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PANCADAS DE CHUVA À TARDE. 
MUITAS NUVENS, CURTOS 
PERÍODOS DE SOL

21º 36º

UV 14
Fonte  -  CPTEC/INPE

Divulgação

PÁGINA 2
PÁGINA 3

PÁGINA 3

RADARES DEVEM 
FUNCIONAR ATÉ 
FIM DO MÊS
Os radares instalados 

nas rodovias (Amador 
Bueno da Veiga – Pinda/
Taubaté, Vereador Abel 
Fabrício Dias – Pinda/
Roseira, Dr. Caio Gomes 
Figueiredo – Pinda/Pi-
racuama) e nas avenidas 
prof. Manoel César Ri-
beiro e Nossa Senhora do 
Bom Sucesso devem co-
meçar a funcionar até o 
fi m do mês.

De acordo com o DER 
– Departamento de Estra-
das de Rodagem do Esta-
do, o órgão aguarda testes 
de aferição para colocar 
os aparelhos em funcio-
namento.

Dunga dá testemunho na igreja 
Nossa Senhora das Graças

HISTÓRIA TRAZ 
CRISE DO CAFÉ 
E ESTÍMULO 
AO LEITE
Na página de História des-

ta edição, a Tribuna relembra 
o declínio da economia do 
café entre 1880 e 1920, até a 
crise profunda na década de 
1930, e o incentivo à produ-
ção leiteira, que começara a 
receber fortes incentivos no 
ano de 1932 em Pindamo-
nhangaba.

CONFIRA OS 
VENCEDORES 
DOS CAMINHÕES 
DA ACIP

APÓS ACIDENTE, 
MOTOCICLISTA 
FOGE SEM 
PRESTAR 
SOCORRO

POLÍCIA 
APREENDE PÉS 
DE MACONHA 
NO CASTOLIRA

TRAFICANTES 
SÃO PRESOS 
NO ARARETAMA

HOMEM TENTA 
ROUBAR BOLSA 
DE MULHER

Ferroviária promove Noite 
do Hawaii neste sábado

O cantor e apresentador Dunga, da Canção Nova, 
fará um testemunho de vida na quinta-feira (22), a 
partir das 22 horas, na Paróquia Nossa Senhora das 
Graças, do Jardim Imperial. O padre João Gabriel, dos 
Salesianos, vai celebrar a missa, que terá apresentação 
de músicas de louvor.

A tradicional Noite do 
Hawaii da Ferroviária, 
que acontece neste sábado 
(24), a partir das 22 horas, 
deve reunir milhares de 
pessoas no clube. Dentre 
as principais atrações es-
tão a Banda Swinga Brasil, 
que vai tocar sucessos do 
Axé e do pagode, e o intér-
prete Karlinhos Madurei-
ra, da Portela-RJ, que pro-
mete contagiar o público 
com sambas de enredo das 
escolas cariocas.

O presidente da Ferro-
viária, José Celso Pupio, 
destacou o investimento 
em tecnologia, decoração 
e segurança para que o pú-
blico possa se divertir com 
tranquilidade na festa.

PÁGINA 6

PÁGINA 2

PÁGINA 5

Canção  Nova

Axé e pagode devem predominar no repertório da Banda Swinga Brasil



O DER - Departamento de Es-
tradas de Rodagem do Estado de 
São Paulo informou à redação deste 
jornal que os radares instalados em 
Pindamonhangaba ainda não entra-
ram em operação. De acordo com 
a assessoria de imprensa do órgão, 

eles aguardam a aferição pelo Inme-
tro – Instituto Nacional de Metro-
logia, Qualidade e Tecnologia para 
iniciar o processo de funcionamen-
to. A previsão é que até o fi nal des-
te mês todos os radares estejam em 
operação.

E
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TRIBUNA NA NET

Tribuna do Norte EXPEDIENTEFundação Dr. João Romeiro

DITORIAL

* José Valdez de Castro MouraVANGUARDA LITERÁRIA
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* 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).

Divulgação

Allan Torquato

A Literatura Russa, no 
século XX foi forte-

mente marcada pela opres-
são do regime político que 
se instalou naquela parte 
do mundo após a Revolução 
Bolchevique de 1917. No 
início do século XX, vários 
escritores russos, críticos e 
prosadores produziram mui-
to, e, no âmbito da poesia 
destacou-se o trio: Valeri 
Brinsov, Alexander Block e 
Boris Bugaiev. Merece uma 
menção muito especial o 
escritor Ivan Bunin (1870-
1953), perseguido pelo regi-
me comunista e exilado na 
França, Bunin já era brilhan-

te antes mesmo de receber 
o Prêmio Nobel de Literatura 
(foi o primeiro russo a rece-
bê-lo em 1933), pois fora 
condecorado em seu país 
com o mais alto prêmio da 
Academia Russa de Ciên-
cias. Bunin escreveu sobre 
as tradições da Rússia Clás-
sica. Foi elogiado por escri-
tores europeus consagrados 
como Rilke, Thomas Mann 
e André Gide. Entre as suas 
obras mais conhecidas no 
Ocidente se destacam: ”La-
zarus” (1918), “The Gentle-
man from San Francisco 
ando other storie“ (1922) 
e “Mitya ́s Love”(1926). Há 

muitos anos, li o impres-
sionante “Lazarus”, numa 
magnífi ca tradução france-
sa. Bunin tem vários livros 
editados no Brasil.

Historicamente sabe-
mos que, fundada a URSS 
surgiu uma nova escola de 
pensamento denominada 
Realismo Socialista, cujo 
fundador foi Maximo Gorki, 
cuja fi nalidade era conscien-
tizar e transformar a socie-
dade russa, buscando novas 
formas e nova linguagem, 
como se pretendesse uma 
ruptura com o passado, 
dele fazendo parte: Maiako-
vski, Leonov e o dramatur-

go Simonov. Era o período 
stalinista caracterizado por 
forte controle do Estado e 
ausência de liberdade de 
expressão na União Soviéti-
ca. Com a morte de Stalin, 
alguns escritores passaram 
a questionar (muito timida-
mente) a União Soviética. E, 
para se ter uma idéia des-
sa opressão ofi cial sobre os 
intelectuais da época, basta 
citar que Boris Pasternak 
(autor de Doutor Jivago que 
foi às telas em Hollywood) 
não pode ser lido na Rússia 
até 1987 e, fato marcante: 
em 1958, foi-lhe concedido 
o Nobel de Literatura, o qual 

foi recusado, evidentemente 
por pressões ofi ciais do regi-
me comunista.

