
Tribuna do Norte
FUNDAÇÃO  DR .  JOÃO  ROMEIRO Ano 133 - Nº 8489R$ 1,00

PINDAMONHANGABA 11 DE FEVEREIRO DE 2015QUARTA-FEIRA

POSTO DE COMBUSTÍVEIS 
É ASSALTADO NO 
ÁGUA PRETA

GRUPO SOU 
SAMBA TOCA NA 
FERROVIÁRIA

PÁGINA 6

PÁGINA 5

PÁGINA 3

PÁGINA 3

QUARTA-FEIRA

PANCADAS DE CHUVA À 
TARDE, PREDOMÍNIO 
DE SOL PELA MANHÃ

23º 33º

UV 13
Fonte  -  CPTEC/INPE

PÁGINA 2

PÁGINA 5

PÁGINA 5

Akim/AgoraVale

A ANIMAÇÃO 
CARNAVALESCA EM 
PINDA HÁ 100 ANOS

O carnaval na Pindamonhanga-
ba de antigamente é o assunto da 
editoria de História nesta edição. 
Tendo como fonte o jornal local Fo-
lha do Norte (extinto), recordamos 
a animação dos pindamonhanga-
benses nos folguedos de um carna-
val ocorrido há 104 anos.

Pindamonhangaba espe-
ra uma ‘invasão’ de dondocas 
no sábado (14) a partir das 10 
horas da manhã, hora prevista 
para o tradicional desfi le pelas 
ruas centrais da cidade.

De acordo com o presidente 
do principal bloco do municí-
pio e um dos mais famosos da 
região, Hélcio César, este ano 
devem participar entre 3 e 4 mil 
pessoas diretamente e outras 2 
mil de forma indireta, sem a uti-
lização de fantasias e adereços, 
o que pode totalizar 6 mil ‘don-
docas’. “A cada ano cresce o nú-
mero de pessoas. Entram mu-
lheres, crianças e idosos, além 
de membros da equipe de fun-
dação das Dondocas em 1984”.

A concentração do grupo 
deve começar por volta das 
8 horas em frente ao Bar do 
Mineiro/Lanchão restauran-
te. “As dondocas gostam de 
chegar cedo para bater papo, 
colocar a conversa em dia, re-
tocar a maquiagem e dar ‘uma 
aquecida’. Na sequência come-
ça nosso enredo e o nosso des-
fi le, que é aberto a todas as pes-
soas. Vamos invadir as ruas de 
Pinda”, promete o presidente.

Passista carioca vai contagiar 
foliões do Bloco do Mineiro

IDOSO É 
ASSASSINADO 
NO MOMBAÇA

MENOR TRAFICAVA 
DROGAS NO JARDIM 
CARLOTA

Cidade aguarda desfile de 
4 mil ‘dondocas’ no sábado

O Bloco do Mineiro 
completa seis anos e está 
pronto para o carnaval 
2015. Com o apelido do seu 
presidente, Valdeci Souza, 
o bloco já vendeu mais 
de 500 dos 600 abadás 
confeccionados. Além de água, 
cerveja e refrigerante para 
seus integrantes, o Bloco do 
Mineiro oferece outro atrativo 
aos foliões, a presença de uma 
passista do Rio de Janeiro, que 
vai esbanjar beleza e samba 
em Pinda assim como faz 
no desfi le do grupo especial 
carioca.

Principal bloco de Pinda completa 30 
anos e espera cerca de 6 mil pessoas, 

sendo 4 mil dondocas e 2 mil sem 
fantasias, nas ruas do centro, no sábado

Arquivo TN

Foliões 
animados 
para o sexto 
carnaval do 
Bloco do 
Mineiro
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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

Adolescência e desafi os

É notório que o brasileiro adora criticar si-
tuações do cotidiano, ações profi ssionais 
e até mete a opinião desgostosa sobre o 

tempo. Se está calor, reclama, se está frio, reclama, 
se o tempo está seco lá vai o brasileiro reclamando, 
se fi ca úmido, a mesma coisa.

As reclamações são constantes, vale tudo. Pode 
sim o povo reclamar do que quiser, só não pode das 
chuvas.

Nos últimos anos, o Brasil, especialmente São 
Paulo, tem recebido um volume menor de precipi-
tação de chuvas, com isso, a seca tem se tornado 
uma das vilãs da população, da agricultura e da 
economia do País.

A ausência de chuvas tem secado os reservató-
rios de água para o consumo e das hidrelétricas, 
com isso, há racionamento de água na Grande São 
Paulo, apagões elétricos e energia cada vez mais 
cara.

Sim, a culpa é da falta d’água, mas também é dos 
governos: Federal, que não investe em infraestru-
tura e em matrizes energéticas, e Estadual, que sa-
bia da crise hídrica há 41 anos, pois fora alertado 
por profi ssionais de universidades públicas de São 
Paulo e nada fez.

Quanto a São Pedro, de nada nos cabe julgar. 
Não mesmo. Portanto, povo, não vá reclamar que 
esses dias estão chuvosos, que o carro está úmido e 
os bancos grudentos, ou que seu animalzinho está 
cheirando ‘cachorro molhado’ (o que é uma cruel-
dade com o bichinho – já que é sua obrigação dar 
um banho, secar e passar um talco adequado), que 
as roupas não secam no varal, que o seu cabelo, 
mulher, está com fi os rebeldes ou que seu fi lho está 
entrando em casa com os pés molhados... não, não 
reclame. Esta é a abençoada chuva, que faz tão bem 
para o clima, para os rios, para a agronomia, para 
os reservatórios, para a economia do Brasil, e para 
a vida.

Experimente tomar um banho de chuva e se li-
vrar da sensação ruim da ‘seca’, que estava nos cas-
tigando.

Não, não reclame. Carnaval é época de festa e 
alegria. Portanto não vá fazer cara de quem não gos-
tou quando souber que vai chover em Pinda e, princi-
palmente, em Ubatuba. Que bom. Para nossa alegria, 
eeeeeeeeeh.

Teremos chuva no sábado, no domingo, na se-
gunda e na terça em Pinda, sobretudo à tarde e à 
noite, para lavar a alma dos foliões. E no litoral, 
será ainda mais água, começando por amanhã 
(quinta-feira) e avançando até a próxima semana. 
Sejam felizes e deixem a água a cair, sem reclamar.

Reclamação

O brasileiro adora reclamar, 
reclamar, reclamar

O primeiro grupo do Brasil a 
percorrer os lugares salesianos na 
Itália, como parte da celebração 
dos 200 anos do nascimento de 
Dom Bosco, foi formado por coo-
peradores, participantes da ADMA 
- Associação de Maria Auxiliadora, 
membros da AJS - Articulação Ju-
ventude Salesiana - colaboradores 
e simpatizantes da Obra Salesiana 
de Pindamonhangaba. Duas inte-
grantes da Paróquia Dom Bosco do 
Alto da Lapa também integraram o 
grupo com 25 participantes, acom-
panhados pelo padre Agnaldo Soa-
res de Lima.

