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Santana promove ‘Cerco de Jericó’
Ana Camila Campos

A paróquia do Santana em
Pindamonhangaba realiza até o domingo
(19), o ‘Cerco de Jericó’, com celebrações
diárias e muita oração.
Segundo o pároco, padre Antônio
Gonçalves, o ‘Cerco’, que começou
na segunda-feira (13), visa “quebrar
as muralhas da própria vida, como
depressão, problemas com emprego,
casamento, dentre outras diﬁculdades”.
As missas são diárias, às 19h30 (exceto
domingo, que será às 19 horas), e cada dia
com um padre convidado. Nesta quartafeira será o padre Evandro, da Canção
Nova; na quinta-feira, padre Gustavo, de
Santos; na sexta-feira, padre Edmilson,
Canção Nova; sábado, padre Francisco,
Canção Nova; e no domingo, o próprio
padre Antônio Gonçalves.
PÁGINA 3

Missas especiais são celebradas às 19h30; exceto no domingo, que será às 19 horas

BANDIDOS ASSALTAM JOALHERIA
E BATEM CARRO DURANTE A FUGA
Divulgação

Três homens armados assaltaram uma joalheria na rua Dr.
Jorge Tibiriçá, na manhã de terça-feira (14), levando joias, óculos, relógios e dinheiro. Na fuga,
o condutor perdeu o controle do
carro e bateu em uma casa no
Jardim Resende. Os bandidos
ainda renderam outro motorista, que passava pelo local, e roubaram seu automóvel.

CAMPINAS RECEBE
PADARIA ARTESANAL;
‘ESCOLA DE MODA’
NO ‘SÃO PAULO’ PÁGINA 2

HISTÓRIA TRAZ A ‘ÚLTIMA
MORADA’ DE MAZZAROPI
Na página de História desta semana, a Tribuna traz o cineasta Amácio Mazzaropi e sua
paixão por Pindamonhangaba, terra que ele

escolheu para passar os últimos anos de vida.
O texto traz relatos da época e um resumo da
vida do artista, do circo ao cinema. PÁGINA 6
Divulgação

PÁGINA 2

ESTUDANTES DE PINDA
PODEM FAZER INTERCÂMBIO
Os alunos da Fatec de Pindamonhangaba podem se inscrever
para concorrer a bolsas de estudos do Programa Ibero-Americanas do Santander, em parceria
com o Centro Paula Souza.

Os vencedores vão receber
cerca de R$ 10 mil para estudar
em universidades de oito países:
Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, México, Uruguai, Porto
Rico e Portugal.
PÁGINA 3

BINGO ARRECADA FUNDOS
PARA ENCONTRO DE SURDOS

O ‘Bingo da Inclusão’, que
acontece neste sábado (18), a
partir das 14 horas, no Sindicato
dos Metalúrgicos (CUT), vai ar-

recadar fundos para o 1º Encontro de Surdos de Pindamonhangaba, que será realizado dia 25
de abril.
PÁGINA 3

APAE INICIA VENDA DE
CONVITES PARA FEIJOADA

PÁGINA 2
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Agência mantém grau de
investimento no Estado

