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Apae promove festa de Natal
Ana Camila Campos

Os alunos da Apae Associação dos Pais e
Amigos dos Excepcionais
- se divertiram na Festa
de Natal da instituição
na terça-feira (16). Além
de assistirem a diversas
apresentações de música e
dança, todos os estudantes
ganharam bolo e sorvete
e os menores de 12 anos
receberam kits com
presentes do projeto
Árvore Solidária.
De acordo com a
presidente da instituição,
Maria Giovana do
Amaral, a cerimônia
coroa o ano de 2014. “Foi
um ano muito especial,
de muitas conquistas.
Temos muito para fazer
em 2015 e vamos nos
empenhar ainda mais para
melhorarmos os trabalhos
e investir em mais
projetos”, aﬁrmou.

INSCRIÇÕES
PARA BOLSA
DE ESTUDO
TERMINAM
QUINTA-FEIRA
As inscrições para
o processo seletivo de
bolsas para cursos técnicos oferecidas pela
Prefeitura de Pindamonhangaba
terminam
nesta quinta-feira (18).
São 21 vagas para administração e 15 para
segurança do trabalho
no Colégio Comercial
Dr. João Romeiro.
PÁGINA 2

FUNCIONÁRIA
DO PEDÁGIO
MORRE
ATROPELADA

PÁGINA 3

PÁGINA 10

ACAMPAMENTO
RELIGIOSO DA
BOLA DE NEVE
PÁGINA 2

ATLETAS DE PINDA
BRILHAM NO
TROFÉU BRASIL DE
TRIATHLON

Grupos de dança e
música animaram o
evento

Malha é campeã paulista
João Paulo Ouverney

A equipe de malha
de Pindamonhangaba
Ferroviária/Sejelp
bateu Taubaté no
domingo (14) e
conquistou o título
paulista. Depois do
jogo o time fez uma
grande festa para
comemorar a vitória
e agora já começa
a focar em 2015. De
acordo com o atleta
Lucas Ouverney,
o momento é de
preparação para a
próxima temporada.
“Fomos muito bem
em 2014, mas temos
muito a melhorar em
2015. Vamos manter
a cabeça focada
nos treinos para
permanecermos entre
os melhores”.
PÁGINA 3

Pindamonhangaba obteve bons resultados no Troféu Brasil de Triathlon, disputado no domingo (14), em
Santos. A atleta Thaís Padro
venceu a categoria Feminino
Olímpico de 25 a 29 anos, Silvo Prado ﬁcou em terceiro no
Amador Short 25 a 29 anos, e
Luis Gustavo na quinta posição no Amador Short 40 a 44
anos.
PÁGINA 3

PROFESSORA
FAZ PESQUISA
SOBRE FUNDADOR
DA IGREJA
EVANGÉLICA
HISTÓRIA 4
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Prefeitura concede bolsas de
estudos para cursos técnicos

Estava na hora

Governo vai punir crimes
de ódio na internet

E

ngana-se quem acredita que não existam leis nem regras para a internet.
Na realidade essa informação é apenas
sinal do desconhecimento do povo brasileiro e
até de pessoas ligadas à própria Justiça, como
advogados, promotores e juízes. As primeiras
publicações editadas no Brasil sobre o tema são
de 1975, porém não foram difundidas e muito
pouco estudadas.
Independentemente disto, esta semana veio
mais uma boa notícia para o segmento. A SDH Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República - anunciou na segunda-feira (15),
a utilização de uma ferramenta que vai mapear
a ocorrência de crimes de ódio na internet.
O software vai coletar dados e identiﬁcar redes que se reúnem para fazer ofensas a grupos
de pessoas.
A ferramenta será o pilar das atividades do
Grupo de Trabalho Contra Redes de Ódio na
Internet, criado em novembro do ano passado
para monitorar e mapear crimes contra Direitos
Humanos nas redes sociais.
“A gente tem acompanhado e se preocupado
com o crescimento desses crimes de ódio, que
são incentivados e divulgados na internet. Já
está mais do que na hora de a gente criar mecanismos para rastrear e retirar isso da rede”,
disse a ministra da SDH, Ideli Salvatti.
Ela citou o caso de uma mulher que, em maio,
foi espancada até a morte por moradores de
Guarujá, em São Paulo, após um falso rumor ter
se espalhado nas redes sociais de que ela praticava rituais de magia negra com crianças.
Com base nas informações coletadas pelo software, o grupo de trabalho poderá encaminhar
denúncias ao Ministério Público ou à Polícia Federal.
Alguns casos já estão sendo analisados, com
base em denúncias recebidas pela ouvidoria da
SDH.
Para a ministra qualquer pessoa poderá colaborar, com um simples clicar de botão. Esperamos que assim, as pessoas sejam mais cautelosas
quando forem postar nas redes sociais. Alguns
minutos de ódio, raiva, racismo e homofobia,
poderão virar um longo período de lamentação.

V

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento
de Assistência Social, abre inscrições para concessão de bolsas de
estudos dos cursos técnicos de Administração e Segurança do Trabalho, no Colégio Comercial Dr. João
Romeiro.
Para os cursos de administração
serão concedidas 15 vagas e para
segurança do trabalho, 21 vagas. É
exigido que a interessado esteja no
3º ano do Ensino Médio ou tenha
concluído em escola pública.
As inscrições podem ser feitas
nos setores de Protocolo da Prefeitura ou Subprefeitura de Moreira
César até o dia 18 de dezembro,
das 8 às 17 horas. São exigidos o
RG, comprovante de residência
do município (2012, 2013 e 2014),
certiﬁcado de conclusão do Ensino Médio ou declaração escolar,
comprovante de renda de todos os
moradores do domicílio e a ﬁcha de
inscrição devidamente preenchido.