Após passarem pelos lugares 
históricos em Roma  - onde pude-
ram celebrar nas catacumbas, nas 
grutas vaticanas e no Sacro Cuore e 
visitar “lecamerette” de Dom Bos-
co, os peregrinos também apro-
veitaram para conhecer os lugares 
onde viveu São Francisco em Assis.

De acordo com o padre Agnal-
do, o ponto alto da peregrinação 
foi a celebração da Festa de Dom 
Bosco, no dia 31 de janeiro, em Tu-
rim, com direito à eucaristia e foto 

Peregrinos visitam locais salesianos

com o reitor-mor dos salesianos. 
Isso aconteceu na Basílica de Nos-
sa Senhora Auxiliadora, precedida 
na véspera pela missa celebrada na 
Capela Pinardi, berço do primeiro 
oratório.

 “Ver a alegria e o fervor da enor-
me multidão de jovens e tantas ou-
tras pessoas, que durante todo o 
dia acorreram ao Santuário da mãe 
Auxiliadora e passaram diante das 

relíquias de Dom Bosco, fi zeram 
perceber o imenso amor por esse 
nosso pai”, afi rmou Marli Cezário, 
que lidera o grupo.

A peregrinação teve continua-
ção na França, e foi considerada 
pelos participantes uma vivência 
de intensa força espiritual na cami-
nhada de celebração dos 200 anos 
de nascimento do “pai e mestre dos 
jovens”.

Os estudiosos da adoles-
cência, que é um período 
da vida entre a infância e 

a adultície, período esse delimitado 
pela Organização Mundial da Saúde 
como a faixa etária compreendida 
entre 10 e 20 anos de idade, são 
enfáticos em afi rmar que o adoles-
cente continua o mesmo com a sua 
identifi cação com o adulto, constru-
ção da sua identidade, a ânsia pela 
socialização, as condutas de   revol-
ta e os comportamentos de risco.

Nos últimos cinquenta anos ocor-
reram mudanças globais, sobretudo 
as econômicas, políticas, e sociais 
as quais infl uenciaram de maneira 
marcante o mundo adolescente. 
Vamos exemplifi car: a revolução se-
xual modifi cou o comportamento da 
mulher, tão contida pelos precon-
ceitos de uma sociedade machista 
e excludente, tornando-se mais in-
dependente, assumindo então mais 
precocemente a sua sexualidade, 
principalmente depois do advento 
da pílula anticoncepcional nos idos 
dos anos 60. Em função disso, as-
sistimos o assustador fenômeno da 
gravidez na adolescência, muitas 
vezes indesejada, em especial, nos 
países do terceiro mundo com gran-
des consequências sociais. No nosso 

trabalho de Mestrado, desenvolvido 
no início da década de 90, aqui, em 
Pindamonhangaba, apontamos o 
aumento das taxas de gravidez na 
adolescência, principalmente na fai-
xa etária de 12 a 15 anos de ida-
de, com fortes repercussões para o 
concepto: altas taxas de natimorta-
lidade, prematuridade e baixo peso 
ao nascer.

Entretanto, outros aspectos tam-
bém nos preocupam: a drogadição, 
quando, com tristeza, assistimos, 
nas grande e médias cidades bra-
sileiras, a alarmante epidemia de 
crack que vem devastando a nossa 
juventude exigindo políticas públi-
cas de maior urgência, que sejam 
consistentes, duradouras, sem viés 
eleitoreiro. E o que dizer da violên-
cia perpetrada pelos jovens e contra 
os jovens nos nossos centros urba-
nos? É importante que se ressalte 
que o assassinato de jovens é uma 
das nossas maiores causas de mor-
talidade nessa faixa de idade, só su-
plantada pelos acidentes, sobretudo 
os que são causados por motos. 
Uma vergonha para o nosso Brasil!

Não podemos negar que tivemos 
mudanças positivas, como conquis-
ta de cidadania, progressos tec-
nológicos (temos um dos maiores 

percentuais de celulares/habitante 
do nosso planeta), mas há um de-
sencanto: não há empregos para 
todos, visto que o mercado de tra-
balho não absorve todos e um con-
tingente de milhares de jovens fi ca 
sem oportunidades.

Diante de um quadro tão preo-
cupante, mais do que nunca, tor-
na-se necessário a união de todos: 
políticos, educadores, profi ssionais 
da saúde por esta causa nobre: 
a juventude. Lutemos por mais 
oportunidades de saúde, emprego, 
lazer, educação, moradia e segu-
rança para os nossos jovens! Para 
tanto, faz-se mister privilegiar o 
capital produtivo e não o especu-
lativo, pois, hoje, em nosso país 
quem mais aufere lucros é o sis-
tema bancário, situação que não 
podemos aceitar em nenhuma hi-
pótese. É desumano, ceifa oportu-
nidades e joga todos num grande 
abismo social.

Os nossos jovens clamam por 
justiça social, por um futuro melhor 
em que possam mostrar as suas 
potencialidades. Temos que agir já, 
para que possamos legar para eles 
um Brasil mais equânime, mais hu-
mano e mais sintonizado com os va-
lores cristãos.

A série Som ao Vivo no 
Deck da Piscina da Ferro-
viária continua com a sua 
programação em grande 
estilo e prossegue trazen-
do o melhor do som ao 
vivo com o grupo ‘Sou do 
Samba’. O evento aconte-
cerá nesta sexta-feira (13) 
a partir das 21h30.

Associado em dia não 
paga. Não associado ho-
mem somente com aqui-
sição de ingresso na hora 
por R$ 10. Mulher até as 
23 horas não paga, após 
esse horário, R$ 5. Mais 
informações pelo telefone 
2126-4444.

Som ao Vivo nesta 6ª feira na Ferroviária
Divulgação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.392, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015.

Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 102, §4º da Lei Orgânica Municipal de 
Pindamonhangaba, e de acordo com o Processo Externo nº 32238, de 10 de novembro de 2014, 
RESOLVE:
Art. 1º Fica autorizado o uso do Centro Esportivo “José Ely Miranda- Zito”, nos dias 12, 13, 14, 15, 
16 e 17 de fevereiro de 2015, para a realização do Rebanhão 2015, pela Paróquia São Vicente de 
Paulo- Diocese de Taubaté. 
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 10 de fevereiro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 10 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/valm/Processo Externo 32238/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.393, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015.

Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 102, §4º da Lei Orgânica Municipal de 
Pindamonhangaba, e de acordo com o Processo Externo nº 31478, de 31 de outubro de 2014, 
RESOLVE:
Art. 1º Fica autorizado o uso do Centro Esportivo “João Carlos de Oliveira- João do Pulo”, nos 
dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro de 2015, para a realização do Rebanhão 2015, pela Renovação 
Carismática Católica- Diocese de Taubaté. 
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 10 de fevereiro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 10 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/valm/Processo Externo 31478/2014
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carnaval
Desfile das Dondocas completa 30 anos

AnA CAmilA CAmpos
* * *

O Bloco do Mineiro prome-
te vir com tudo no Carnaval 
2015. A agremiação existe há 
seis anos e, de acordo com o 
presidente Valdeci Souza – o 
Mineiro, que dá nome ao bloco, 
ninguém “perde pra ele na 
avenida”.