A partir da década de 
sessenta, o crítico e erudito 
Yrev Siniavski teve a cora-
gem de criticar o Realismo 
Socialista, as suas bases 
doutrinárias, tendo como 
prêmio a condenação a tra-
balhos forçados na Sibéria. 

Em 1970, Alexander Sol-
jenitsin recebeu o Prêmio 
Nobel de Literatura, claro, 
sob críticas e condenação 
do governo da sua pátria e 
de escritores aliados ao regi-
me. No período pós-stalinis-
ta, vários escritores russos 

tiveram as suas obras deno-
minadas de “Literatura ile-
gal” pelo governo, inclusive 
as obras de Joseph Brodsky, 
Prêmio Nobel de Literatura 
em 1987.

Por esses breves comen-
tários, percebe-se que a Li-
teratura Russa é rica com 
quatro prêmios nobéis: Bu-
nin (1933), Boris Pasternack 
(1958), Soljenitsin (1970) e 
Brodsky (1987).

Em 1991, houve colapso 
da União Soviética. Surgirá 
uma nova era caracterizada 
por liberdade de criação na 
literatura Russa? A História 
irá nos dizer.

ESCRITORES RUSSOS NO SÉCULO XX

Ganhadores dos 10 caminhões 
de prêmios da Acip comemoram

DER afi rma que radares devem 
funcionar no fi m do mês Cinema 

para todos
Nesta quinta-feira 

(22), o Cinefl ix retoma as 
atividades do projeto so-
cial Cinema para Todos, 
com uma sessão às 9h30. 
Nesta data, receberá 45 
alunos da Faislândia (Fé-
rias Alegres, Instrutivas 
e Sadias) de Pindamo-
nhangaba – iniciativa 
desenvolvida pelo Sale-
sianos. A Faislândia é um 
evento instrutivo onde o 
jovem encontra um am-
biente saudável e alegre 
para passar o período de 
férias, com atividades es-
portivas e culturais.

“Celebrar, como se amanhã o mundo fosse 
acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. 
O pensamento leve faz a gente mudar”.

Essa época de início do ano é recheada de festi-
vidades e celebrações. Celebra-se um novo ano que 
nasce, o verão, o calor, o sol.... (que agora, está até 
exibido demais). Celebra-se a vida, que por si só 
basta como condição máxima de felicidade, mesmo 
que muitos não sejam capazes de perceber isso ou 
de sentir...

Até chegar o carnaval - referência de início efe-
tivo do ano, como diz a maioria dos brasileiros – 
ainda devem vir mais comemorações... Mesmo em 
meio a essa realidade conturbada, que às vezes até 
gera um certo “medo”, as pessoas buscam na ale-
gria das marchinhas ou na animação dos ritmos 
mais acelerados uma esperança de que ainda é pos-
sível viver tranquilamente, em harmonia, comemo-
rando em uma só união.

Bailes do Hawaii, Festival de Marchinhas – es-
ses são alguns itens da programação do início do 
ano de Pindamonhangaba. Iniciativas públicas 
ou privadas, talvez sejam uma forma de resgatar 
a convivência harmoniosa nessas ocasiões. Como 
diria um grande fi lósofo, em um poema chamado 
Brasil, seja Monarca do Mundo: “O samba, a alma 
de teu povo./O Carnaval, a energia de tua gente./
Todas as raças cantam e dançam juntas/ na maior 
festa popular do mundo”.

Muitos já escutaram dos pais e avós como era o 
carnaval de antigamente – não como saudosismo 
ou uma forma de ser retrógrado, mas de valorizar e 
querer preservar o que era bom... e ainda pode ser.

Clima de família, amizade.... no salão: fantasias, 
confetes e serpentinas. Alegria, alegria. Também 
pode ser Juca Teles com suas ‘amoras em fl or’ – 
nem nos importamos. É lindo ver as chitas vibran-
tes colorindo as avenidas. Mas, lindo mesmo, é ver 
as crianças sorrindo no meio da multidão. Lindo é 
ver todo mundo despreocupado na avenida – sem 
medo de tiro, de assalto. A única preocupação é a 
das solteiras: será que alguém vai lhes roubar o co-
ração?

Mas ainda resta uma esperança: de acordo com 
o balanço divulgado pela Polícia Militar, a Opera-
ção Carnaval em 2014, se comparada ao mesmo 
período das festividades em 2013, teve um decrés-
cimo de 50% no número de roubos, 12% no núme-
ro de furto, 85% no número de furto de veículos. A 
tendência – e o desejo, é que a queda permaneça, e 
a alegria prevaleça. 

“Mas chegou o carnaval” ...

ainda não, estamos quase lá

A Acip – Associação 
Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba – re-
alizou no sábado (17) o 
sorteio dos 10 caminhões 
de prêmios referentes à 
Campanha de Natal “Ca-
minhão Premiado”. O sor-
teio aconteceu na praça 
Monsenhor Marcondes, 
às 12 horas, com a presen-
ça do presidente da Acip 
Etore Bonini, de diretores 
e funcionários da Associa-
ção, dentre outros.

O ganhador Antonio 
Marcos Monteiro, mo-
rador do Andrade, esta-
va presente na hora do 
sorteio. “Estamos muito 
felizes. Vamos fi car com 
todos os prêmios e fazer 
doação dos móveis e uten-
sílios antigos”, afi rmou.

Outro vencedor, Mar-
co Aurélio de Souza, foi 
contactado por telefone 
e também afi rmou estar 
muito feliz. “Nem acredi-
to, é muita emoção. Estou 
muito feliz mesmo”, co-
memorou. 

1 - Ronderson Luiz de Oliveira - Cícero Prado
2 - Francelina da Conceição Santos - Bosque
3 - Betilde Maria Tomé - Araretama
4 - Marco Aurélio de Souza - Campo Alegre
5 - Antonio Marcos Monteiro - Andrade
6 - Ivanir de Oliveira Reis - Vale das Acácias
7 - Donizete de Souza - Castolira
8 - Maria Madalena dos Santos - Cidade Nova
9 - Rosângela Aparecida Bosco - Cidade Jardim
10 - Priscila de Amorim Pinheiro - Cidade Nova

Cada cupom sorteado foi contemplado com 
os seguintes prêmios:   sanduicheira/grill Fama 
5 preta, DVD USB Inovox IN1218 MP3/CD/RIP, 
forno de micro-ondas 20L Panassonic NN-ST252W 
branco, refrigerador 261L Consul CRA30F branco, 

TV LED 22” FHD Sansung LT22C310 
DTV/USB,   liquidifi cador 2 vel. 
Mondial Power Black L28,  ventila-
dor 30 cm. Britânia Ventus preto,   
conjunto de mesa RT 110 Nicoli, 
fogão 4B piso esmaltec Veneza 
Cristal branco,   armário 6PTS 3 
GV Demobile Madri PD CZ/PTO, co-
zinha Luana,  rack Artely Peg Leve 
Canadá A60XL80 PD IMB/PTO,  
cama p/ col. 138 Novo Horizonte 
Jack CZ/PT,  conjunto estofado Ca-
ribe, Lav. Tanquinho 4 kg. Suggar 
Aleluia branco. O valor total de 
cada prêmio é R$ 4.998,50. Valor 
total da premiação: R$ 49.985,00.