avaliação da Standard &
Poor’s pode beneficiar Pinda

E

nquanto o Brasil não avançou e, pelo contrário
caiu, e caiu em algumas avaliações da agência
internacional de classificação de risco S&P –
Standard &Poor’s, um relatório divulgado esta semana
manteve o rating BBB (classificação de crédito) para o
Estado de São Paulo, com perspectiva estável. A nota da
S&P reafirma a economia paulista no patamar de “grau
de investimento”, o que confirma a capacidade do Estado em honrar seus compromissos, apesar do período
recessivo por qual passa o País.
O rating é um mecanismo de avaliação da qualidade de crédito que mede o risco de um agente, seja ele
país, governo, subnacional ou empresa, de cumprir com
suas obrigações financeiras. Para estabelecer o rating,
as agências de classificação de risco levam em consideração todos os fatores que possam afetar a capacidade
de pagamento de quem contrai a dívida.
Ter classificação elevada, principalmente no nível de
grau de investimento em que se encontra o Estado de
São Paulo, é um atestado aos investidores do baixo risco
de inadimplência. Com menor risco, é possível ter acesso a crédito mais barato.
O rating de São Paulo, na avaliação da agência, reflete
a consistência das receitas estaduais, solidez de gestão,
a reação rápida e determinação institucional do governado em efetuar os ajustes necessários para assegurar
sua estabilidade e condição de cumprir com as obrigações financeiras. A classificação “grau de investimento”
indica que o governo paulista sustenta bom perfil de
crédito que permite fechar operações de empréstimos
a menor custo.
O relatório da agência informa que a receita tributária deve refletir os efeitos de uma economia em recessão, da inflação e das limitações em se obter recursos
extraordinários. Apesar dessa perspectiva, decorrente
do quadro econômico atual, a expectativa da S&P é a de
que o Estado, que detém capacidade de gerar receitas
próprias correspondentes a mais de 90% de suas receitas
operacionais, preserva as condições para diminuir gradativamente o endividamento, acessar fontes de crédito
para os projetos de mobilidade urbana, além de adotar
medidas de aprimoramento da qualidade e controle dos
gastos para atravessar um período econômico adverso.
Na prática, a atribuição BBB ao Estado tende a beneficiar seus municípios. Deste modo, Pindamonhangaba pode vir a usufruir da avaliação para São Paulo. A
considerar o volume comercial do município, com Valor Adicionado de R$ 4,95 bilhões, conforme dados da
Secretaria da Fazenda, o elevado número de empresas
na cidade, sobretudo que exportam seus produtos e a
expectativa de novas indústrias, a nota BBB é mais um
atrativo econômico para a cidade.
A conversão da classificação da Standard &Poor’s em
vantagens para a população é bastante simples: emprego e renda.

V

n

ós, os considerados
adultos, no mais das vezes, temos dificuldade de entender a adolescência (período da
vida entre a infância e a adultície, compreendida entre os dez
e vinte anos, segundo a organização mundial de Saúde) e o
que é comportamento normal
na adolescência.
Esse processo é um modo
inconsistente e imprevisível de
agir com dualidade: ser exemplo e ao mesmo tempo egoísta;
aproximar-se e afastar-se dos
pais; ter bruscas mudanças de
humor, desejo de independência
e medos da liberdade; súbitas e
intensas paixões que são poucos duráveis, enfim, é um ser
vivendo múltiplas possibilidades
na sua dura peregrinação em
busca da identidade adulta.
Ë importante ressaltar que
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‘Padaria artesanal’ nas Campinas;
‘Escola de moda’ no ‘São Paulo’
A Padaria Artesanal será
inaugurada nesta quartafeira (15), às 18 horas, na
rua 2, nº 22, no Solo Rico –
Bairro das Campinas.
O curso tem duração de
três meses e os alunos vão
aprender a produzir pães,
bolos, tortas, roscas, salgados, cuscuz, doces, patês,
maionese de inhame, broas
e biscoitos amanteigados.
A inauguração da ‘Escola
de Moda’ acontece na quinta-feira (16), às 18 horas, no
centro comunitário ‘Pedro
Balarin’, na Vila São Paulo
(rua José Lino de Macedo,
110).
As aulas serão realizadas
duas vezes por semana, o
curso tem duração de 40
horas e é destinado às pessoas com idade a partir dos
16 anos.
Os dois projetos são desenvolvidos por meio de
parceria entre Fundo Social
de Solidariedade do Estado,
Governo do Estado, Prefeitura de Pindamonhangaba e
Fundo Social do município e
visam a qualificação profissional.