Divulgação

Os interessados serão submetidos a uma avaliação com questões
objetivas de português, matemática e conhecimentos gerais, que será
aplicada no dia 21 de dezembro nas
dependências do Colégio Comercial Dr. João Romeiro, com início
às 9 horas e término às 12 horas.

Sindicato conquista sétima
reintegração deste ano
A Justiça do Trabalho determinou a reintegração de um funcionário da Martifer na terça-feira
(16), devido a uma ação movida
pelo Sindicato dos Metalúrgicos
de Pindamonhangaba - CUT. Foi
a sétima reintegração nas fábricas
de Pindamonhangaba deste ano.
André Luis de Paula, o “Dezão”,
é membro da Cipa - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes,

* José Valdez de Castro Moura

O PADRE-MESTRE

“

É assim que se deve começar: com entusiasmo, estudo e dedicação!”.
Essa foi a resposta ouvida por um jovem, que, aos 17 anos de
idade, ministrava a sua primeira aula ( de Português, no Curso de Admissão
ao Ginásio ), no Colégio Diocesano Padre Anchieta, quando interrogou o seu
Mestre sobre a sua atuação carregada de ansiedade.
São decorridos quase cinquenta anos! O adolescente em quem aquele
sacerdote havia inoculado o “vírus “ do amor ao magistério continuou a sua
jornada. Foi ganhar outras plagas. Graduou-se em Medicina com o objetivo
de ser médico de crianças e...professor.
Principiou no solo bandeirante, exercendo o Magistério Universitário,
através de sucessivos concursos e, após concluir as suas Teses de Mestrado
e Doutorado, conquistou, a duras penas, com sacrifício pessoal e familiar,
a láurea de Prof. Titular de Pediatria e Adolescência em uma Escola Médica
no Sul do Brasil.
O Padre-Mestre permaneceu no seu duro e nobre mister, no ensolarado interior do Ceará, lá onde os legendários rios Jaguaribe e Banabuiu se
abraçam, para, depois, unidos, inseparáveis, jogarem-se nos braços do mar,
nas proximidades de Aracati. O Mestre de mãos abençoadas ﬁcou formando
gerações, cumprindo o seu destino na nossa querida cidade de Limoeiro do
Norte, a Princesa do Jaguaribe.
O jovem de quase meio século atrás é esse modesto escriba. O PadreMestre (como assim o cognominou, com muita felicidade, o Monsenhor
João Olímpio Castelo Branco no seu elogiado livro: “O Limoeiro da Igreja”)
responsável direto pela formação intelectual e moral de inúmeros jovens da

O resultado classiﬁcatório será da
maior para a menor pontuação. Os
classiﬁcados passarão por uma triagem social e os interessados deverão
ter a renda familiar per capita de até
1(um) salário mínimo, não ser beneﬁciado com outra bolsa de estudos e
não ter curso do Ensino Técnico.

Acampadentro
do Bolinha

portanto, não poderia ser demitido. Hoje reintegrado, seu sentimento é de vitória.
“Quando a gente via um problema, relatava para a equipe de segurança, mas não resolvia. Aí a gente
barrava o serviço, porque a pessoa
poderia sofrer um acidente grave.
De volta à fábrica, vou continuar
cobrando melhores condições de
trabalho”, disse Dezão.

Crianças de quatro a 11 anos
que frequentam a igreja Bola
de Neve terão uma atividade
especial neste ﬁnal de ano. Na
sexta-feira (19), a partir das
20 horas, uma média de 20 a
30 crianças vão participar do
“Acampadentro do Bolinha”,
um acampamento supervisionado por monitores volunDivulgação
tários da instituição. Haverá
uma série de ações recreativas para as crianças, além de
alimentação e muita diversão.
Todas as brincadeiras e ações
levam os princípios bíblicos,
que visam ensinar as crianças. O encerramento acontece
às 10 horas da manhã do sábado (20).
Essa é apenas uma prévia,
ERRATA
pois, em janeiro, a igreja pretende promover uma colônia
de férias para crianças que tiverem interesse em participar.

Terra do Sol chama-se: FRANCISCO DE ASSIS PITOMBEIRA.
PADRE PITOMBEIRA! Amigo, incentivador, entusiasta pela causa da Educação na terra que o viu nascer, só teve um ideal: servir, formar, conceder
medalhas de incentivo, enﬁm, realizar-se nas realizações dos seus inúmeros
discípulos ! Humano, extremamente rápido nos movimentos e no raciocínio,
severo no que diz respeito às questões do comportamento e da moral, senhor de vasta cultura, é um dos GRANDES HOMENS que ﬁzeram e fazem a
História da nossa terra idolatrada e inesquecível..
O PADRE-MESTRE pontiﬁca nas nossas mentes e nos nossos corações,
como o exemplo a ser seguido. Conosco ﬁcarão as suas lições de humanismo, de que vale a pena investir no HOMEM e crer nas suas potencialidades.
Ao PADRE PITOMBEIRA, a quem tanto devemos, que a brisa da saudade
seja portadora da nossa eterna gratidão. A esse SER VERDADEIRO, que
honra o gênero humano, oferecemos humildemente as ﬂores indestrutíveis
do nosso sentimento fraterno !