OS GANHADORES FORAM:
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VARIEDADES
Banda Swinga e cantor da Portela 
tocam sábado na Ferroviária

A Associação Atlética Fer-
roviária realiza sua tradicional 
Noite do Hawaii neste sábado 
(24), a partir das 22 horas.

O evento faz parte do calen-
dário oficial do clube e deve 
reunir milhares de pessoas.

Dentre as principais atra-
ções está a banda Swinga 
Brasil, que vai tocar um vas-
to repertório de sucessos do 
pagode, sertanejo, pop, além 
de uma seleção de músicas de 
axé que marcaram a década de 

1990. Pelo Facebook, os sete 
integrantes do grupo escreve-
ram que estão animados pela 
apresentação em Pindamo-
nhangaba e prometeram con-
tagiar o público.

Outro fenômeno de sucesso 
que a Ferroviária vai propor-
cionar é o show com intérpre-
te da Portela do Rio do Janei-
ro, Karlinhos Madureira, além 
de bateria de escola de samba.

À frente de uma das agre-
miações de samba mais fa-

mosas do mundo, Karlinhos 
Madureira é conhecido pela 
qualidade da afinação da voz 
e é um músico completo, pois 
toca vários instrumentos. 
Além de músicas da Portela, 
Karlinhos Madureira e a ba-
teria devem executar sambas 
enredo de outras escolas.

O presidente da Ferrovi-
ária, José Celso Pupio, disse 
que todos do clube estão acer-
tando os últimos detalhes da 
festa e prometeu uma grande 

noite. “Nesse primeiro even-
to social do ano, esperamos 
a participação dos associados 
e visitantes, e que todos nós 
possamos curtir e nos divertir 
em um ambiente alegre e sa-
dio. Esta é mais uma festa que 
realizamos com muita dedica-
ção e carinho”.

Ele também destacou a se-
gurança do clube, que conta-
rá com agentes profissionais 
preparados para garantir o 
lazer sem ocorrências, bem 

como um sistema de monito-
ramento por câmera.

Mais diversão
A direção do clube informou 

que modelos fantasiadas de 
hawaianas receberão os convi-
dados com entrega de colares. 
Também haverá mesas de frutas 
tropicais em ambiente ao ar livre 
totalmente decorado. Estrutura 
de bar, segurança, iluminação 
e som estão sendo preparadas 
para transformar o local numa 
verdadeira ‘avenida do samba’.

Associado em dia não 
paga; não associado 
pode adquirir o 
ingresso por R$ 20, 
no clube, na loja 
Netto Jeans (em 
frente ao Mercado) 
e na D’JuBijoux (rua 
Coronel Fernando 
Prestes, 133 – em 
frente ao Choppão).
Mais informações pelo 
2126-4444.

INGRESSOS

Banda Swinga tocará sucessos de pagode e axé

Associado em dia não 

INGRESSOS

Presidente José Celso PupioKarlinhos Madureira, intérprete da Portela

Paróquia realiza testemunho 
com membro da Canção Nova

A Paróquia Nossa Senho-
ra das Graças, localizada no 
Jardim Imperial, celebra nesta 
quinta-feira (22) uma missa 
com o testemunho do cantor, 

compositor, pregador, escritor, 
locutor de rádio e apresentador 
de televisão católico Dunga, da 
Canção Nova.

Estão sendo esperadas mais 

de 300 pessoas para acompa-
nhar a missa, que será celebra-
da pelo padre João Gabriel dos 
Salesianos. O evento acontece 
a partir das 19h30.

Nascido em Pindamo-
nhangaba no dia 2 
de março de 1964, 

fi lho de Francisco dos Santos 
e Maria Benedita de Lima 
Santos, viveu sua infância 
na fazenda Coruputuba. 
Demonstrou interesse pela 
música desde pequeno. Na 
década de 1980, teve muitos 
problemas com drogas e 
bebidas, mas, aos 18 anos, 
teve seu retorno à Igreja 
Católica e se casou. Cresceu 
profissionalmente, tornan-
do-se um profissional da 
mecânica. Era animador de 
grupo de oração e, na época 
já casado com Edinéia, teve 
seu primeiro filho, Felipe. 

Hoje, o casal tem ainda mais 
duas filhas: Priscila e Ana 
Carolina.

Recebeu um convite para 
morar na Canção Nova em 
1991, dando início a sua 
trajetória como missioná-
rio da Comunidade, onde 
ganhou grande enfoque 
em lidar com a juventude, 
especialmente com o movi-
mento PHN – Por Hoje Não 
Vou Mais Pecar. Segundo o 
cantor, o grupo surgiu com 
a experiência adquirida nas 
visitas a presídios, Funda-
ção Casa, casas de apoio ao 
portador de vírus HIV, além 
de sua própria história de 
vida. 

DUNGA

Missionário nasceu em Pinda

CONVOCAÇÃO – 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2015

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores 
conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, 
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para 
a realização da “2ª Reunião Ordinária de 2015” , cuja 
pauta vem a seguir:

Pauta:

- Informes 
- Atas
- Deliberação dos recursos FUMCAD destinados 

-  Deliberação dos recursos FUMCAD
- Outros assuntos pertinentes ao Conselho
- Processo eleitoral CMDCA
- Processo eleitoral unifi cado CT
- Conferência Municipal DCA

Dia: 27/01/2015 (terça-feira)
Horário: 17h (dezessete horas) 
Local: Auditório da Prefeitura Municipal

Adriano Augusto Zanotti
Presidente

Lembrando aos conselheiros que não puderem 
comparecer (sociedade civil e poder público) 
que comuniquem seus suplentes e justifi quem sua falta 
através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@
pindamonhangaba.sp.gov.br

EDITAIS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO PARA A 1ª REUNIÃO 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo de 
Previdência Municipal de Pindamonhangaba convocados para a 1ª 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 28 de janeiro do ano de 2015.
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, 21 de Janeiro de 2014.