“Estamos fazendo os prepa-
rativos desde novembro, quando  
começamos a vender os abadás”, 
relata. Foram confeccionados 
600 abadás – uma grande 
expectativa e, segundo Mineiro, 
restam cerca de 100, apenas. 

O abadá dá direito a água, 
refrigerante e cerveja na con-
centração, que acontece no Clu-
be da Sabesp e também contará 
com seguranças. O evento vai 
das 19h30 das 11h30 de terça-
feira (17) – nesse meio tempo, 
haverá o desfile da agremiação 
na avenida. Quem desejar parti-
cipar e adquirir seu abadá, pode 
entrar em contato pelo telefone 
99131-1661.

“Recebemos pessoas de 
todos os locais da cidade. Mo-
radores de Moreira César, do 
Castolira, do centro e muitos 
outros locais vão sair com a 

gente. Meu bloco é aberto para 
todos”, reforça.

Novidade
Além da bateria, o presiden-

te adverte que o bloco terá uma 
presença ilustre em 2015. Uma 
passista do Rio de Janeiro vai 
abrilhantar a avenida, levando 
o nome do bloco. Para embalar 
o desfile na avenida, eles adap-
taram três sambas enredo do 
Rio de Janeiro.

“Ainda tem mais uma 
surpresa. Vamos vir com tudo 
e, enquanto eu estiver vivo, 
ninguém ganha da gente”, ani-
ma-se.

Desde 1984, o Bloco das 
Dondocas arrasta foliões pe-
las ruas da cidade na manhã 
do sábado de carnaval. A con-
centração começa a partir das 
8 horas da manhã no Bar do 
mineiro/o lanchão restau-
rante. Ali, homens vestidos de 
mulher e mulheres vestidas de 
homem compõem o bloco das 
Dondocas assim como o enre-
do da agremiação já diz “ho-
mem ou mulher, cuidado para 
não se confundir” – de autoria 
do integrante Anderson  da 
silva.

De acordo com o presidente 
Hélcio César, a folia alterna o 
enredo do bloco com execução 
de trechos das marchinhas de 
carnaval mais conhecidas e as-
sim eles se preparam para sair 

associação do Pasin destaca 
sucesso do Carnavila

Sobre o sucesso do Carnavi-
la e da primeira tarde pré-car-
navalesca do Pasin e vila São 
José, eventos independentes 
realizados no domingo (8), 
a amorpas – associação de 
moradores do Pasin – esclarece 
que foi feita uma parceria para 
que o bloco do Cupim fosse 
até o Pasin, a fim de se juntar 
à tarde carnavalesca – ambos 
com o mesmo objetivo de aju-
dar a apae.

de acordo com o presidente 
da amorpas, Jorge gonçalves, 
o sucesso da tarde pré-carna-
valesca é fruto do trabalho dos 
moradores e da diretoria da 
associação. ele agradeceu à 
Prefeitura pelo apoio ao evento 
e aos demais envolvidos.

Jorge Gonçalves é 
presidente da Amorpas

Bloco do Mineiro terá passista do Rio

Agremiação carnavelesca conta com foliões de todas as regiões da cidade

pelo trajeto por volta de 10 ho-
ras da manhã. segundo infor-
mações, a previsão de término é 
às 14 horas.

Expectativa
De acordo com César, este 

ano os organizadores esperam 
de 3 a 4 mil pessoas fantasiadas, 
sem contar aqueles que acom-
panham o “arrastão”. “Temos 
uma média elaborada pela polí-
cia militar que, em 2014 regis-
trou cerca de 5 mil pessoas, en-
tre foliões e fantasiados”, revela.

Ícones
o bloco conta com grandes 

figuras que já se tornaram sinô-
nimos dele:

Jorge Boi, figura ilustre e o 
porta bandeira Ricardo – que 
são dois dos integrantes mais 
antigos.

Sucesso
para César, o grande sucesso 

das Dondocas se dá por alguns 
fatores. o primeiro deles é que 
o sábado de manhã acabou “pe-
gando” e acabou virando tradi-
ção. “o pessoal sabe que, desde 
que começou com os funcioná-
rios da sabesp, o bloco sempre 
foi saudável. Foi cativando as 
pessoas e, agora, o apoio estru-
tural da prefeitura é um motivo 
a mais”, explica.

Ele ainda completa, dizendo 
que “o legal é que o bloco tam-
bém não tem abadá – é tipo um 
‘vai quem quer’, desde que este-
ja fantasiado”.

Preocupação
César ainda comenta que, ano 

passado, foram distribuídas 7 
mil latinhas de cerveja mas que, 
para este ano, provavelmente a 
distribuição será evitada. Ele re-
força que existe uma dificuldade 

de controlar a entrega do produ-
to aos menores de idade e, como 
a responsabilidade acaba sendo 
maior, decidiram que cada pes-
soa será responsável pelo seu 
consumo. porém, garante que 
haverá um preço bem acessível 
devido ao patrocínio.Humor é a marca do bloco

Em 2014, entre 
dondocas e público que 
acompanhou o desfile, 

bloco reuniu cerca 
de 5 mil pessoas. Ao 
lado, porta-bandeira 
tradicional  do bloco 

com dondocas

Akim/Agora Vale

Fernando  noronha

Divulgação

Divulgação

Fernando  noronha

Segundo gonçalves, há um 
pedido para que o evento do 
Pasin seja anexado ao Calendá-
rio festivo da cidade.

Evento atraiu grande público no último domingo

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

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

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

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

Vereador Janio ardito Lerario

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

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP
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O vereador Professor Eric (PR) 
participou nesta quarta feira, dia 
28, no auditório da Prefeitura de 
Pindamonhangaba do ato de assi-
natura do “Protocolo de intenções” 
entre o Executivo Municipal e a 
entidade “Inova Paula Souza”. O 
documento tem como objetivo utili-
zar o novo sistema de gerenciamento 
de incubadora. As “Incubadoras” 
são espaços que contribuem com 
o desenvolvimento e formam um 
modo de organização, servindo 
para auxiliar os empreendedores e 
transformá-los em grandes empre-
sários visando ganhar mais espaço 
no mercado.

O “Sistema de Incubadora” be-
neficiará os alunos da ETEC e, além 
de empreendedores do município, 

Professor Eric participa de ato de 
assinatura para nova incubadora 
de empresas em nossa cidade

Documento foi assinaDo entre a Prefeitura De

PinDamonhangaba e a entiDaDe “inova Paula souza”

os jovens poderão criar projetos e 
desenvolvê-los nas empresas, lojas e 
comércio e, assim, incentivando-os  
a abrir seu próprio negócio.

O Programa conta com o apoio 
da Fapi/Funvic, ACIP - Associação 
Comercial e Industrial de Pindamo-
nhangaba, Polo Apta, Sebrae, Fatec, 
Sincomércio, entre outros. “Como 
Presidente da Comissão de Educa-
ção, Cultura, Turismo e Esportes 
estou muito feliz com a nova parceria 
e o novo Sistema de Incubadora, 
pois trará maiores oportunidades 
aos jovens e empreendedores de 
nossa cidade. Estamos lutando muito 
junto ao Centro Paula Souza para, 
também, ampliar os cursos técnicos 
gratuitos em nossa cidade”, escla-
receu o vereador Professor Eric.