ANGUARDA LITERÁRIA

Fundação Dr. João Romeiro

17 DE DEZEMBRO DE 2014

PADRE PITOMBEIRA estará sempre PRESENTE nas nossas existências:
Na verdade que constrói,
Na altivez dos sentimentos puros,
Na palavra forte que emancipa,
Nos caminhos duramente construídos,
Na causa sacrossanta,
No verbo que perdoa e se levanta!
Ave, PADRE-MESTRE !

* O autor é médico, Mestre e Doutor pela USP, Professor Universitário, Magister ad Honorem
da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn, Munique, Colônia
e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne).
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Pindamonhangaba

cotidiano
Apae e parceiros
promovem
Festa de Natal
AnA CAmilA CAmpos
***
Em um clima de muita
alegria e festa, a Apae - Associação dos pais e Amigos
dos Excepcionais - realizou
a Festa de natal da instituição na terça-feira (16). neste ano, eles tiveram como
parceiros a Funvic – Faculdade de pindamonhangaba, o supermercado pão

de Açúcar, a prefeitura de
pindamonhangaba, o shopping pátio pinda e alguns
voluntários, como a ex-assistente social da Apae,
maria Aparecida Gomes e a
senhora inês.
Além das apresentações dos alunos, o papai
noel marcou presença no
evento e atendeu muitas
crianças. A “Arvore soli-

dária”, que estava no shopping, permitiu que algumas crianças (de até 12
anos) fossem apadrinhadas, recebendo seus kits
durante a cerimônia. Todos os alunos foram contemplados com um panetone, além de desfrutarem
de 280 pedaços de bolo e
sorvetes, que também foram ofertados.
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Ana Camila Campos

Grupo de alunos da Apae durante apresentação
Homenagem
Voluntária, dona Yayo
Ueda sassaki foi homenageada a pedido de pais e
alunos. “Ela é uma pessoa
muito especial, que merecia
muito mais do que isso. Ela
tem muito mais que estudo,
tem sabedoria e sempre fez
muito por nós”, justificou a
diretora da Apae, Vera lúcia de Carvalho.
Ana Camila Campos

A facilitadora de projetos sociais da capelania da
Funvic, simone Braça, representou o diretor da faculdade, prof. luís otávio
palhari, e agradeceu a oportunidade que a Apae deu à
Faculdade, ressaltando que
foi uma honra participar e
colaborar do evento. “sextafeira (12), entregamos cerca
de 2 mil kits a algumas escolas municipais, em parceria
com a prefeitura, por meio
da Árvore solidária. Agradecemos a todos que nos
deram essa honra”, disse.
Balanço
para a presidente da instituição, maria Giovana do

Amaral, 2014 foi um ano recheado de desafios. “Alguns,
nós superamos, outros, ainda
ainda haveremos de superar.
Temos muita coisa para fazer
em 2015. Vamos nos programar ainda melhor e investir
em mais projetos”, afirmou.
Estiveram
presentes
na cerimônia, autoridades como o secretário de
Relações institucionais da
prefeitura de pindamonhangaba – representando o prefeito, a diretora de
comunicação da prefeitura, além de ex-diretores da
instituição, membros da
diretoria, voluntários, alunos e familiares.
Ana Camila Campos

Coral emocionou os familiares dos estudantes na apresentação

Aluno recebeu kit com brinquedo

Pindamonhangaba brilha no
Troféu Brasil de Triathlon
Silvio, Thaís e Luis Gustavo trouxeram bons resultados
pindamonhangaba foi destaque na 24ª edição do Troféu
Brasil de Triathlon, que terminou no domingo (14). A quinta
e última etapa foi disputada em
Santos e definiu os campeões de
2014 da mais importante prova
da modalidade na América latina. o evento reuniu diversas
feras, entre profissionais e amadores, que brigavam diretamente pelos títulos.
Atleta da secretaria de Juventude, Esporte e lazer da prefeitura de pindamonhangaba, silvio prado participou da prova e
se garantiu entre os melhores do
país. sexto colocado em 2013,
dessa vez, depois de disputar
cinco etapas, uma em são paulo e quatro em santos, terminou
na terceira posição da categoria
Amador short 25 a 29 anos.
“É muito gratificante defender o nome da cidade. subir no
pódio com a bandeira de pindamonhangaba é motivo de muito
orgulho”, festejou o atleta que
até pouco tempo atrás, não imaginava poder representar seu
município.
A história de silvio prado,
hoje com 27 anos, já foi contada e recontada. Depois de pesar
quase 200 quilos ele conseguiu,
com muita dedicação e sem nenhuma intervenção cirúrgica,
transformar sua vida de forma
absolutamente impressionante.