Divulgação

apae inicia venda de feijoada
Divulgação

A Apae – Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de
Pindamonhangaba
iniciou a venda de ingressos para a tradicional feijoada, que
acontecerá no dia 14
de junho, a partir das
12 horas. Os ingressos
custam R$ 15 e podem
ser adquiridos na sede
da Instituição. Mais
informações pelo telefone 3645-1677.

bandidos assaltam joalheria, batem
carro na fuga e roubam outro veículo
Uma joalheria, localizada na rua Dr. Jorge Tibiriçá, foi alvo de
bandidos na manhã de
terça-feira (14). Três
homens armados e encapuzados renderam
as funcionárias e levaram objetos e produtos
da loja (como óculos,
relógios e joias, além
de celulares e dinheiro)
que ainda estão sendo
contabilizados
pelos
responsáveis pelo estabelecimento.
No momento da
fuga, um dos veículos
utilizados pelos bandidos – um Volkswagen
Jetta - acabou inva-

Divulgação

dindo uma residência no
Jardim Resende, após
o condutor ter perdido o
controle. Dessa forma, os
bandidos renderam um
motorista que passava pelo
local. Sob ameaça, o condutor e o passageiro foram

* José Valdez de Castro Moura

obrigados a descer e os criminosos fugiram levando
o veículo GM Celta.
Há informações de
que uma BMW fazia cobertura e aguardava os
criminosos no Vila Rica,
onde abandonaram o

Celta e fugiram sem deixar pistas.
Os seguranças que
estavam no local não
perceberam a ação. Até
o momento ninguém foi
preso e a ocorrência está
em andamento.

* 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)

aNguaRDa lITERáRIa

adolescência e lutos
essa identidade, na nossa sociedade industrial só se estabelece
mediante um processo de crise
e de luto. as crises são normais,
benéficas, auxiliam a encontrar
o seu próprio jeito de ser, e que,
muitas pessoas (pais, professores, amigos mais velhos) podem
auxiliar o adolescente ouvido o
que ele sente.
Cumpre ressaltar que, também na procura da identidade,
esses seres (frágeis e fortes)
passam por muitas PERdaS ou
LUToS como passaremos a explicar:
1 - LUTo do CoRPo inFanTiL - Às vezes os jovens não estão preparados, ou até não estão desejando o corpo que vais
se transformando (pelos seios,
pela voz e genitália) , mudanças
essas determinadas em função
dos hormônios. Esse luto é do-

Fundação Dr. João Romeiro

loroso, visto que há a perda da
postura da criança e ganha a do
adulto. Torna-se o adolescente
um mero espectador ante as
transformações do corpo.
2 - LUTo PELoS PaiS da
inFÂnCia – agora, nessa fase
da vida, os adolescentes se interrogam: onde estão os meus
pais bonzinhos da infância, que
só cobram e exigem que eu me
comporte como adulto? É importante deixar claro para esses adolescentes que os pais,
ao tentar ensinar-lhes normas
de conduta, não deixaram de
amá-lo; convém esclarecer que
os seus pais foram ensinados
de outro modo (até rígido), e
repetem com os filhos o mesmo
padrão.
3 - LUTo PELa biSSEXUaLidadE PERdida – ora, quando
criança não necessitamos de

função sexual no sentido biológico. Somos meninos e meninas, mas não necessitamos
de uma identificação masculina ou feminina tão forte. na
adolescência há a cobrança da
sociedade a impelir os jovens
a uma definição. nessa fase,
surgem os grandes conflitos,
motivados pela exigência sexual: pai que quer a “grande
performance” no desempenho da sexualidade do filho
(tem que ser o forte, o viril, o
conquistador), ou a mãe que
“treina “ a filha para ser frágil, a sedutora, a caça a ser
conquistada. isso é confundir
sexualidade (que, é o gostar
do outro, o sentimento, o respeito ao corpo e, por fim, o
ato sexual em si, como mostram os adolescentes em nossos cursos de Educação em

Saúde, nas Escolas Estaduais que realizamos há alguns
anos em Escolas Estaduais do
nosso município) com o sexo,
entendida na sua forma de
genitalidade, o que denominamos de “reducionismo da sexualidade” a qual, em última
análise, é uma bela expressão
psicoafetiva.
4 - LUTo PELa EXogamia
– É aquele momento da separação da família e dos pais. É o
deslocar o interesse do jovem
pelas figuras substitutivas. É
uma separação relativa. Esse
separar-se não significa nunca
mais estar junto, mas, sim, estar por si mesmo.
após essas rápidas explicações, constatamos que esses
LUToS são dolorosos, são etapas difíceis, que devemos procurar o seu entendimento. Será