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br
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Vereador toninho da farmácia, 
no destaque, agradece 
canaL ização reaL izada na rua 
feL isno de aLmeida, no crisP im, 
na foto acima,os maniLhões 
utiL izados na obra.

Professor eric (o Primeiro da esq. Para a dir.) e as autoridades Presentes ao eVento

O vereador 
José  Car los 
Gomes - Cal 
(PTB) solicita 
à Secretária de 
Saúde, Sandra 
Tutihashi,  o 
empenho para 
que a coleta de 
sangue volte a 
ser realizada no 
Distrito de Mo-
reira César e na 
Vila São Bene-
dito. O vereador 
justifica que a 
coleta sendo fei-
ta somente no 
laboratório, no centro da cida-
de, prejudica os moradores do 
Distrito e acarreta uma enorme 
fila, atrasando a coleta e cau-
sando incomodo aos pacientes.

Falta de médicos na Rede 
Pública de Saúde
O vereador Cal apresentou 

um Requerimento na Sessão 
de Câmara do último dia 02 de 
fevereiro, assinado por todos 
os vereadores, solicitando ao 
Prefeito Vito Ardito Lerario, 
à Secretaria de Saúde Sandra 
Tutihashi, com apoio das Se-
cretarias de Assuntos Jurídicos, 
Administração, Finanças e o 
COMUS, para que a verba 
devolvida pelo Legislativo, 
cerca de R$ 3 milhões, seja 
utilizada para um chamamento 
público para compra de ser-
viços médicos especializados 
e exames, através de uma 
entidade sem fins lucrativos 
ou uma Organização Social 
(O.S.), para suprir a falta de 
Médicos no atendimento da 
Rede de Saúde Pública de nosso 

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) encaminhou 
a Indicação nº 16/2015 ao 
Executivo Municipal, na 
qual solicita ao Departamen-
to competente da Prefeitura 
para que seja feita a repintura 
das faixas de pedestres que 
estão localizadas nos princi-
pais cruzamentos do centro 
de Pindamonhangaba.

De acordo com o parla-
mentar, o pleito apresentado 
tem a finalidade de colaborar 
com a organização do trân-
sito local, haja visto o fluxo 
considerável de veículos 
nestes locais, o que muitas 
vezes causa transtornos 

O Vereador Toninho da Farmácia (PDT) parabeniza a Ad-
ministração Municipal pela realização de obra de canalização 
em área localizada próximo às ruas Felisbino de Almeida e 
Argemiro Cyprino de Oliveira, no bairro do Crispim.

O Departamento de Obras e Serviços colocou manilhas em 
uma mina d’água que ficava encoberta pela vegetação e oferecia 
risco a quem circulava pelo local principalmente as crianças.

“Este era um pedido antigo que fiz em nome da comunidade 
e agora com satisfação que vejo este serviço realizado”, diz o 
vereador Toninho da Farmácia.

Meio Ambiente
O Vereador Toninho da Farmácia solicita ao Departamento 

de Meio Ambiente, em conjunto com a Secretaria de Obras, 
estudos visando a revitalização de uma área localizada na rua 
Pedro Henrique Gonçalves, atrás do Centro Comunitário do 
bairro do Bosque.

Esta é uma solicitação dos moradores da comunidade que 
sugerem a colocação de bancos, o plantio de mudas e arbori-
zação da área.

Com a realização destas melhorias, o local pode ser tornar 
mais uma opção de lazer para os moradores, bem como ajudar a 
consciencização sobre a importância da preservação ambiental, 
pois esta área fica próximo as margens do Rio Paraíba.

Janio quer repintura
de faixas de pedestres 
no centro da cidade
inDicação foi encaminhaDa ao executivo e vereaDor 
quer evitar transtornos aos motoristas e PeDestres 

para motoristas e insegu-
rança para os pedestres, em 
especial idosos, gestantes e 
portadores de necessidades 
especiais. 

Janio pede também, atra-
vés da Indicação nº15/2015, 
para que seja feito o ro-
çamento o mato que está 
cobrindo as placas de sina-
lização de trânsito ao longo 
da rodovia Dr. Caio Gomes 
Figueiredo. Ele acrescenta 
que “com o mato alto fica 
prejudicada a visibilidade 
dos motoristas que trafegam 
por esta importante estrada, 
o que aumenta o risco de 
acidentes”.

Felipe César – FC reitera a 
implantação de restaurante 
para funcionários municipais

O vereador Felipe César – 
FC (PMDB) reitera ao prefeito 
estudos visando a implantação 
de um restaurante municipal 
para os servidores da admi-
nistração direta, fundacional 
e da Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba, nos 
mesmos moldes do que foi im-
plantado na cidade de Osasco. 
De acordo com o vereador, este 
restaurante vai proporcionar ao 
funcionário público municipal 
uma alimentação mais regrada, 
com melhores valores nutricio-
nais, e mais qualidade de vida.

Turismo no Bosque
O vereador Felipe César 

– FC reitera à administração 
municipal a realização de es-
tudos visando dotar o Bosque 
da Princesa de mais incentivos 
turísticos. A ideia do vereador 
é que seja criado na “ilha” do 
bosque um minizoológico, 
com acesso por um teleférico 
e uma passarela ligando o Bos-
que da Princesa ao zoológico, 
na ilha.

Outra sugestão do 
vereador é a constru-
ção de uma platafor-
ma, visando a tercei-
rização de passeios de 
lanchas e chalanas ao 
longo do Rio Paraíba. 
O vereador também 
pede a criação da 
Casa da Cultura no 
bosque, com instala-
ção de barracas para 
os artesãos de nossa 
cidade exporem e 
venderem seus traba-
lhos aos turistas que 
visitam o Bosque da 
Princesa “Precisamos 
incrementar mais o 
turismo em Pindamo-

nhangaba. Temos um trecho 
do rio que outrora foi muito 
utilizado e agora está parado, 
precisamos reativar este tipo 
de turismo em nossa cidade”, 
destaca o vereador Felipe 
César – FC.

Cursos técnicos 
a distância
O vereador Felipe César 

- FC reitera ao Governo Fe-
deral, através do Ministério 
da Educação e ao Governo do 
Estado, através da Secretaria de 
Educação, a possibilidade de 
instalação de cursos técnicos 
à distância, em diversas áreas 
para beneficiar principalmente 
os jovens e trabalhadores que 
não tem tempo suficiente de 
frequentar as aulas diaria-
mente.

De acordo com o vereador, 
esta iniciativa se faz necessária 
para dar condições aos jovens 
e aos trabalhadores em geral, 
sobretudo os mais carentes, de 
ter acesso à formação técnica 
de forma gratuita.

Cal pede retorno da coleta 
de sangue em Moreira César 
e na Vila São Benedito

município, principalmente com 
a inauguração da UBS Ipê II, 
e das UPAS, que estão sendo 
construídas, e que deverão 
ser entregues em breve para a 
população.

Salienta o vereador Cal que 
a Secretaria de Saúde sofreu 
várias demissões de médicos 
especialistas, prejudicando o 
atendimento da população e 
a que Prefeitura já fez vários 
chamamentos de médicos clí-
nicos especialistas, aprovados 
em concurso realizado e eles 
não aceitaram prestar serviços 
médicos em nossa cidade.