Sidervan Luiz Alves
Superintendente do FPMP

Divulgação Divulgação

Divulgação

Divulgação
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

AssessoriA de ComuniCAção
Assistentes de imprensA pArlAmentAr: Luiz CArLos Pinto (mtb 32.783) e robson Luís monteiro (mtb 18.021)

www.CAmArAPindA.sP.gov.br

teLefones:
(12) 3644-2275, 3644-2279

e 3644-2281

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:
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 Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

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

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Vereador dr. Marcos aurél io Villardi
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Vereador ricardo Piorino e caPitão PM Paulo caValheiro
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Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Vereador

roderley Miotto
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Vereador

Professor osValdo

Portal da câMara recebeu Milhares de acessos eM 2014 e disPonibilza 
inforMações iMPortantes de interesse Público aos cidadãos de PindaMonhangaba

Por 6 votos a 3, o Projeto 
de Lei nº 14/2014, de autoria 
do Executivo,  que “Institui a 
Contribuição para Custeio da 
Iluminação Pública” - incluído 
para votação no dia 15 de de-
zembro de 2014 - foi aprovado 
pelo plenário da Câmara de 
Pindamonhangaba. Um dos 
três votos contrários foi do 
vereador Professor Osvaldo 
(PMDB) que afirmou ser con-
tra a implantação da taxa de 
contribuição para custeio da 
iluminação pública – CIP por 
entender que, hoje, Pindamo-
nhangaba não está preparada 
para assumir esse serviço, 
pois há falta de manutenção, 
existem postes sem luminárias 
e outros locais e bairros com 
iluminação precária. O projeto 
que instituiu a taxa CIP deter-
mina que todo o sistema de 
iluminação pública passe a ser 
gerenciado pela Administração 
Municipal.

O vereador Profes-
sor Osvaldo explica 
que o projeto aprovado 
apresenta alíquotas de 
contribuição diferen-
ciadas conforme o tipo 
de unidade consumido-
ra. Assim, um imóvel 
residencial deverá ter 
um acréscimo de 3% 
no valor da conta. Os 
imóveis comerciais so-
frerão acréscimo de 6% 

Sempre atuante e partici-
pativo, o vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR) está 
cobrando da atual Adminis-
tração de Pindamonhangaba, 
que adote providências para 
que seja feita a contratação de 
Neuropediatra para a Rede Pú-
blica de Saúde. Ele alega que 
é importante ter  profissionais 
nesta especialidade para me-
lhorar a saúde da população. 
A Neuropediatria (conhecido 
como Neurologia infantil ou 
Neurologia Pediátrica) tem a 
especialidade em disfunções 
neurológicas do sistema ner-
voso e muscular, nas crianças 
e adolescentes. “Precisamos 
contratar com urgência esses 
profissionais para ampliar e 
melhorar a saúde e qualidade 
de vida da nossa população”, 
ressaltou o vereador Dr. Mar-
cos Aurélio.

Psiquiatras e psicólogos
O vereador Dr.  Marcos 

Aurélio está insistindo na 
contratação de mais psicó-

Atento às necessidades da popu-
lação, o vereador Roderley Miotto 
(PSDB) apresentou diversos Projetos 
de Lei para combater as drogas e a 
violência, além de estreitar parcerias 
e buscar recursos para a área com a 
Prefeitura e o Governo do Estado.

O edil apresentou projetos para 
a divulgação do Disque Denúncia 
– 181 nos veículos do Sistema de 
Transporte Coletivo e para a exibição 
obrigatória de vídeos educativos 
antidrogas em shows e eventos 
culturais. O mais recente projeto do 
vereador, transformado em Lei pelo 
Prefeito, obriga as agências bancárias 
a bloquearem a visão do atendimento 
nos caixas, para evitar os olheiros que 
dão dicas para o crime da “saidinha 
de banco”.

Uma emenda de Roderley Miotto 
ao Projeto de Lei n° 147/2013, do 
Poder Executivo, que “Estima a Re-
ceita e fixa a Despesa do Município 
de Pindamonhangaba para o exercí-
cio de 2014”, realocou R$ 350 mil 
reais para a ampliação da Atividade 
Delegada na cidade. O convênio 
para o programa foi assinado pelo 
Prefeito e pelo Secretário de 
Segurança Pública no dia 27 
de dezembro de 2013 e a Po-
lícia Militar já está atuando 
com a Atividade Delegada 
em nossa cidade.

O vereador Roderley 
Miotto esteve em abril de 
2014, em reunião com o 
Secretário de Segurança, 
Fernando Grella, onde na 
ocasião cobrou mais atenção 
com a questão da segurança 

Cumprindo seu planeja-
mento de trabalho, de visitar os 
bairros da cidade, se reunindo 
com as lideranças da comuni-
dade de Pindamonhangaba, 
o vereador Ricardo Piorino 
(PDT) recebeu diversas so-
licitações da população que 
dizem respeito a melhoria na 
segurança, notadamente quan-
to aos crimes mais graves e 
violentos como os homicídios, 
roubos e tráfico de drogas. 
Segundo o vereador, está 
evidenciado que a situação 
está crítica e causando uma 
sensação desconfortável aos 
munícipes da cidade.

Diante dessas reivindica-
ções, Ricardo Piorino esteve 
reunido com o Comandante 
da Polícia Militar de Pinda-
monhangaba, Capitão PM 
Paulo Cavalheiro, ocasião 
em que foi informado que já 
estão sendo tomadas provi-
dências para oferecer maior 
segurança à população dos 
bairros de Pindamonhanga-
ba. O vereador informou que 
ficou definido pela Polícia 
Militar que irão desenvolver 

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br
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O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicita ao Prefeito 
Vito Ardito, providências 
junto ao departamento com-
petente, para que seja feito 
o recapeamento no piso as-
fáltico da avenida Dionísio 
Anochi, no bairro Cícero 
Prado, nas proximidades do 
ponto de ônibus urbano. De 
acordo com o vereador, a 
referida via encontra-se com 
buracos acumulando água da 
chuva, colocando em risco 
a segurança de pedestres e 
veículos que transitam pelo 
local.