EXPEDIENTE

que nós não passamos por esse
processo? Entendamos que os
nossos adolescentes são seres
gregários, gostam do seu grupo, pois estão no mesmo barco,
passando as mesmas dificuldades, e, é um desafio para nós,
pais, conquistar esse grupo,
dialogar com ele, sentir os seus
anseios, utilizando do diálogo
franco e amigável.
a nossa coexistência com os
adolescentes se torna cada vez
mais difícil e desafiadora em
função das imensas transformações sociais em que vivemos, para as quais devemos
estar atentos, num exercício
de reflexão. O fato é que,
sofremos também os nossos
LUToS, que se traduzem por
perdas no nosso processo evolutivo. não tenhamos dúvidas
quanto a isso!
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‘Cerco de
Jericó’ atrai
fiéis ao
Santana
AnA CAMIlA CAMPOS
***
De forma inédita, a paróquia
do Santana em Pindamonhangaba promove até 19 de abril, o
“Cerco de Jericó” – com muita
oração e celebrações diárias.
De acordo com o pároco, padre
Antônio Gonçalves, a comunidade está realizando o cerco para
quebrar as muralhas da própria
vida, como depressão, problemas
com emprego, casamento, dentre
outras dificuldades. “As pessoas
se apegam muito e se empenham
na participação do evento e, dessa
forma, acabam alcançando a Graça”, explica.

São sete dias de oração com
a benção do Santíssimo. As
celebrações terão padres convidados e acontecem sempre
às 19h30, exceto no domingo,
quando a missa acontecerá às 19
horas. O cerco teve início da segunda-feira e, segundo Gonçalves, já começou com um grande
sucesso e presença dos fiéis na
celebração do padre Vitor Hugo.
na terça-feira, a celebração foi
realizada pelo padre Marcus,
capelão do Bavex – Batalhão de
Aviação do Exército de Taubaté
A iniciativa surgiu da percepção do padre sobre a necessidade da promoção de movimentos
Divulgação

São sete dias de oração com a benção do Santíssimo, sempre às 19 horas
religiosos nas paróquias a fim de
evangelizar. “Essa é uma forma
de evangelização e de colocar os
fiéis em contato com a palavra
de Deus, elevando o espírito e
sempre os aproximando da palavra Dele”, destacou o padre.
O Cerco de Jericó
no Antigo Testamento, depois da morte de Moisés, Deus
escolheu Josué para conduzir o
povo hebreu. Deus disse a Josué
que atravessasse o Jordão com
todo o povo e tomasse posse da
Terra Prometida. A cidade de Jericó era uma fortalezainexpugnável. Ao chegar junto às muralhas de Jericó, Josué ergueu os
olhos e viu um Anjo, com uma
espada na mão, que lhe deu or-

dens concretas e detalhadas.
Josué e todo Israel executaram
fielmente as ordens recebidas:
durante seis dias, os valentes
guerreiros de Israel deram uma
volta em torno da cidade. no sétimo dia, deram sete voltas. Du-

rante a sétima volta, ao som da
trombeta, todo o povo levantou
um grande clamor e, pelo poder
de Deus, as muralhas de Jericó
caíram… (cf. Js 6).
Fonte: prof. Felipe Aquino

Confira a Programação
QuArtA-FeirA – Padre evandro – Canção Nova
QuiNtA-FeirA – Padre Gustavo – Santos
SextA-FeirA – Padre edmilson reis –Canção Nova
SáBAdo – Padre Francisco – Canção Nova
domiNGo – Padre Antonio Gonçalves