Divulgação

No pódio, silvio Prado carrega a bandeira de Pinda

CidAde é CAmPeã
PAulisTA de mAlhA
A equipe de malha da Ferroviária/Sejelp conquistou o
CampeonatoPaulista (série B)
no domingo (14), após vencer
dois jogos contra a Comunidade
Mariana, de Taubaté.
A Ferroviária havia ganhado
em casa e perdido na raia do
adversário, por isso aconteceu a
terceira partida, na raia de Mogi
das Cruzes, onde a equipe de
Pinda venceu os dois jogos, por
70 x 40 e 72 x 52.
Os atletas campeões que integram a equipe são: Sérgio Soares, Du, Emerson, Lucas Ouverney, Rodrigo Soares, Adriano,
Marquinho, Gilmar, Bill, Keny,Fusca, Luizão e Toninho Pires.
O diretor do Departamento
de Malha é Ribamar Alves Corrêa, e o diretor de Esportes da
Ferroviária é Raul Lemos. Raul,
o diretor de Futsal Nilo Araújo e
diretor Social Chico TecTron re-

ceberam os atletas na sede social
do clube, na volta vitoriosa após
a grande conquista.
“A Ferroviária encerra o ano
de 2014 com muitas conquistas
em todos os setores, e este título
estadual da Malha vem sacramentar o esforço de todos –
diretores, conselheiros, colaboradores e atletas – para elevar
cada vez mais o nome de nosso
clube e nossa cidade no cenário
nacional”, comentou o presidente José Celso Púpio.
Pela Prefeitura, o prefeito e o
secretário de Esportes também elogiaram os atletas pela conquista.
De acordo com os competidores, a meta agora é continuar
treinando para 2015. “Temos
muito a melhorar e vamos nos
empenhar ainda mais para alcançarmos resultados melhores
no próximo ano”, afirmou Lucas
Ouverney.
João paulo ouverney

O sedentarismo ficou no passado e o esporte ganhou espaço.
Enfeitiçado pela corrida de rua
- fenômeno em todo o mundoo advogado tomou gosto pelas
competições e depois de algum
tempo, topou um desafio ainda
maior; três vezes mais desgastante.
no triathlon, modalidade
olímpica que envolve natação,
atletismo e ciclismo, silvio acumula uma série de resultados
expressivos dentre os atletas
amadores, e representando sua
cidade natal, tem colocado a
princesa do norte sempre em
destaque.

o secretário de Juventude,
Esportes e lazer da prefeitura
elogiou o atleta. “o silvio é um
exemplo de vida. saiu de uma
obesidade, lutou, acreditou em
si próprio e conseguiu provar
sua capacidade”.
Outros Resultados
na companhia de silvio,
outros atletas amadores colocaram pindamonhangaba em
destaque. Thaís prado, esposa
de silvio, sagrou-se campeã da
categoria Feminino olímpico
de 25 a 29 anos, e luis Gustavo
Monteiro Pinto ficou na quinta
posição da categoria Amador
short de 40 a 44 anos.

equipe comemorou o título paulista de 2014
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ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Quando a Bandeira do Divino descia o Paraíba
A Festa do Divino, uma
das mais antigas e concorridas práticas do catolicismo
popular. Realizada no Dia
de Pentecostes (50 dias após
a Páscoa), quando a Igreja
Católica comemora a descida do Espírito Santo sobre
os apóstolos, era um evento
religioso muito aguardado
também na Pindamonhangaba de antigamente. Em
uma edição antiga da Folha
do Norte, extinto semanário
local, tomamos conhecimento de uma nota referente ao evento.
Conforme a nota, na
manhã do dia 6 de novembro de 1905, sairia
do porto do Jardim (porto que existia às margens
do rio Paraíba, em frente
ao Bosque da Princesa),
uma Bandeira do Divino.
A bandeira seguiria em
canoa rio Paraíba abaixo,
“com a respectiva folia
para esmolar em benefício
da futura Festa do Divino”
que, naquele ano estaria a
cargo do capitão Antonio
Lemes Sobrinho.
Informava o jornal que
haveria canoas à disposição do público interessado em acompanhar a bandeira, que seguiria ao som
de foguetes e música.

A aquarela de Diógenes
Paes (Jundiaí-SP) mostra
uma apresentação da
Bandeira do Divino
quando saía para esmolar
visando arrecadar fundos
para a realização da festa
no Dia de Pentecostes

Arquivo TN

Em Pinda a Bandeira do Divino
saía do porto que existia em
frente ao Bosque da Princesa,
então denominado Jardim
Velho ou Jardim Público.
A saída era marcada com
foguetório e muita música

MIGUEL VIEIRA FERREIRA (1837 - 1895)
No último dia 10 de dezembro
completou-se 177 anos do nascimento do Dr. Miguel Vieira Ferreira (São Luís, 10/12/1837 — Rio de
Janeiro, 20/9/1895), abolicionista,
republicano, jornalista, engenheiro,
militar e Doutor em Ciências Matemáticas e Físicas, fundador da Igreja
Evangélica Brasileira em 11 de setembro de 1879 e patrono de escola. Em
alusão à data, a leitora professora
do magistério público municipal de
Pindamonhangaba, Daniela Paula,
nos enviou um texto, pesquisado por
ela, referente ao ilustre brasileiro
maranhense que no século XIX já
defendia a importância da participação das mulheres na sociedade
brasileira.
Dados biográﬁcos
“Em 10 de dezembro de 1837 nascia à Fonte das Pedras, em São Luís
do Maranhão, uma criança, predestinada a ser na Terra elemento de
vida, manancial de graças, fonte inﬁnita de bênçãos, irradiação perfeita
do bem!
Crescendo, adquiriu em sólida e
aprimorada educação, baseada em
profundos conhecimentos seculares,
o preparo preciso para o desempenho de sua delicada e sublime
missão!
Tornou-se homem e, nesse homem, vimos surgir a ﬁgura inconfundível do Doutor Miguel Vieira
Ferreira, ilustre entre os mais ilustres de seus pares!
Patriota ardentíssimo, propugnou sempre pelo estabelecimento, no
país, dos ideais mais alevantados,
convindo salientar ter sido ele o
pioneiro na educação e instrução ministradas ao sexo feminino em nosso
meio social.
Republicano de coração,cooperou com extrema eﬁcácia para que
se implantasse no Brasil, o regime
democrático.
Abnegado em extremo, pediu