Permanência de
Médica no CPIC
O vereador Martim Cesar 

solicitou ao Prefeito Vito 
Ardito, providências junto 
ao departamento competente, 

Martim Cesar pede 
melhorias para o 
bairro Cícero Prado

para que seja informado a 
possibilidade da permanência 
da Dra. Laura Barquett, mé-
dica homeopata do PSF, que 
está atendendo no CPIC - Pin-
damonhangaba desde 2008.  
De acordo com o vereador, a 
Prefeitura não dispõe de pro-
fissional capacitado à altura 
de suas atribuições, deixando 
uma grande quantidade de 
pacientes sem atendimento, 
incluindo casos graves psi-
cológicos e alérgicos. “Os 
funcionários, munícipes e 
usuários deste conceituado 
Posto Médico, clamam pela 
permanência da Dra. Laura 
Barquet, com uma extensa 
clientela e uma lista de es-
pera para atendimento de três 
anos”, comenta o vereador 
Martim Cesar.

o Vereador MartiM cesar (no 
destaque) Pede Melhorias na aVenida 
dionísio anochi, no cícero Prado

O Portal da Câmara de Verea-
dores de Pindamonhangaba (www.
camarapinda.sp.gov.br), desenvolvido 
e customizado pela própria Divisão de 
TI, utilizando o Portal Modelo fornecido 
pelo programa Interlegis, do Governo 
Federal, registrou um grande número 
de acesso em 2014. O Portal Legisla-
tivo disponibiliza várias informações 
importantes para o cidadão. Na página 
da Transparência é possível acompanhar 
informações sobre as contas da Câmara, 
os gastos realizados, as receitas e despe-
sas, repasses recebidos pelo município 
de Pindamonhangaba, dentre outras 
informações. Há também integração 
com todo o Sistema de Processo Legis-
lativo, ou seja, todas as atividades dos 
vereadores e seus trabalhos realizados, 
desde a primeira legislatura até a atual. 
É possível consultar Leis com o texto 
integral e todas as suas alterações; a 
“Ordem do Dia” das sessões ordiná-
rias; as matérias legislativas, que são 
efetivamente o trabalho realizado pelos 
vereadores, a composição das Comis-
sões e os vereadores que as compõe e 
muito mais. O interessante é que 
o cidadão pode acompanhar uma 
matéria legislativa de seu interesse, 
como por exemplo um pedido de 
melhoria em sua rua, bastando 
somente pesquisar a matéria que 
quer acompanhar e cadastrar seu 
e-mail. Assim ele será informado 

Portal da Câmara registra 
milhares de acessos em 2014

sobre toda a tramitação do projeto em 
questão. Os cidadãos que queiram entrar 
em contato com a Câmara podem fazê-lo 
através de um formulário contido no 
próprio site.

As páginas do portal mais aces-
sadas são: a página inicial, seguida de 
Legislação Municipal (Leis), Matérias 
Legislativas, Vereadores, Concurso 
Público (pois foram feitas contratações 
nesse período), Função da Câmara, 
Transmissão das Sessões e TV Câmara 
e, por último, Licitações e Pregões.

O portal também faz a transmissão 
ao vivo, via streaming, das Sessões 
ordinárias, extraordinárias e solenes, 
Audiências e eventos oficiais da Câmara.

Em sua grande maioria, os visitan-
tes são da nossa região, mas também 
acessam visitantes de grandes capitais 
do Brasil como Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro, Londrina, Florianópolis, Vitó-
ria, Cuiabá, Belém, Porto Velho, Maceió, 
Recife e até mesmo de fora do país, como 
Estados Unidos, Índia, Espanha, Reino 
Unido, Argentina e Portugal.
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Professor Osvaldo 
vota contra e critica a 
criação da “Taxa CIP”

Vereador diz que não houVe debate com a

sociedade e critica a forma como projeto foi

incluído e Votado em sessão no dia 15 de dezembro

e os industriais 7%. Segundo o 
vereador, “a população já paga 
diversos impostos e não pode 
arcar com mais essa taxa de 
iluminação pública. O projeto 
aprovado deverá ampliar os 
gastos das famílias da cidade, 
do comércio e da indústria e 
este já possuem uma carga 
muito grande de encargos e 
impostos municipais”.

Outro detalhe que fez com 
que o vereador Professor Osval-
do votasse contra o projeto foi 
sua inclusão de “última hora”. 
“Não houve sequer uma discus-
são mais ampla com a comu-
nidade. Não foram realizadas 
reuniões ou audiências públicas 
para debater o assunto e infor-
mar a população da questão. 
Além disso, o projeto chegou à 
Câmara de Pindamonhangaba, 
de forma impositiva e em cima 
da hora”, questiona o vereador 
Professor Osvaldo.

Dr. Marcos Aurélio cobra 
contratação de Neuropediatra 
para Rede Pública de Saúde

logos e psiquiatras na Rede 
Pública da cidade. Ele solicita, 
urgentemente, as providências 
para que a Secretaria de Saúde 
contrate esses profissionais 
visando aumentar o número 
de sessões de terapia indivi-
dual e grupal oferecidas aos 
munícipes.

Com isso, o vereador pro-
cura resolver problemas como 
depressão, Síndrome do Pâni-
co, TOC - Transtorno Obsessi-
vo-Compulsivo -, entre outros. 
“Com um maior número de 
psiquiatras e psicólogos, a 
população terá acesso mais 
rápido ao atendimento em 
terapia ou em medicamentos 
e, assim, eles serão melhor 
tratados”, esclarece. “A saúde 
dos pindamonhangabenses 
sempre foi a minha prioridade. 
Fizemos este pedido, pois além 
do bem estar físico, é muito 
importante também, o conforto 
psicológico dos nossos cida-
dãos”, enfatizou o vereador 
Dr. Marcos Aurélio.

Ricardo Piorino se reúne 
com Comandante da PM 
de Pindamonhangaba

“Visitas aos bairros da cidade têm

demonstrado a necessidade de proVidências”

Roderley Miotto trabalha 
por mais segurança para 
Pindamonhangaba

local solicitando o aumento do efeti-
vo e que o atendimento da Delegacia 
do Distrito de Moreira César funcio-
ne 24 horas por dia e a possibilidade 
de aumento das bases móveis.

Ainda no encontro, o vereador 
pediu o envio da Rota (Rondas 
Ostensivas Tobias de Aguiar) para 
o município, recebendo resultado 
favorável de imediato da Secretaria 
de Segurança Pública. Roderley 
também buscou detalhes a respeito 
das ações da pasta, desenvolvidas no 
Estado obtendo assim embasamento 
para discutir o assunto Segurança 
na Audiência Pública, ocorrida na 
Casa de Leis.