Cal disse que a exemplo 
do novo contrato feito pela 
Prefeitura com a Santa Casa e 
principalmente com o atendi-
mento do Pronto Socorro, que 
tinha como maior problema 
a falta de médicos para aten-
der os pacientes, o problema 
praticamente foi resolvido no 
novo contrato aumentando os 
vencimentos dos médicos, que 
ficou um dos maiores da região.

Toninho da Farmácia 
agradece por obra realizada 
no bairro do Crispim

Vereador Magrão 
apresenta Projeto de Lei 
“Adote um ponto de ônibus”

“Projeto visa beneficiar os usuários Do 
transPorte coletivo”

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O vereador Carlos Eduar-
do de Moura – Magrão (PPS) 
protocolou na sessão do dia 2 
de fevereiro, o Projeto de Lei nº 
11/2015, que institui o programa 
“Adote um ponto de ônibus”. A fi-
nalidade é receber a colaboração, 
diretamente, de pessoas físicas 
ou jurídicas de direito público 
ou privado, para construção de 
abrigos de passageiros nos pontos 
de ônibus de Pindamonhangaba.

Segundo o vereador Magrão, 
há diversos pontos de ônibus sem 
abrigo ou abrigos em mal estado 
de conservação, que precisam ser 
substituídos. Nos últimos dois 
anos, ele protocolou diversos re-
querimentos, reivindicando a ins-
talação de abrigos. Em resposta, a 
concessionária responsável pelo 
transporte público no município 
diz ter a obrigação contratual 
de instalar apenas dez abrigos 
por ano. Para o vereador, esse 
número não satisfaz a demanda 
e, por esta razão saiu em busca 
de outras alternativas para tentar 
sanar esse problema, quando 
surgiu a ideia de buscar parceria 
com o setor privado. 

Magrão destaca que “o 
Projeto de Lei de minha autoria, 

caracteriza-se pela adesão espon-
tânea dos interessados, do setor 
privado, a adquirir e instalar por 
conta própria abrigos de ônibus 
em locais passíveis de serem be-
neficiados, através de um termo 
de cooperação, junto a Secretaria 
competente da Prefeitura. Os 
interessados que adotarem os 
pontos de ônibus poderão ex-
plorar publicidade neste espaço, 
por meio de equipamento previa-
mente aprovado pela Secretaria 
competente, ficando isentas do 
pagamento de taxas de publi-
cidade e propaganda, enquanto 
durar o período da adoção. Ele 
enfatiza, ainda, que “o programa 
do referido projeto contribuirá 
para sanar a falta de abrigos do 
município e, o mais importante, 
sem custo para o erário”. 

Outro fator de relevância é 
quanto ao aspecto visual, confor-
to e segurança, pois a Secretaria 
competente irá disponibilizar 
os modelos-padrão do ponto de 
parada de ônibus que poderão ser 
modernos e iluminados, inclusive 
através da energia solar. O projeto 
está tramitando na Câmara, sob 
análise do jurídico. Em breve, 
deverá entrar na pauta de votação.

Vereador magrão (destaque) quer imPLantar o Programa 
“adote um Ponto de ônibus” em Pindamonhangaba