demissão do Exército e, mais à
vontade, tudo fez pelo desejo exclusivo de ser útil a outrem, de servir de
coração à sua querida pátria!, que
também ofusca, por seu intensíssimo
brilhar, a visão dos que, deixando em
plano inferior o que advém de Deus,
buscam no que é material, a felicidade tão falaz que caracteriza tudo
quanto, por ser temporal, é essencialmente mundano.
Glória, honra, e louvor sejam, pois,
dados a DEUS, o PAI, e a seu bendito FILHO, pela graça e bênção que
em MIGUEL foram conferidas aos
servos do Altíssimo aqui na Terra.
Amém.
Militar brioso, pois foi oﬁcial de
engenheiros, atuou em sua classe
como elemento operoso, amante de
uma disciplina rígida e severa. Escritor de grande envergadura,
tratou de múltiplos assuntos, abordando as mais complexas e transcendentes questões de caráter cientíﬁco,
político e social. Homem de ação,
dirigiu indústrias, fundou escolas,
organizou bancos, coisas essas todas
referidas no importante Dicionário
Histórico e Geográﬁco da Província
do Maranhão pelo Dr. César Augusto
Marques. Político, fundou o primeiro clube republicano no Brasil,
em 1870; foi um dos cinco primeiros
redatores da folha “A República”;
presidiu o quinto distrito republicano
e assinou o célebre manifesto de 70,
o que poderá ser conhecido com mais
amplitude pela leitura do Álbum de
Portugueses e Brasileiros Eminentes,
fascículo XVII, sendo que Joaquim
Nabuco sobre ele também escreveu
em 1895 pelas colunas do “Jornal do
Comércio”.
Doutor Miguel lutou bravamente para que a mulher pudesse se
instruir e manifestar suas opiniões e
pensamentos assim como os homens
faziam prioritariamente. Em uma
de suas conferências, demonstrou

A página de História TN (Pinda Antiga). Criada em 2005, ano em que o município comemorava 300
anos de Emancipação Política e Administrativa - a pá-

não ter dúvida em acreditar que
a mulher, obtendo a liberdade de
instrução, poderia contribuir e muito
para uma sociedade mais igualitária
e justa.
Mulher, metade necessária
“ (...) Eu desejo que o Brasil
todo reconheça que, enquanto neste
país a mulher for escrava, o homem
não poderá ser livre; que enquanto
a mulher for ignorante, os homens o
serão também, no geral; que enquanto a mulher for infeliz, o homem
não terá felicidade; enquanto a mulher for infeliz, metade ignorante e
escrava, o país será infeliz, ignorante
e escravo. Com essa ignorância e
falta de liberdade, o país perde mais
de suas forças, pois que a mulher é a
metade da população, e além disso a
outra metade, o homem, empreenderá maiores cometimentos desde que
a mulher estiver na altura de compreendê-lo e acompanhá-lo.(...)”
“(...) O Brasil terá dado um
grande passo desde que a mulher
quiser instruir-se, depois de bem
convencida da necessidade e utilidade da instrução, desde que os homens
a deixarem gozar da liberdade que
lhes foi dada pela própria natureza,
mas que as leis sociais e os costumes
lhe tem tirado.
Desejo que todos se convençam de
que, para a humanidade, nunca haverá perigo na aliança da instrução
com a liberdade, para a sociedade e
os costumes não o pode existir desde
que essa liberdade e instrução se basearam em uma sólida educação, que
a seu turno ﬁrma-se no conhecimento íntimo e na prática da virtude.
Não temamos instruir e libertar
a mulher; (...) não devemos recusar
- lhe o ensino e a liberdade dizendo
que elas são incapazes de tê-la e de
aprender. (...) Avançar desde já esta
proposição é cousa prematura; é
arriscar um juízo sem o menor fundamento e que provavelmente será ou

gina tem como ﬁnalidade recordar as importantes passagens da história, fatos, fotos (retratos e ilustrações),
ﬁlhos ilustres, locais históricos, escritos literários, casos

poderá ser irrisório para o futuro.
Desejo que reconheçam que não há o
menor perigo em realizar, a respeito
da mulher, o que professa a Escola
do Povo; e que ao contrário de nossa
sociedade já tem sido e será muitíssimo prejudicada se não forem aceitos
os princípios que pregamos.(...)”
Bibliograﬁa:
1) - FERREIRA, Miguel Vieira. Theses. Tipograﬁa POPULAR .RJ. 1862.
2) - Álbum de Portugueses e Brasileiros Eminentes , fasc. XVII e XVIII.
Lisboa. 1891 e 1892.
3) - A República. Jornal do partido republicano.1873.
4) - GOMES, Sônia Almeida; SARAIVA, José Cloves Verde. Matemático
Maranhense uma vida pela liberdade. Gráﬁca Universal. São LuísMA.2000.

e causos da Pinda antiga. Matérias referentes à área
de história que não estejam dentro dos critérios, caso do
texto acima, só são publicadas em caráter excepcional.
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Felipe César – FC
Janio Lerario também
Cal pede para prefeito
pede extensão da rede presta homenagem à senhora ceder área abandonada
de água no Colmeia
Maria Florinda Victorino
para Grupo Escoteiro

de
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Vereador
Felipe
césar - Fc