BiNGo ArreCAdA FuNdoS
PArA eNCoNtro de SurdoS

Alunos das Fatecs têm chance estudar em outros países

Banco vai conceder
bolsas no exterior
para alunos de Pinda

Estudantes da Fatec - Faculdades de Tecnologia de Pindamonhangaba podem se inscrever
para concorrer a cinco bolsas de
estudos do Programa de Bolsas
Ibero-Americanas do Santander
Universidades 2015, em parceria com o Centro Paula Souza.
O programa promove o intercâmbio de alunos de graduação
em universidades de oito países:
Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, México, Uruguai, Porto
Rico e Portugal. Cada um dos
cinco alunos selecionados receberá uma bolsa-auxílio no valor
equivalente a € 3 mil (R$ 10 mil)
para custos com hospedagem,
alimentação e transporte. Os estudantes poderão escolher cursos em uma das 300 universidades conveniadas. As inscrições
vão até o dia 10 de maio e podem
ser realizadas somente pelo sitehttp://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/
bolsas-ibero-americanas.aspx
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Pré-requisitos
Podem se inscrever alunos de
cursos de graduação das Fatecs
que tenham na grade a disciplina de espanhol. É preciso estar
regularmente matriculado no
2º ou 3º semestre da faculdade
no momento da inscrição, ser
brasileiro, nato ou naturalizado, maior de 18 anos, e não ter
participado de nenhum programa de mobilidade internacional
promovido pelo Grupo Santander.
Serão classificados os alunos
com melhor desempenho, respeitando-se o máximo de uma
bolsa por unidade. A divulgação
dos selecionados será no dia 30
de maio. Mais informações podem ser obtidas na coordenadoria do curso ou diretoria das
fatecs. Acesse o edital de abertura de inscrições e os Princípios
Gerais do Programa e confira a
lista de universidades participantes.

Acontece no sábado (18)
o ‘Bingo da Inclusão’, que
vai arrecadar fundos para
o 1º Encontro de Surdos de
Pindamonhangaba.
O evento será realizado a
partir das 14 horas na sede
do Sindicato dos Metalúrgicos (CUT), na rua Sete de
Setembro, 232/246, centro.

Os principais prêmios serão forno elétrico, grill, kits
de acessórios para banheiro, bola, cesta trançada
de patchwork e chuveiros
além de controles, volantes, guitarra e bateria para
vídeo game.
Encontro
O 1º Encontro de Surdos

de Pindamonhangaba acontecerá no próximo dia 25
de abril no Shopping Pátio
Pinda. O evento terá apresentação de coral em libras,
palestras com Luciana Wolf
e Simone Ribeiro, além de
informações sobre direitos
e benefícios, carteirinha de
ônibus e empregos.
Divulgação

“Bingo da inclusão” será realizado na sede do Sindicato dos metalúrgicos

Foo Fighters
Cover na Óbvio
no sábado (18), a partir das 22 horas, a cervejaria Óbvio apresenta a banda Foo Fighters. os
ingressos custam r$15 e podem ser adquiridos
na portaria da Óbvio, no dia do evento. haverá
participação da banda Fuzi.
A Banda
Foo Fighters é uma banda de rock dos estados Unidos, que atingiu sucesso internacional,

lançando vários hits incluindo “This is a Call”,
“everlong”, “learn to Fly”, “all my life”, “Times
like These”, “best of You”,”my hero” e “The Pretender”.
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Vereador Janio Lerario
Vereador Cal agradece Toninho da Farmácia
reivindica operação tapa-buraco homenagens ao cineasta apresentou diversas iniciativas
próximo à Igreja do Mombaça
Amácio Mazzaropi
em defesa do Meio Ambiente