Vereador caL

Vereador feL iPe césar
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EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOÃO MARCONDES RIBEIRO E/OU SEUS HERDEIROS BEM 
COMO TERCEIROS AUSENTES INCERTOS E DESCONHECIDOS, NA AÇÃO DE RETIFICAÇÃO 
DE ÁREA DE IMÓVEL PROC. 0002568-03.2009.8.26.0445 EM QUE FIGURA COMO COMO 
REQUERENTE: ANTONIO ASMAR KOBBAZ PELO PRAZO DE 30 DIAS. O DOUTOR HÉLIO 
APARECIDO FERREIRA DE SENA, MMº JUÍZ DE DIREITODA 3ª VARA CÍVEL DE 
PINDAMONHANGABA, ESTADO DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a João 
Marcondes Ribeiro e seus herdeiros e a todos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, a terceiros, ausentes, incertos e desconhecidos, que por este Juízo se processa os autos 
da Ação de Retificação de área imóvel, feito nº 0002568-03.2009.8.26.0445, requerida por 
ANTONIO ASMAR KOBBAZ, para lhe ser retificada a área do seguinte imóvel: “Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice CYQ-M-0049, de coordenadas N 7462000,78m e E 457628,27m, deste, 
segue confrontando com o prédio nº 471 da Estrada Municipal do Bairro da Santa Cruz, de 
propriedade de Carlos Wilson Previato e Maria Célia Guedes Previato, matrícula nº 24.715, com os 
seguintes azimutes e distâncias: 264º19’49’’ e 41,42m até o vértice CYQM-0050, de coordenadas 
N 7461996,69m e E 457587,05m; deste, segue confrontando os prédios nº 481, 485 e 515 da 
estrada Municipal do Bairro da Santa Cruz, de propriedade de Paulo Amaral Cruz, matrícula nº 
24.647, com os seguintes azimutes e distâncias: 262°39’19’’ e 39,05m até o vértice CYQ-M-0051, 
de coordenadas N 7461991,70m e E 457548,32m; 161°17’51’’ e 7,13m até o vértice CYQ-M-0052 
de coordenadas N 7461990,62m e E 457541,27m; 258°02’40’’ e 5,96m até o vértice CYQ-M-0053, 
de coordenadas N 7461989,39m e E 457535,44m; 260°07’29’’ e 6,73m até o vértice CYQ-M-0054, 
de coordenadas N 7461988,23m e E 457528,82m; 356°09’37’’ e 0,22m até o vértice CYQ-M-0055, 
de coordenadas N 7461988,44m e E 457528,76m; 260°06’02’’ e 19,21m até o vértice CYQ-M-0056, 
de coordenadas N 7461985,14m e E 457509,84m;  264°01’20’’ e 4,51 m até o vértice CYQ-M-0057, 
de coordenadas N 7461984,67m e E 457505,35m; 174°17’32’’ e 1,54m até o vértice CYQ-M-0058, 
de coordenadas N 7461983,13m e E 457505,50m; 264°52’40’’ e 7,13m até o vértice CYQ-M-0059, 
de coordenadas N 7461982,50m e E 457498,40m; 175°32’34’’ e 1,04 m até o vértice CYQ-M-0060, 
de coordenadas N 7461981,46m e E 457498,48m; 266°27’19’’ e 14,40m até o vértice CYQ-M-0061, 
de coordenadas N 7461980,57m e E 457484,11m; 262°16’13’’ e 53,06m até o vértice CYQ-M-0062, 
de coordenadas N 7461973,43m e E 457431,53m; ponto esse distante 6,36m da Rua Daisy Castro 
(antiga rua 01) do Loteamento Vitoria Vale III, e a 334,10m da Rua Ponciano Pereira; deste, segue 
confrontando com a Estrada Municipal da Santa Cruz, com os seguintes azimutes e distâncias: 
179°50’13’’ e 38,77m até o vértice CYQ-P-0089, de coordenadas N 7461934,66m e E 457431,64m; 
177°56’28’’ e 4,37m até o vértice CYQ-P-0090, de coordenadas N 7461930,80m; 173°34’51’’ e 
4,08m até o vértice CYQ-P-0091, de coordenadas N 7461926,23m e E 457432,26m; 171°20’37’’ e 
19,55m até o vértice CYQ-P-0092, de coordenadas N 7461906,90m e E 457435,20m; 165°57’34’’ e 
6,84m até o vértice CYQ-P-0093 3, de coordenadas N 7461900,27m e E 457436,86m; 163°39’05’’ 
e 3,96m até o vértice CYQ-P-0095, de coordenadas N 7461892,63m e E 457439,27m; 159°08’17’’ 
e 9,05m até o vértice CYQ-P-0096, de coordenadas N 7461884,17m e E 457442,49m; 153°21’08’’ 
e 20,63 até o vértice CYQ-P-0097, de coordenadas N 7461865,73m e E 457451,74m; 151°11’46’’ e 
19,02m até o vértice CYQ-P-0098, de coordenadas N 7461849,06m e E 457460,91m; 146°11’42’’ e 
19,41m até o vértice CYQ-P-0099, de coordenadas N 7461832,94m e E 457471,71m; 141°41’10’’ e 
20,53m até o vértice CYQ-P-0100, de coordenadas N 7461816,82m e E 457484,44m; 138°58’29’’ e 
21,28m até o vértice CYQ-P-0101, de coordenadas N 7461800,77m e E 457498,40m; 137°02’43’’ e 
60,93m até o vértice CYQ-P-0102, de coordenadas N 7461756,17m e E 457539,93m; 138°46’25’’ e 
8,17m até o vértice CYQ-P-0103, de coordenadas N 7461750,03m e E 457545,31m; 136°54’46’’ e 
15,41m até o vértice CYQ-M-0063, de coordenadas N 7461738,77m e E 457555,84m; deste, segue 
confrontando com o terreno com frente para a Estrada Municipal da Santa Cruz, de propriedade do 
Espolio de Benedito Vicente, sem registro em cartório, com os seguintes azimutes e distâncias: 
62°20’40’’ e 73,36m até o vértice CYQ-M-0064, de coordenadas N 7461772,82m e E 457620,82m, 
61°48’55’’ e 47,13m até o vértice CYQ-M-0065, de coordenadas N 7461795,08m e E 457662,36m, 
deste, segue confrontando com o Ribeirão da Água Preta, sendo o outro lado do Ribeirão o lote 38 
da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (Antiga Rua 
Nove), depropriedade de João Marcondes Ribeiro e Benedita Francisco Ribeiro, matrícula nº 
23.547, com o lote nº 39 da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua 
Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de Thamires Gabrielle da Silva, matrícula nº 
18.249, com o lote 40 da Quadra “I” do loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua 
Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de MCR Engenharia e Construção Ltda, matrícula 
nº 5.802 e com parte do Lota 41 da Quadra “I” do loteamento Jardim Eloyna, prédio nº 645 com 
frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de João Marcelo Pinto e Silvia 
Helena Ribeiro Leite Pinto, matrícula n° 25.513, com o seguinte azimute e distancia: 338°42’49’’ e 
33,67m até o vértice CYQ-P-0104, de coordenadas N 7461826,46m e E457650,14m; deste, segue 
confrontando com o Ribeirão da Água Preta, sendo o outro lado do Ribeirão parte do lote 41 da 
Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, prédio nº 645 com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga 
Rua Nove), de propriedade de Everton José Correa e Sueli dos Santos Correa, matricula nº 25.512, 
com o lote 42 da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente apara a Rua Jaboticabeira 
(antiga Rua Nove), de propriedade de Manoel César Ribeiro Engenharia e Construções Ltda, tendo 
como compromissários Vademar deSantana e Maria Fernandes de Santana, matrícula nº 11.096, 
com o lote 43 da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira 
(antiga Rua Nove), de propriedade de MCR Engenharia e Construções Ltda, matricula nº 5.802 e 
com o lote 44 da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira 
(antiga Rua Nove), de propriedade de MigueL Iannome e Ana Palácio Iannome, matricula nº 17.801, 
com o seguinte azimute e distância: 330°15’50’’ e 29,71m até o vértice CYQ-P-0105 de coordenadas 
N 7461852,26m e E 457635,40m; deste, segue confrontando com o Ribeirão da Água Preta, sendo 
o outro lado do Ribeirão o lote 44 da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a 
Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove) de propriedade de MigueL Iannome e Ana Palácio Iannome, 
matricula nº 17.801, com o lote 45 da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para Rua 
Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de Messias Camilo Fonseca e Graça Maria 
Fonseca, matrícula nº 10.957, e com o Lote 46 da Quadra”I” do Loteamento Jardim Eloyna, com 
frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de MCR Engenharia e 
Construções Ltda., matrícula nº 5802, com o seguinte azimute e distância: 347°38’29’’ e 34,68m até 
o vérticce CYQP-0106, de coordenadas N 7461886,14m e E 457627,97m; deste, segue 
confrontando com o Ribeirão da Água Preta, sendo o outro lado do Ribeirão o Lote 46 da Quadra 
“I” do LoteamentoJardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de 
propriedade de MCR Engenharia e Construções Ltda., matrícula nº 5802, com o Lote 47 da Quadra 
“I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove) de 
propriedade de Joaquim Eleutério de Oliveira e Rita de Cassia Souza Oliveira, matrícula nº 24.339, 
e com o Lote 48 da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira 
(antiga Rua Nove), de propriedade de MCR Engenharia e Construções Ltda., matrícula n° 5802, 
com o seguinte azimute e distancia: 359°47’08’’ e 22,37m até o vértice CYQ-P-0107, de coordenadas 
N 74611908,51m e E 457627,89m; deste, segue confrontando com o Ribeirão da Água Preta, 
sendo o ouro lado do Ribeirão o Lote 48 da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente 
para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de MCR Engenharia e Construções 
Ltda., matrícula n° 5802, com o Lote 49 da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente 
para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de MCREngenharia e Construções 
Ltda.,matrícula n°5802, com o Lote 50 da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para 
a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de Jorge Paulo dos Santos, Valter José 
Alves e Andréia Aparecida de Melo Alves, matricula nº 24.492, e com o Lote 51 da Quadra “I” do 
Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade 
de MCR Engenharia e Construções Ltda., matrícula nº 5802, com o seguinte azimute e distância: 
1°22’00’’ e 31,46m até o vértice CYQ-P-0108, de coordenadas N 7461939,95m e E 457628,64m; 
deste, segue confrontando com o Ribeirão da Água Pretaa, sendo o outro lado do Ribeirão, o Lote 
52 da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua 
Nove), de propriedade de MCR Engenharia e Construções Ltda., matrícula nº 5802, com o Lote 53 
da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua 
Nove), de propriedade de Michele Santana Santos e Ângelo de Jesus Correa Leite, matrícula nº 
24.425, com o seguinte azimute e distância: 356°30’37’’ e 21,25m até o vértice CYQ-P-0109, de 
coordenadas N 7461961,16m e E 457627,35m; deste, segue confrontando com o Ribeirão da Água 
Preta, sendo o outro lado do Ribeirão o Lote 54 da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, com 
frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de MCR Engenharia e 
Construções Ltda., matrícula nº 5802, com o Lote 55 da Quadra “I” do Loteamento Jardim Eloyna, 
com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de Nilo de Siqueira Alves 
Junior, Cassio Salgado Ribeiro Alves, Beatriz Salgado Ribeiro Alves e Maria Célia Salgado Ribeiro 
de Siqueira Alves, Matrícula nº 28.999, com o Lote 56 da da Quadra “I” do Loteamento Jardim 
Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de propriedade de Benedito 
Saturnino dos Santos e Cecília Pires dos Santos, matrícula nº 21.782, e com o Lote 57 da Quadra 
“I” do Loteamento Jardim Eloyna, com frente para a Rua Jaboticabeira (antiga Rua Nove), de 
propriedade de MCR Engenharia e Construções Ltda., matrícula nº 5802, com o seguinte azimute 
e distância: 1º19’46’’ e 39,63m até o vértice CYQ-M-0049, ponto inicial da descrição deste 
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, a partir das estações ativas RBMC do Rio de Janeiro, de coordenadas N 7475693,631m 
e E 67386,848m, referenciadas ao Meridiano Central 45° WGr e da RBMC de Ubatuba, de 
coordenadas N 7401149,698m e E 487904,987 m, referenciadas ao Meridiano central 45° WGr e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.” Objetivo: Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 
(quinze) dias, a fluir após o prazo de 30 dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos 
como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Pindamonhangaba, 10 de novembro de 2014.