AssessoriA

de
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O Vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) enviou
Requerimento de nº 2362/2014,
ao Prefeito Vito Ardito Lerario
e aos demais Departamentos
competentes, para que estudem
a possibilidade de ceder para uso
dos Escoteiros da nossa cidade, a
área que fica ao lado do Reservatório e Distribuição de Água da
Sabesp, na Rua Hitofo Awata, no
bairro Araretama.
Cal disse que hoje esta área
se encontra em abandono, com
uma construção sem acabar e
toda cheia de mato e que se for
cedida para os Escoteiros, com
certeza será bem cuidada e fará
um bom uso.
Substituição de postes
no Morumbi
Outro requerimento que
também foi enviado pelo vereador ao Prefeito e Departamento
competente, é o pedido dos moradores do bairro Morumbi, para
que estudem a possibilidade de
realizar a substituição dos postes
de madeira que ainda existe no

V ereador J anio l erario , a hoMenageada M aria F lorinda V ictorino e o presidente do
conselho Municipal da coMunidade negra de pindaMonhangaba, pai rogério de ieManJá

Na sessão solene em
comemoração ao Dia da
Consciência Negra de 2014,
realizada no dia 24 de novembro, o vereador Janio
Ardito Lerario (PSDB)
também prestou significativa homenagem à Senhora
MARIA FLORINDA VICTORINO, indicada pela
diretoria do “Conselho
Municipal de Participação e Desenvolvimento
da Comunidade Negra de
Pindamonhangaba”. Maria
Florinda recebeu um Diploma de “Honra ao Mérito”
da Câmara.
Nascida em Pindamonhangaba no dia 30 de abril
de 1957, Florinda é moradora da rua José Monteiro
Salgado, Campo Alegre.
Filha de Pedro Victório e
Maria Benedita Godoi Vic-

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

torino, é casada com José
Leite Ribeiro com quem
teve 4 filhos: Jandir Damião
Ribeiro, Jandira Anajara
Ribeiro, Monique Inácio
Ribeiro e Mônica Ribeiro.
Possui 3 netos: Carlos Otávio Henrique de Oliveira,
Lavínia Alessandra Ribeiro
e Ires Izabele Ribeiro. Sempre disposta, concilia os
cuidados com os sobrinhos
e os afazeres domésticos.
Com muita força de vontade
e aplicação percebeu que
nunca é tarde para buscar
conhecimentos e, com esta
motivação, voltou para a
escola visando concluir
o ensino fundamental e o
ensino médio. E não parou
por aí: já está pensando em
fazer o vestibular para ingressar na Faculdade e ter
uma sonhada profissão.

bairro, pelos postes de cimento,
que além de melhorar a estética
do bairro, evita a proliferação de
escorpiões, como vem acontecendo nos buracos dos postes de
madeira, segundo a informação
de alguns moradores.
Barras de alongamento
no Distrito
O vereador Cal também está
cobrando, através de Requerimento, já há algum tempo, a possibilidade de instalação de barras
de alongamento no calçadão da
avenida Dr. José Adhemar César
Ribeiro, no Distrito de Moreira
César. O vereador recebeu informação através do Diretor de
Esportes e Lazer do Distrito, que
em breve será instalada.
O vereador frisa que hoje as
pessoas que fazem sua caminhada
nesta avenida, se utilizam dos
bancos dos abrigos de ônibus
para realizar seus alongamentos,
por isso pedimos urgência nessa
nossa solicitação para que essas
pessoas possam ter adequadamente suas condições de alongar.

C o m u n i C A ç ã o / CV P

AssessoriA

Honraria foi entregue no D ia Da ConsCiênCia
negra e inDiCação foi Do ConselHo M uniCipal
De p artiCipação e D esenvolviMento Da
CoMuniDaDe n egra De pinDaMonHangaba

de

construção de uma rodoviária
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 novas
linhas possam ser criadas e
atendidas, permitindo que
Pindamonhangaba possa ter
ligações com outras cidades e
capitais do país. “Nossa cidade
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”.

AssessoriA

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) pede a administração que faça a extensão
da rede de água do bairro da
Cruz Grande até o bairro da
Colmeia, através da estrada
Jesus Antônio de Miranda, a
estrada do Ribeirão Grande.
O vereador justifica que a
população dos bairros rurais
carecem de água tratada e este
pedido é antigo, e que ainda
não foram atendidos.
Rede de Esgoto
Outra solicitação do vereador é a extensão da rede de
esgoto do bairro Massaim até o
bairro do Bonsucesso. “Precisamos dar melhores condições
de infraestrutura aos nossos
bairros rurais e nossos pedidos
visam dar melhores condições
ao homem do campo”, diz o
vereador Felipe César – FC.
Rodoviária
na Via Dutra
O vereador
Felipe César
– FC reitera
ao Prefeito, a
realização de
estudos para
viabilizar a

Vereador cal

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Cal

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Toninho da Farmácia cobra Vereador Magrão cobra
Professor Eric comemora:
a falta de medicamentos nos urgência na instalação de
começou a obra da cobertura
postos de saúde
lombada no bairro Mantiqueira da quadra esportiva do Beta
AssessoriA

de
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peDiDo foi feito ao DepartaMento De

outra obra iniCiaDa foi a Construção Da

trânsito e equipaMento De segurança Deve ser
instalaDo na aveniDa José Monteiro roMão

