição de 
21/2/1886, em matéria de 
primeira página, noticiava 
que novamente as águas 
haviam causado danos à 
ponte:

“A nossa ponte sobre o 
rio Paraíba, no dia 17, às 
10 horas da manhã, teve 
de ceder à força da corren-
te e quase a metade lá se 
foi pela água abaixo”

O redator da TN, pro-
vavelmente se tratava do 
próprio fundador do jor-
nal, o político Dr. João 
Romeiro, criticava a fal-
ta de atenção do governo 
provincial (governador do 
Estado de São Paulo) pela 

desatenção ao alerta so-
bre “o estado ruinoso da 
ponte”, destacando que se 
tivesse atendido ao alerta 
quando a ponte necessi-
tava de “ligeiro conserto”, 
ela poderia ainda servir 
por largo tempo” e evitar 
a despesa que a província 
passava a ter. “Ninguém 
nos ouvia, ninguém que-
ria que falasse nisso; e o 
engenheiro do distrito, 
que não sabemos para que 
existe, ou não tomava co-
nhecimento das nossas 
reclamações, ou as con-
siderava improcedentes, 
ou não era atendido pela 
presidência (governo es-
tadual)”, revelava o reda-
tor da TN.

No artigo, ressaltava 

que com o ocorrido “ha-
veria um prejuízo imenso 
para o comércio e lavou-
ra, além de despesa para 
a província. ...Tudo isso 
por incúria do governo, 
que não acudiu a tempo, 
aos nossos reclamos, da 

Câmara Municipal.”
Para o articulista, fe-

lizmente não houvera 
mortes, “pois eram mui-
tos aqueles que se expu-
nham ao perigo que ali 
estava (a ponte)”. Restava 
então pedir ao conselhei-

ro João Alfredo (João Al-
fredo Correia de Oliveira, 
presidente da Província 
de São Paulo, 1885/1886) 
urgência na construção de 
nova ponte para restabe-
lecer a comunicação entre 
as margens. A questão não 
era somente de interesse 
municipal, mas provincial 
(do estado), levando se 
em conta que por ali é que 
se escoavam os produtos 
oriundos do Vale do Sapu-
caí com direção à estrada 
do Norte, na estação de 
Pindamonhangaba. O tal 
comércio havia desapare-
cido com a interrupção da 
estrada e “com isso, muito 
haveria de sofrer a linha 
férrea São Paulo/Rio de 
Janeiro, cujos prejuízos 
afetavam diretamente a 
província”, explicava.

Recordava também 
que desde a entrega da 
ponte pelo governo pro-
vincial, por volta de 1873, 
era previsto que não se-
ria aproveitada por muito 
tempo, e complementava: 
“...e não faltou quem re-
clamasse contra a imper-
feição da obra. Mas como, 
mesma imperfeita, e mal 
segura, estava construída 
exatamente na conformi-
dade do contrato assinado 
pelos empreiteiros, a pro-
víncia não teve remédio se 
não aceitá-la.”

Quatro meses depois, 
na edição de 6/6/1886 
da TN, publicava-se uma 
nota na qual o governo 
paulista autorizara a cons-
trução de uma ponte so-
bre o rio Paraíba, em Pin-
damonhangaba, obra que 
seria edifi cada em trecho 
acima de onde existira a 
ponte do Bosque da Prin-
cesa.

Esta ponte foi substi-
tuída no início do século 
XX, por volta de 1908, por 
uma de arcos de ferro (usa-
da), importada da Alema-
nha (TN, 27/7/1969). Já a 
de concreto, que se encon-
tra no local, foi obra que 
envolveu um convênio en-
tre a Prefeitura e o Estado, 
tendo sua inauguração 
ocorrida em 10 /7/1970, 
com a presença do gover-
nador Abreu Sodré, convi-
dado especial do prefeito 
Dr. Caio Gomes Figuei-
redo (tema dessa editoria 
de história na edição de 
6/10/2006).

*Em Athayde Mar-
condes encontramos 
que o cidadão Pinhei-
ro da Silva era um 
português casado 
com a pindamonhan-
gabense dona Emília 
Pestana. Neste muni-
cípio foi um atuante 
cidadão e político (ve-
reador) . Foi um dos 
fundadores do Clube 
Literário e Recreativo 
e pertencia à Loja Ma-
çônica “Honra e Vir-
tude”. Um de seus fi -
lhos foi o considerado 
“médico dos pobres”, 
o Dr. Antonio Pinhei-
ro Júnior.

Os olhos marejados em manso pranto,
A alma mergulhada em dor profunda,
No lacerante tormento da renúncia
Grito o teu nome, e fujo da lembrança. 

 Grito o teu nome, e fujo da lembrança
 Como fugindo de uma coisa louca,
 Escondo o eu magoado em solidão que mata,
 Resisto a tudo que a ti me transporta.

Resisto a tudo que a ti me transporta:
As lágrimas caindo gota a gota
E no amargor desta saudade infi nda
Peço ao infi nito, paz para minh‘alma!

embranças
ITERÁRIASL

Carla Menconi - Tribuna do Norte, 29/5/1966

Renúncia

Fotomontagem com base em ilustração 
de Pindamonhangaba do século XIX

Desque: sobrado dos Marcondes e 
rua Deputado Claro Cesar
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