2 col X 28 cm X R$ 5 = R$ 280,00 cada inserção

COMUNICADO

A empresa E. R. R. DE ARAUJO ACADEMIA ME. situada em Pindamonhangaba/
SP, à AV. Dr. José Adhemar Cesar Ribeiro, 650, Jd. Carlota, Inscrição Estadual: 
528.156.481.110 e CNPJ: 09.335.562/0001-60, comunica o extravio de 01 talão de 
Nota Fiscal de Serviços, do nº 01 ao 50, em branco.

AUDIêNCIA PúblICA
A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba estará no próximo dia 27 de 
fevereiro de 2015 às 15:00 horas, na Câmara de Vereadores, para Audiência Pública referente à 
Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2014. Todos estão convidados. 

PREFEITURA MUNICIPAl DE PINDAMONHANGAbA
EXTRATO DE CONTRATO DE COMODATO

CONTRATO Nº 228/2014.
Objeto: Contrato de comodato de área medindo 1000 m² (mil metros quadrados), celebrado com a 
empresa Tenda Atacado Ltda. para instalação do Posto do Detran/Poupatempo.
Comodatário: Município de Pindamonhangaba, através da Prefeitura Municipal.
Comodante: Tenda Atacado Ltda.
Vigência: 10 (dez) anos, de forma gratuita.
Assina pelo Comodatário: Prefeito Municipal Vito Ardito Lerário.
Assina pelo Comodante: Fausto Luis Severini.
Data de Assinatura: 15/09/2014.

lICENÇA DA CETESb

RAMINHO TERMOPLÁSTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. EPP torna 
público que requereu a CETESB a Renovação de Licença de Operação para 
fabricação de Calçados de Material Sintético Montado, á Estrada Municipal Santa 
Cruz, n.º 136, Bairro das Campinas, Pindamonhangaba – SP.

A Polícia Militar 
prendeu dois procura-
dos da Justiça entre a 
noite de segunda (9) e a 
madrugada de terça-fei-
ra (10) em Pinda.

A primeira delas acon-

teceu no loteamento  La-
erte Assumpção, por vol-
ta de 19 horas, durante 
patrulhamento de rotina. 
O homem era procurado 
pelo crime de homicídio 
e foi encaminhado ao 

Distrito Policial.
A segunda prisão 

aconteceu na madruga-
da de terça-feira (10), 
por volta de 1 hora, no 
bairro Azeredo. O ho-
mem em atitudes sus-

peitas foi abordado e 
após pesquisa sobre seus 
antecedentes, foi desco-
berto que era procura-
do da Justiça. Preso, foi  
encaminhado ao Distrito 
Policial.

Procurados da Justiça são presos pela PM
A Polícia Rodoviária 

Federal apreendeu, na 
noite de quinta-feira (5), 
dois pássaros transpor-
tados de forma irregular 
em um veículo na Dutra. 
A apreensão ocorreu por 
volta das 20h30, no km 87 
da rodovia, durante fisca-
lização da polícia.

As aves estavam em 
gaiolas, no porta-malas 
de um veículo com pla-
ca de Guaratinguetá. Ao 

Polícia apreende 
pássaros silvestres

ser abordado, o condutor 
informou se tratar de um 
trinca-ferro e um colei-
ro, pássaros encontrados 
nas regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste do país. 

O condutor do veículo 
estava sem a documen-
tação necessária para o 
transporte das aves e sem 
o registro no Ibama. O veí-
culo e as aves foram enca-
minhados à Delegacia de 
Pinda.

Na segunda-feira (9), 
a Polícia Militar prendeu 
um adolescente por trá-
fico de drogas no bairro 
Jardim Carlota.

O jovem estava em 
uma moto e foi parado 

Menor é preso por tráfico
pela polícia. Durante re-
vista foram encontradas 
30 pedras de crack.

Após o flagrante, ele foi 
conduzido ao Distrito Po-
licial e permanece à dis-
posição da Justiça.

Três criminosos as-
saltaram um posto de 
combustíveis na ma-
drugada do último sá-
bado (7) na Água Pre-
ta. Segundo a Polícia 
Civil, o posto do bairro 
é alvo constante de as-
saltantes.

O crime aconteceu 
por volta de 1h15 e as 
câmeras de seguran-
ça do local gravaram 
a ação. O trio rendeu 
os dois frentistas que 
estavam no local e fo-
ram direto ao caixa do 

Trio rende frentistas e assalta posto
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Um homem de 69 
anos foi encontrado 
morto na manhã de ter-
ça-feira (10), no interior 
da casa onde morava, no 
Loteamento Mariana, do 

idoso morre de forma misteriosa
bairro Mombaça.

De acordo com infor-
mações, a PM foi acio-
nada para atender a uma 
ocorrência na qual indiví-
duo estaria caído com um 

corte no pescoço e sem 
vida. Ao chegarem à re-
sidência da vítima, cons-
tataram que ela também 
apresentava sinais de cor-
te no braço e no peito. 

O delegado Vicente La-
gioto informou que o caso 
deve ser registrado, em 
principio, como homicí-
dio, pois nada foi levado 
da vítima. No interior da 

casa, em uma cômoda, 
os policiais encontraram 
a quantia de R$ 10 mil, 
além da carteira, celular e 
chaves do veículo. A perí-
cia foi acionada e liberou 

o corpo para o Instituto 
Médico Legal.

A polícia dará continui-
dade às investigações. In-
clusive, o objeto utilizado 
no crime não foi localizado.

estabelecimento. Um 
dos criminosos pegou 
o dinheiro no caixa en-
quanto os outros dois 
mantiveram os frentis-
tas como reféns. Um 
dos assaltantes estava 
armado.