“Meu objetivo nesse encontro 
com o Secretário foi de inteirar 
ainda mais a respeito das ações que 
o Governo pode pôr em prática para 
diminuir os índices criminais de 
Pindamonhangaba. Além disso levei 
reivindicações e voltei com respos-
tas, como por exemplo a presença 
da Rota. Agradeço ao Secretário por 
nos ter recebido e detectado a impor-
tância das nossas reivindicações”, 
finaliza Roderley Miotto.

diversas operações em todas 
as regiões da cidade com o 
objetivo de combater ainda 
mais a violência e prevenir a 
incidência de delitos graves. 
Entre essas ações estão o 
patrulhamento com policiais 
do BAEP (Batalhão de Ações 
Especiais da Polícia Militar) 
e, posteriormente a vinda da 
ROTA (Rondas Ostensivas 
Tobias de Aguiar). “Foi uma 
reunião muito proveitosa com 
o Capitão Cavalheiro, na qual 
o Comandante definiu ações 
imediatas para amenizar a 
violência desenfreada em nos-
sa cidade. Também contamos 
com o apoio da Comandante 
da Polícia Militar da RM Vale, 
Coronel PM Eliane Nikoluk 
que, de imediato, aprovou as 
operações em Pindamonhan-
gaba”, afirmou o parlamentar.

“Quero, mais uma vez, 
agradecer nosso Capitão Ca-
valheiro e a Coronel Nikoluk 
(Comandante da PM na RM 
Vale) que não têm medido 
esforços para controlar a si-
tuação na cidade”, finalizou 
Ricardo Piorino. 
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Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
departamento de administraçãoedital MatinÊ – carnaval 2015

abertura das inscrições para vendedor ambulante para trabalhar no MatinÊ 
no Quartel, no(S) dia(S):

13 de fevereiro no período noturno;

14,15 e 16 de fevererio, no período da tarde.

PerÍodo  daS  inScriÇÕeS:

 - inÍcio :  12/Jan/2015

 - tÉrMino :  30/Jan/2015

*obs.:  Poderá ser montado barracas com tamanho máximo de 4(quatro 
metros quadrados) e é permitido somente venda de salgados, doces, 

refrigerantes, água, sucos e bebida alcoólica somente “cerVeJa”.  não 
poderá ter vasilhames de vidro no local, somente em latas.

documentos necessários para inscrição:
Xérox do rg, cPf e comprovante de endereço que resida 

no município de Pindamonhangaba.
a entrega dos alvarás será no dia 09 a 13 de fevereiro 2015

gastão José Schmidt
gerente de fiscalização

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba

departamento de administração
fiscalização de Posturas

concurSo  de  MarchinhaS /2015

abertura daS inScriÇÕeS para trabalhar como Vendedor Ambulante no 
concurSo de MarchinhaS, que será realizado no mês de Fevereiro/2015

Período das inscrições:
inÍcio:  12/JAN/2015          tÉrMino:  23/JAN/2015

atenção bebida alcoólica somente cerVeJa.

não poderá ter VaSilhaMeS de Vidro no local, somente em lataS

documentos necessários para inscrição:
CÓPIAS do RG, CPF e de Comprovante de Endereço de Residência no município 

de Pindamonhangaba.

a entrega dos alvarás será no(s) dia(s): 28,29 e 30/Jan/15

gastão José Schmidt
gerente da fiscalização

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
fiScaliZaÇÃo  de  PoSturaS

edital  do  carnaVal /2015

Periodo daS inScriÇÕeS no Protocolo:
12  à   30 /Janeiro /2015

data da entrega das licenças:
09  à   13 / fevereiro /2015

atenção bebida alcoólica somente cerVeJa, não poderá ter 
vasilhames de vidro no local, somente lataS.

o requerimento deverá ser solicitado pelo próprio 
interessado, munido do Xerox do r.g., cPf e comprovante 

de endereço do Município de Pindamonhangaba. 
obs.:  *nÃo  haVerÁ  ProrrogaÇÃo de PraZo Para aS 

inScriÇÕeS ! ! 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Secretaria de obras e Serviços

dePartaMento MuniciPal de trÂnSito
Ata da 1.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 06.01.2015.
Às dez horas do dia seis de janeiro de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Primeira 
Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença 
dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Bruna Danielle da Silva 
Alves, membro titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 50.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
23.12.2014. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. 
Fernando Monteiro Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0312/14 Hélio Primo Borges  
de Oliveira Rangel. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0337/14 Marcilio Gomes V. Rodrigues. III–EXPEDIENTE: Ofício 001/15-JARI 
encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 06 de Janeiro de 2015. 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Secretaria de obras e Serviços

dePartaMento MuniciPal de trÂnSito
Ata da 1.ª Sessão Extraordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 08.01.2015.

Às dez horas do dia oito de janeiro de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Primeira 
Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e 
presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Tarcísio José Moreira 
dos Santos Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 1.ª Sessão Ordinária, realizada em 06.01.2015. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos:I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro 
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0315/14 Leandro Mendes de Souza. II – RELATOR: 
Sr. Tarcísio José Moreira dos Santos Junior INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0338/14 
Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0340/14 Thiago Ponte Ehlert. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 08 de Janeiro de 2015. 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Secretaria de obras e Serviços

dePartaMento MuniciPal de trÂnSito
Ata da 02.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 13.01.2015.

Às dez horas do dia treze de janeiro de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Segunda 
Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença 
dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Bruna Danielle da Silva 
Alves, membro titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 1.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
08.01.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. 
Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0297/14 Fernando Augusto 
Marques Fritsch e 1-0324/14 Antonio Carlos de Lima. II – RELATOR: Sra. Bruna Danielle da Silva 
Alves INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0341/14 Sonia Maria Santos Cantelmo. III– RELATOR: 
Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0343/14 Reginaldo 
Cardoso da Silva. IV – EXPEDIENTE: Ofício 002/15-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de 
Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 13 de Janeiro de 2015. 

coMunicado

A EMPRESA ANATELI VESTUÁRIO PINDA LTDA situada a Rua Alcides 
Ramos Nogueira, com a inscrição no CNPJ 18835345000120, comunica o 
extravio de nota fiscal N° 245 e 246. 

polícia

Sem CNH e com munição de 38, 
jovem é preso no Araretama Após diversas denúncias 

de tráfico no loteamento 
Nova Esperança, a Polícia 
Militar, em patrulhamen-
to pelo local, abordou dois 
indivíduos em atitudes sus-
peitas. Com eles, encontrou 
porções de drogas e uma 
quantia de dinheiro. Na 
abordagem, um deles con-

fessou que havia mais em 
sua residência. No local, a 
PM encontrou dois homens 
embalando o material. Ao 
final da ocorrência, foi cons-
tatado o envolvimento de 
um menor que foi apreen-
dido juntamente com outros 
dois maiores. Eles foram 
presos por tráfico de drogas.

homem tenta roubar bolsa 
de mulher no Santana

Motociclista bate 
em carro e foge

Divulgação

PM descobre 
plantação de 
maconha em 
residência no 
Castolira

Em patrulhamento ao 
bairro Castolira na última 
segunda-feira (19), a Polí-
cia Militar localizou uma 
residência suspeita de ser 
ponto de tráfico de drogas.