Vereador toninho

da

FarMácia

O vereador Toninho Farmácia do (PDT) atendendo a
inúmeros reclames de moradores está solicitando providências urgentes no sentido
da regularização da entrega
de medicamentos nos posto
de saúde.
O vereador usa como
exemplo a falta do medicamento Daflon -indicado para
o tratamento das manifestações da insuficiência venosa
crônica, funcional e orgânica,
dos membros inferiores. Tratamento dos sintomas funcionais
relacionados à insuficiência
venosa do plexo hemorroidário. Alívio dos sinais e
sintomas pré e pós operatórios
de safenectomia. Alívio dos
sinais e sintomas pós-operatórios de hemorroidectomia.
Alívio da dor pélvica crônica
associada à Síndrome da Congestão Pélvica. Estando em

falta na rede pública, trazendo
inúmeros transtornos pois
muitos pacientes não possuem
recursos para arcar com a
compra destes medicamentos.
“Tenho confiança no trabalho da Secretária de Saúde
e sei que ela está atenta a esta
questão e vai com certeza
resolver este problema”.
Abastecimento de Água
O vereador Toninho Farmácia está solicita ao Departamento de Obras da prefeitura,
providências na inspeção de
qualidade no caminhão-pipa,
responsável pelo abastecimento de água da comunidade
rural da Chacrinha. “Faço esta
solicitação, pois os moradores
desta comunidade reclamam
na qualidade e do gosto e da
cor amarelada da água que está
sendo consumida por eles”,
conclui o vereador Toninho
da Farmácia.

O vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão (PPS)
protocolou nesta semana o
requerimento nº 2.481/2014
reivindicando ao Departamento de Trânsito que tome
providências urgentes para
instalação de lombada ou
qualquer outro tipo de inibidor de velocidade na avenida
José Monteiro Romão, no
Residencial Mantiqueira.
Segundo o vereador, alguns motoristas, sem o mínimo de responsabilidade,
fazem da referida avenida,
uma verdadeira pista de corrida. Na semana passada, um
jovem motociclista foi vítima
de acidente de trânsito, quando um veículo ao fazer uma
conversão na referida avenida

o atingiu com violência. A vítima, com ferimentos graves,
continua internada na UTI do
PS municipal.
Magrão destaca que havia feito duas Indicações
em 2013 - nº 172/2013 e
627/2013 - pleiteando a instalação de lombada na referida
avenida, devido a mesma,
possuir um tráfego intenso de
veículos, pedestres e ciclistas,
sendo que os pedestres estão
sempre em constante perigo.
“Infelizmente um acidente
ocorreu e espero que o Departamento de Trânsito tome alguma medida, com urgência,
para coibir que os veículos
transitem em alta velocidade
pela referida avenida”, disse
o vereador Magrão.
Fotos: AssessoriA
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V e r e a d o r M a g r ã o ( d e s ta q u e ) r e i V i n d i c a
a o d e pa rta M e n to d e t r â n s i to a i n s ta la ç ã o
de loMbada na aVenida José Monteiro
roMão, no residencial Mantiqueira,

AssessoriA
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quadra, onde pratiquei
muito esporte junto com
meus colegas do bairro.
Como vereador, tive a
oportunidade de pedir
ao Prefeito, através de
requerimento, sua cobertura. Tenho certeza
que, com a cobertura
dessa quadra, a juventude será estimulada mais
ainda à prática esportiva, podendo assim ter
uma vida melhor e mais
saudável. Agradeço ao
Prefeito, juntamente com
Vereador proFessor eric coMeMora o início da obra a Secretaria de Obras e
da cobertura da quadra esportiVa do bairro do beta
Serviços e à Secretaria de
Através do requerimento Esportes por viabilizarem mais
nº 1.427/2013, o vereador este beneficio à população do
Professor Eric (PR) solicitou bairro Triangulo”, comemorou
ao Prefeito, ao Departamento o vereador Professor Eric.
de Obras e Serviços e à SecreMoreira César
taria de Esportes, a cobertura da
Por meio do requerimento
quadra esportiva localizada no nº 667/2013, o vereador Probairro do Beta. E nesta semana, fessor Eric (PR) solicitou ao
o vereador Professor Eric e a Executivo, a construção da
população dos bairros Beta e calçada ao longo do campo
Delta já podem comemorar, de futebol localizado na rua
pois as obras já foram iniciadas. Benedito Galvão de Castro,
Agora, os moradores e, princi- no Marieta Azeredo. As obras
palmente, a juventude terão um foram iniciadas. Desta forma,
lugar adequado para praticar o vereador Professor Eric pode
esportes, com mais conforto e comemorar mais esta conquissegurança, pois em períodos de ta. “Agradeço ao Prefeito e
chuvas, as atividades ficavam ao Subprefeito por atenderem
perigosas e muitas vezes, im- a mais este pedido e, assim,
possível. “Como morador das melhorar nossa qualidade de
Campininhas vi, em minha vida”, comemorou o vereador
infância, a construção desta Professor Eric.