Após roubar o di-
nheiro, os suspeitos 
agrediram os frentistas 
com chutes e fugiram. 
A polícia não soube in-
formar como foi a fuga 
dos criminosos e nem a 
quantia roubada. O caso 
está sendo investigado. Assaltos a postos de Pinda têm sido frequentes

Divulgação



11 DE FEVEREIRO DE 2015QUARTA-FEIRA

HISTÓRIA ALTAIR FERNANDES CARVALHO

PINDAMONHANGABA

Tribuna do Norte

     

Nesta edição, a página 
de história, tendo como 
fonte a edição de 5 de 
março de 1911 do sema-
nário local Folha do Norte 
(extinto), recorda  a ani-
mação dos pindamonhan-

gabense nos folguedos de 
um carnaval ocorrido há 
104 anos...   

O cronista do mencio-
nado órgão de imprensa 
começa descrevendo que 
no sábado, os folguedos 

começaram com a fi gura 
do ‘zé pereira’ desfi lando 
pelas ruas que formam o 
qudrilátero da atual praça 
Monsenhor Marcondes. 
Depois, se  apresentou o 
Grupo Chaleira, que en-

trou com fogos e algazarra 
de cornetas, trombetas e 
banda de música. À frente, 
iam cavalheiros vestidos a 
caráter abrindo caminho 
para  o carro principal,  
que era todo azul e des-
tacado por uma enorme 
borboleta cor do mar. Esse 
carro conduzia as  senho-
rinhas: Clarisse Carvalho, 
Raphaela Ferraz, Helena 
Carneiro e senhora Hele-
na Godvin, todas sem fan-
tasia de vestes, mas com 
leves máscaras pretas.

Prosseguindo o desfi -
le, “o carro dos senhores 
Christovam Prates, César 
Vergueiro, Boaventura 
Pereira e Walter Godvin 
vinha  jogando confetes, 
atirando serpentinas”. Fe-
chando a apresentação,  a 
Banda Euterpe “tocando 
barulhentos tangos e re-
quebradas polcas”.

Mas o destaque maior 
fi caria por conta do “car-
rinho japonês”, do Grupo 
Japonês, que – segundo o 
redator da FN – “era todo 
coberto de crisântemos, 
protegido pela bandeira 
do Japão e conduzia duas 
gueixas, as senhorinhas 
Dulce Yvahy e Celeste 
Gama, vestidas com belís-
simos quimonos e pentea-
das à moda japonesa”. 

O povo ainda apreciou, 
em carro descoberto con-
duzido por cocheiro de 
cartola e gravata, “as se-
nhorinhas Colomy, Nenê 
e Sinhazinha Romeiro, 
acompanhadas pelos dou-
tores Linneu Silva e Oscar 
Romeiro – todos folgazãos 
e alegres bisnagando e ati-
rando confetes e serpenti-
na”, destacava a Folha.

Muitos cidadãos usan-
do máscaras, uns a pé, 

outros a cavalo, também 
chamaram a atenção na-
quela tarde de sábado, 
mas quando a noite che-
gou o espetáculo coube 
“à magnífi ca batalha  de 
confete no Jardim da 
Cascata”.

No domingo de car-
naval não houve desfi le, 
o destaque fi cou para a 
batalha de confete e lança
-perfume que começou na 
praça da Cascata e só foi 
terminar no Éden Cinema 
(prédio que se localizava 
onde atualmente se en-
contra a Caixa Econômica 
Federal). Conta o reda-
tor que “as dependências 
dessa casa de espetáculos 
estava lotada e foi preciso 
que a polícia proibisse a 
venda de ingressos”.

Na segunda-feira, à 
noite, ocorreu a penúltima 
batalha de confetes, con-
certo e dança ao ar livre. 
Às 2 horas, acompanha-
dos da fanfarra 7 de Se-
tembro, os foliões foram 
até a estação para mostrar 
aos viajantes noturnos da 
Central do Brasil “o quan-
to de alegria e ressur-
gimento vai na alma do 
pindamonhangabense”, 
ressaltava o redator.

Na terça-feira, com ex-
ceção do Grupo Chaleira, 
que teria ido se apresen-
tar em cidade vizinha, a 
animação foi “monumen-
talmente épica, numa 
epopeia ingente de luzes, 
risos e festas”. Fizeram o 
espetáculo, mascarados, 
fantasiados, o ‘zé pereira’, 
os caiapós, e o Grupo Ja-
ponês “em extraordinário 
préstito luminosos na im-
ponência de seus carros”.

Nesse dia, o Grupo Ja-
ponês apresentou o car-

rinho transformado em 
imensa cesta de vime, com 
fl ores e grinaldas. Dentro 
dele – segundo o articulis-
ta FN -, “a senhora Dulce 
Ivahy em fantasia de cam-
pânula; Celeste Gama em 
rosa;  a menina Rufi na G. 
Romeiro em botão de rosa 
amarela e Henrique G. 
Romeiro , de cupido”.

Teve também “um 
carro ricamente enfei-
tado conduzindo Nina 
Pestana, Noêmia Mello, 
Aparecida Badaró, Godo-
fredo e Deodato Pestana 
– todos armados de enor-
mes trombetas atroando 
os ares com seus cantos 
de vitória. Finalizando o 
desfi le, a Fanfarra 7 de 
Setembro apareceu fan-
tasiada e tocando música 
apropriadas para aquele 
evento”.

Naquela terça-feira - 
registra A FN  - “um júri 
reunido no Éden, pre-
sidido pelo Dr. Octávio 
Alves, procedeu o julga-
mento dos carros alegó-
ricos. Apurados os votos, 
foi, por unanimidade, 
classifi cado em 1º lugar o 
carro japonês, o das guei-
xas, pela originalidade da 
concepção. O outro carro, 
o da cesta de vime, rece-
beu menção honrosa por 
ter sido o mais chique e 
vistoso”.

 Encerradas as premia-
ções, “a Euterpe  rompeu 
um dobrado magnífi co e 
a batalha de confete, ser-
pentina e lança-perfume 
continuou  infrene e in-
dominável até a meia-noi-
te, hora em que as cinzas 
abafaram as alegrias do 
carnaval”, concluiu o arti-
culista do Jornal Folha do 
Norte.

Folha do Norte, 26 de fevereiro de 1911
Obs.: Publicado sem o nome do autor

Carnaval Moderno

embranças
ITERÁRIASL

Nestes ruidosos, vívidos três dias,
em que se presta culto ao deus palhaço,
deliciosamente se enche o espaço
de encantos e perfumes e harmonias.
  A alma, no  arroubo são das alegrias,
  no doce afã dos brincos, nem cansaço 
  sente, nem lembra um triste e escuro traço
  sequer das suas mágoas e agonias.
E si é nestes três dias que, fremente,
toda a loucura que se tem latente
desperta, avulta e, vibra nos festejos,
  Para que mais pudessem agradar,
  acho que eles deviam terminar,
  - Numa batalha indômita de beijos!

(A propósito da batalha de confete no Jardim da Cascata)