A PM abordou um jo-
vem, de 24 anos, em fren-
te ao local. Autorizados a 
entrar na casa, os policiais 

encontraram dois pés de 
maconha e uma quanti-
dade da erva pronta para 
consumo. O material foi 
apreendido e o rapaz con-
duzido ao 1°DP. Ao pres-
tar depoimento, ele ale-
gou que o produto era de 
uso próprio, sendo libera-
do em seguida.

Moradores do bairro 
Araretama denunciaram um 
homem que conduzia seu 
veículo fazendo manobras 
de risco nas vias públicas na 
última segunda-feira (19).

Acionada, a polícia fez 
a abordagem do veículo, 
que estava estacionado na 
contramão. Durante con-

versa com o rapaz, de 19 
anos, foi constatado que 
ele não possuía habilita-
ção. Em revista no inte-
rior do carro foi localizada 
munição para revólver ca-
libre 38.

Ele foi conduzido ao 
Plantão Policial e está à 
disposição da Justiça.

Um acidente ocor-
rido na segunda-fei-
ra (19), no centro da 
cidade, deixou um 
motorista ferido e o 
motociclista envolvi-
do fugiu do local.

Um homem, 29 
anos, em um carro 

trafegava pela re-
gião central quando 
foi atingido por uma 
motocicleta. O con-
dutor da moto fugiu 
sem prestar socorro e 
nem assistência, dei-
xando o prejuízo para 
o dono do veículo.

Polícia apreende 
armas de fogo 
no Liberdade 

Procurado pela 
Justiça é preso 
com drogas

A Polícia Militar rece-
beu um chamado revelando 
que um homem de 32 anos 
estava armado no bairro 
Liberdade. Identificado e 
abordado, ele não estava 
mais em posse da arma, 
alegando que a havia dei-
xado com outro indivíduo. 
A polícia se deslocou até a 

casa da pessoa indicada-
que autorizou a revista na 
residência. No local foram 
encontradas armas de fogo 
com numeração raspada 
e munições. O material 
foi apreendido e o homem 
encaminhado à delegacia, 
onde prestou depoimento e 
foi liberado.

Na segunda-feira (19), 
a Polícia Militar efetuava 
patrulhamento de rotina 
no bairro Liberdade, em 
Moreira César, quando 
um indivíduo tentou fugir 
ao avistar a viatura. Ele 
tentou se esconder dentro 
de uma residência vizi-

nha, mas foi localizado e 
acabou confessando que 
era procurado pela Justiça 
e que escondia drogas em 
sua residência. 

O criminoso foi enca-
minhado à delegacia da 
cidade e depois para a Ca-
deia Pública de Cruzeiro.

menor e mais dois são presos 
por tráfico no Nova Esperança

Um indivíduo tentou 
roubar a bolsa de uma 
mulher na tarde da últi-
ma segunda-feira (19), no 
bairro Santana. A jovem 

reagiu chamando atenção 
de outras pessoas que pas-
savam pelo local e o assal-
tante não conseguiu levar 
seus pertences.

Divulgação
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Pindamonhangaba

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba do café ao leite...

era o início dos 
anos trintas em 
Pindamonhanga-
ba. o café,  razão 
do vale do Paraíba 
Paulista ter sido 

uma das mais importantes regi-
ões política e econômica do Bra-
sil império, que já vinha apre-
sentando  inúmeros sinais de 
decadência desde 1880,   havia 
resistido somente até o começo 
de 1920. o declínio da produção 
cafeeira era a causa da estagna-
ção econômica e demográfica 
da região e a *Princesa de Zalu-
ar também  agonizava entre as 
‘viúvas do café’,  sem espólio e 
tendo como herança  o direi-
to ou dever (aí o fator negativo 
para o começar de novo)  de cul-
tuar lembranças da nobreza que 
passara deixando alguns rastros 
arquitetônicos (palacetes e ca-
sarões) pela cidade semideserta 
e silenciosa.  

o historiador José luiz Pa-
sin, em artigo publicado no in-
formativo do instituto de estu-
dos valeparaibanos, edição de 
junho de 2001, revela que com 
o declínio da produção cafeeira, 
as fazendas de café arruinadas 
passaram a ser ocupadas por 
gente vinda do sul de Minas,  
por  numerosas famílias que 
“...erradicaram os cafezais dos 
morros, deixaram crescer o ca-
pim gordura e iniciaram uma 
nova atividade econômica: a pe-
cuária leiteira.”

Pindamonhangaba, idolatra-
da nos tempos dos palacetes, fa-
zendas de coronéis e sinhazinhas 
também tentava sair da estagna-
ção pós período do ouro verde. 
Aquele marasmo que justificava 
a denominação   ‘cidades mor-
tas’, como andava definindo as 
cidades em situações semelhan-
tes o escritor Monteiro lobato. 

É neste cenário que a edição 
de 10 de janeiro de 1932 do jor-
nal tribuna do norte estampa-
va matéria de primeira página 
intitulada: ‘A questão do leite’. 
o artigo referia-se às ações que 

Passado o período de 
opulência proporcionado 
pela cultura do café, o 
município experimentou 
dificuldades para 
sobreviver à nova 
realidade econômica da 
região e, num tempo 
de vacas magras, uma 
das alternativas foi a 
produção leiteira

* Em 1860, o poeta Emí-
lio Zaluar havia concedido 
à cidade o título de Princesa 
do Norte, inspirado não só 
na beleza natural do lugar, 
privilegiado pela localização 
geográfica, mas apaixona-
do pela vida cultural de seus 
habitantes . Como o próprio 
Zaluar afirmava, a vida por 
aqui assemelhava-se à da 
Província (referindo-se a ci-
dade do Rio de Janeiro na 
época). O progresso  e estru-
tura que tinham raízes na 
estabilidade inicial da econo-
mia cafeeira administrada 
pelos fazendeiros barões .  

Fontes pesquisadas: 
Informativo do IEV – Insti-
tuto de Estudos Valeparai-
banos, artigo de José Luiz 
Pazin; Jornal Tribuna do 
Norte, edição de 10 de janei-
ro de 1932.