Fale com o vereador Professor Eric

Fale com o vereador Magrão:

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

loteaMento Marieta azereDo

onde ocorreu graVe acidente

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade

CalçaDa ao longo Do CaMpo De futebol no

Assistentes

AssessoriA

de

de

ComuniCAção

professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

imprensA pArlAmentAr: Luiz CArLos Pinto (mtb 32.783) e robson Luís monteiro (mtb 18.021)
www.CAmArAPindA.sP.gov.br

teLefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279
e 3644-2281
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Pindamonhangaba

Caminhoneiro
deve responder
por homicídio
culposo
Foi enterrado na segunda-feira (15) o corpo do
homem, de 37 anos, atropelado por um caminhão
no domingo (13), na avenida das Margaridas, no
Vale das Acácias.
Segundo testemunhas, o motorista do caminhão chegou a parar, mas fugiu depois de constatar que a vítima havia morrido.
A Polícia Militar chegou à casa do motorista
e o caminhão foi apreendido. De acordo com a
PM, nele havia oito latas de cerveja e uma garrafa longneck, todas vazias. A Polícia Civil investigará se o motorista estava embriagado no
momento do acidente.
Segundo a polícia, o condutor deve responder
a processo por homicídio culposo (quando não há
intenção de matar).

PrEfEITurA MuNICIPAL DE PINDAMoNhANgABA
EDITAL rESuMIDo
PrEgÃo Nº 398/2014
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. 398/14, referente à
“Contratação de empresa especializada em serviços de eventos e responsabilidade técnica
em locação, montagem, desmontagem e operação de equipamentos de som e iluminação
para eventos no município de Pindamonhangaba pelo período de 12 (doze) meses”, com
encerramento dia 06/01/15 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, 16 de dezembro de 2014.

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA

CNPJ 60.595.451/0001-40
EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA JURÍDICA - EXERCÍCIO DE 2015
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações
Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei
nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o artigo 605 da CLT,
vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas jurídicas, que possuem imóvel rural,
com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural,
enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II,
alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento
da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2015, devida por força do Decreto-lei
1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer,
impreterivelmente, até o dia 31 de janeiro de 2015, em qualquer estabelecimento integrante
do sistema nacional de compensação bancária. A falta do recolhimento da Contribuição Sindical
Rural - CSR, até a data do vencimento (31 de janeiro de 2015), constituirá o produtor rural em
mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 600
da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas
Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas
respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, e o 7º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de
perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte
deverá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura do Estado onde tem
domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua
retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual
impugnação contra a cobrança da Contribuição Sindical Rural - CSR deverá ser encaminhada, por
escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, para a sede da CNA, situada
no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021
ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviada via internet no site da
CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil-CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos
Rurais e/ou de Produtores Rurais.
Brasília, 16 de dezembro de 2014
KÁTIA REGINA DE ABREU - Presidente
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Mulher é atropelada na via
Dutra enquanto trabalhava
No final da tarde da última segunda-feira (15), uma
mulher de 42 anos foi vítima fatal de atropelamento
enquanto trabalhava no
pedágio de Moreira César.
Funcionária da Nova

Dutra, ela foi atingida por
uma carreta no momento em que mudava os cavaletes de sinalização do
pedágio. As equipes de
resgate da concessionária
foram acionadas, mas en-

contraram a vítima, moradora da cidade de Roseira,
já sem vida no local.
O motorista do veículo
foi conduzido ao 2º DP de
Moreira César e liberado
após ser ouvido.

A assessoria da CCR
Nova Dutra divulgou uma
nota lamentando o ocorrido e disse que irá colaborar com o inquérito aberto
pela Polícia Civil para investigar o caso.
Divulgação

Atropelamento foi o segundo desta semana envolvendo caminhoneiros em Moreira César
PrEfEITurA MuNICIPAL DE PINDAMoNhANgABA
CoMuNICADo

Edital de Notificação
Controle 228/14
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr.(a) MARIA ANTONIETA FRAGA
NUNES E OUTRAS responsável pelo imóvel situado a RUA FUER BOUERI, bairro
CHACARA GALEGA, inscrito no município sob a sigla SO110702005000, Quadra Lote,
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta
publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º
item I.
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DE INTERESSE SOCIAL DE PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO - 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2014
Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Gestor do Fundo
Municipal de Habitação de Interesse Social convocados a comparecer, na data e local
abaixo, para a realização da “4ª Reunião Ordinária de 2014”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
 Informes
 Aprovação do Calendário do Conselho para 2015
 Outros assuntos pertinentes ao Conselho Gestor

CoMuNICADo
A empresa Fábio Bortolin, inscrita no CEI Nº 500056467181, situada a Sitio Pedra Branca, nº
1000, em Pindamonhangaba-SP, representada pelo seu proprietário o Sr Fábio Bortolin. Solicita
o comparecimento de seu funcionário Everson Paulino Silvério, portador da CTPS nº 022190,
Serie 000400-SP, não comparece a empresa citada acima desde o dia 07/11/2014, assim
caracterizando rescisão por abandono de emprego conforme o art. 482 Letra I da CLT.

LICENÇA DA CETESB
ROGAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP torna público que recebeu da
CETESB a Licença Prévia Nº3001493 e requereu a Licença de Instalação para
Desinfestantes domissanitários, fabricação de, sito à AVENIDA ALEXANDRINA DAS
CHAGAS MOREIRA, 964, DIST. IND. DUTRA, PINDAMONHANGABA /SP.

Dia:

19/12/2014 (sexta-feira)

Horário:

9h (nove horas)

Local:

SECRETRAIA DE HABITAÇÃO

Rua Dr. Monteiro
de Godói, 445 – Bosque da Princesa.
COMUNICADO
COMUNICADO

Kennedy Flores Campos
Presidente

Os conselheiros que não puderem comparecer deverão enviar com antecedência a
justificativa de ausência através do email: habitação@pindamonhangaba.sp.gov.br