Tuba de eros
eu a esperava trêmulo. em redor
o silêncio rondava. entardecia.
Febril por lhe beijar a boca em flor,
a esperá-la, meu Deus, como eu sofria!

em vão o meu olhar indagador
pela deserta estrada se estendia...
- De vez se fora Apolo abrasador,
- Vésper, no céu da tarde refulgia.

Desesperado, em minha dor arfando,
do ‘rendez-vous’ a maldizer a história,
vou para me ir... Mas eis que se não quando,

sinto-lhe o aroma – antes de ouvir-lhe os passos,
que vinha à frente anunciar-me a glória
de tê-la, enfim, depois, entre os meus braços!

Cesídio Ambrogi, Tribuna do Norte, 5 de maio de 1921

web-fantasy.net

os produtores de leite de Pinda 
estavam realizando no sentido 
de fortalecer a produção e esta-
belecer de vez a nova atividade 
econômica na antiga terra de 
barões e até visconde.

Campanha do Leite

o jornal divulgava uma reu-
nião de produtores de leite 
ocorrida no domingo do dia 27 
de dezembro (1932), na Câmara 
Municipal de Pindamonhanga-
ba, tendo como pauta os traba-
lhos da campanha do leite.

A sessão – conta o redator 
daquela tribuna do norte – foi 
aberta pelo dr. Manoel inácio 
romeiro, que comentou sobre 
o produto e expôs a necessidade 
da união dos produtores a fim 
de fortalecer a classe e melho-
rar a produção. na sequência, 
o dr. ivahy Badaró  falou sobre 
o plano organizado para fazer a 
propaganda do leite no norte de 
são Paulo, alertando que deve-
riam  “aproveitar as condições 
do momento, favoráveis devido 
ao descontentamento geral que 
reinava entre os produtores”.

o plano foi aprovado e na 
mesma  reunião “assentadas as 
bases econômicas” para sua exe-
cução. também emitiram opini-
ões sobre o assunto os pindamo-
nhangabenses: laudelino leite, 
vitório Basso, Miguel Ângelo 
imediato e outros  produtores. 

 
Caravana do leite

Manoel inácio romeiro, vi-
tório Basso, laudelino leite e 
demétrio ivahy Badaró  foram 
escolhidos para integrar a cara-
vana da propaganda que, no dia 
4 de janeiro daquele ano, seguiu 

para lorena e nos dias seguintes 
para outras cidades vizinhas. o 
objetivo era expor a finalidade 
da visita em cada uma das reda-
ções  dos respectivos órgãos de 
imprensa dos municípios visita-
dos, para que fosse divulgado o 
pedido aos produtores de leite: 
era necessário que se reunissem 
e elegessem um delegado para 
representá-los na reunião Geral 
dos Produtores de leite do nor-
te de são Paulo, que seria reali-
zada em Pindamonhangaba.

em lorena, o grupo contatou 
um dos maiores produtores de 
leite daquele município, Mar-
condes sobrinho; em roseira, 
o fazendeiro Pedro Bittencourt; 
em Cruzeiro, Mário Bittencourt; 
em Cachoeira, o diretor do jor-
nal ‘Mentor’, Fernando Máxi-
mo, que ficou incumbido de 
providenciar um representante 
para a reunião.   

de volta a Pinda e satisfeitos 
com  os resultados obtidos, a 
caravana  fora bem recebida em 
todas as cidades por onde pas-
sou, ficou  acertado os próximos 
municípios que seriam visita-
dos: Guaratinguetá, taubaté, 
Caçapava, são José dos Campos 
e Jacareí.

A tribuna encerra aquela 
matéria anunciando “ ...teremos 
em breve, a tão desejada ‘frente 
única’ dos produtores de leite do 
norte de são Paulo”. 

Federação dos 
Produtores de Leite

Ainda não tivemos acesso, 
em nossas pesquisas,  a núme-
ros posteriores do jornal, por-
tanto, não temos dados sobre os 
resultados do encontro que reu-
niria em Pindamonhangaba os 
produtores do vale do Paraíba 
para fortalecimento da produ-
ção leiteira. Aqui é oportuno res-
saltar que pairava no ar do vale 
o acontecimento que mancharia 
de sangue a região, a revolução 
Constitucionalista de 1932 (de 9 

de julho  a 4 de outubro daque-
le ano). Pindamonhangaba e as 
cidades do vale do Paraíba pau-
lista foram  à luta, alguns muni-
cípios, como lorena e Cruzeiro 
foram ocupados. 

isso provocou, com certeza, 
a interrupção do objetivo dos 
produtores de Pinda de fortale-
cer a produção leiteira no nor-
te de são Paulo, cuja iniciativa 
– conforme  consta na matéria 
da tribuna do norte em questão 
– fora dos pindamonhangaben-
ses, entre eles: Manoel inácio 
romeiro, demétrio ivahy Bada-
ró, laudelino leite, vitório Bas-
so e Miguel Ângelo imediato.  e 
esse ideal, só vamos encontrar  
concretizado na referência do 
historiador Pasin, informativo 
do iev, edição já mencionada, 
quando ele cita a criação da Fe-
deração dos Produtores de lei-
te do norte de são Paulo, com 
sede em Guaratinguetá como 
“o primeiro passo para a or-
ganização das cooperativas de 
laticínios”. segundo o histo-
riador, “no dia  5 de setembro 
de 1933, em reunião no Cine 
santana, alguns produtores 
de leite  fundaram a Coopera-
tiva de laticínios de roseira, a 
primeira a ser organizada em 
todo o vale do Paraíba”.  

Trem Leiteiro

Para transportar o leite pro-
duzido na região para são Paulo 
entrou em cena aquela que ha-
via sido essencial no transporte 
da produção cafeeira do vale 
para o porto do rio de Janeiro, 
a estrada de ferro. À estrada de 
Ferro Central do Brasil, origi-
nada da junção da Pedro ii  e 
estrada de Ferro de são Paulo, 
coube a missão de conduzir  a 
produção leiteira do vale para a 
capital paulista.

“surgiu o ‘trem leiteiro’, 
tendo como ponto de partida 
os município de Queluz e Cru-
zeiro, atravessando todo o vale 
do Paraíba com os vagões refri-
gerados com pedras de gelo”,  
conta luiz Pasin, revelando 
que: “A pecuária leiteira exigin-
do maiores extensões de terras, 
sacrificou as pequenas proprie-
dade, aumentando as fazendas 
e provocando o êxodo rural pela 
pequena quantidade de mão de 
obra empregada. “  
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