de

AssessoriA

Vereador Janio ardito lerario

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

de

Sempre atento às questões
ambientais o vereador Toninho
da Farmácia (PDT) apresentou
ao longo de seu mandato diversas iniciativas que visam
a preservação ambiental e a
conscientização da importância sobre o uso de materiais
que não agridam o planeta,
veja algumas delas:
- Lei Municipal nº 4.674,
que dispõe sobre a Reciclagem
de Óleos Domésticos, instiVereador toninho da FarMáCia
tuindo o programa municipal
de incentivo ao tratamento e reciclagem de óleos e gorduras
comestíveis de origem vegetal ou animal, que tem como
principal objetivo, evitar a poluição dos mananciais e informar a população quanto aos riscos ambientais causados
pelo despejo desses óleos diretamente na rede de esgoto.
- Projeto de Lei nº 163, que dá nova redação ao artigo 4 da
Lei nº 1917/83, que disciplina o plantio de árvores urbanas
definindo regras para o plantio ou reposição de árvores com
no mínimo 30 % de árvores frutíferas.
- Projeto de Lei nº 164, que institui o Programa de Reutilização de Pneumáticos (Pneus), que tem como objetivo
principal livrar o meio ambiente desses produtos que só
poluem a natureza e contaminam o lençol freático.
- O incentivo ao uso de papel reciclado em órgãos públicos de nosso município, que tem como principal objetivo a
conscientização do uso de materiais que não agridam o meio
ambiente, buscando assim formas de encontrarmos um meio
termo, entre o progresso, a consciência e a preservação do
meio ambiente, para as futuras gerações.
Ações para evitar o desperdício de água
Outra preocupação do vereador Toninho da Farmácia é
orientar a população sobre a necessidade de evitar o desperdício de água, desligando a torneira em atividades diárias,
como escovar os dentes, lavar pratos ou se barbear, bem
como fechar a válvula do chuveiro enquanto se ensaboa.
Ao limpar o carro ou a calçada em frente a sua casa,
evite o uso da mangueira e procure utilizar um balde com
água, esponja e sabão. Por fim, procure
reaproveitar a água que sobra da lavagem
de roupas para regar as plantas. “São ações
como estas que podem contribuir em muito
para o futuro de nosso planeta e na herança
que deixaremos para nossos filhos e netos”,
finaliza o vereador Toninho da Farmácia.

AssessoriA

feira, dia 23 de março, no
plenário “Francisco Romano de Oliveira”.
Segundo o vereador
Janio, os buracos estão
causando diversos transtornos aos moradores do
bairro e aos motoristas que
trafegam na rua Eduardo
da Silva, no Mombaça. “É
preciso realizar, com urgência, uma operação para
tapar os buracos dessa via
pública, visando garantir
a segurança dos pedestres
e também dos motoristas
que ali trafegam”, afirmou
Janio Lerario.
C o m u n i C A ç ã o / CV P

O vereador e 1º secr e t á ri o d a Câm ar a de
Pindamonhangaba, Janio
Ardito Lerario (PSDB) está
solicitando ao Chefe do
Executivo Municipal que
seja realizada, por meio
da Secretaria de Obras e
Serviços, uma “operação
tapa-buraco” na rua Eduardo da Silva, próximo à
Igreja Católica, situada no
Residencial do Mombaça.
O pedido do vereador foi
feito através de Indicação
apresentada e aprovada
durante a sessão ordinária
realizada nesta segunda-

O Vereador
José Carlos
Gomes - Cal
(PTB) é o autor da Lei nº
4298/2005, de
23 de maio de
2005, que instituí a Semana
Amácio Mazzaropi, para homenagear este
que foi um dos
maiores cineastas brasileiros,
tendo inclusive
gravado alguns
de seus filmes
em nossa cidade, em especial,
em Coruputu- V e r e a d o r C a l
ba. O vereador Cal agradece
a Administração Municipal,
através do Departamento de
Cultura e os demais departamentos envolvidos neste
grande evento comemorativo, que está com várias
atrações acontecendo, como
a Exposição do “Chico Frô”,
o Cinema de Coruputuba, e
Jeca Tatu, numa homenagem
ao personagem de Augustinho Ribeiro, um retorno ao
Cinema de Coruputuba com
peças originais, Exposição
“Os Caipiras”, com obras de
artistas locais retratando a
cultura caipira no Vale, por
meio da cerâmica e outros
objetos que mostram como
era a vida caipira.
Outras atrações são as
fotos de cenas dos filmes
do Mazzaropi; Domingão

C o m u n i C A ç ã o / CV P

AssessoriA

Melhorias deveM ser feitas na rua eduardo da silva,
nas proxiMidades da igreja do residencial MoMbaça

Sertanejo com violeiros,
cantores e duplas sertanejas,
homenageando Mazzaropi,
exibição dos filmes como:
Jecão, Um Fofoqueiro no
Céu, O Corintiano, Jeca contra o Capeta, entre outros.
Paralelo, também acontece
o 2º Festival de Esquetes
com o tema “O segredo do
meu sucesso é falar a língua
do meu povo”, assim como
a tradicional cantoria no
túmulo do Mazzaropi, realizada no último domingo,
dia 12.
O vereador Cal também
agradece ao Museu Mazzaropi e o Instituto Mazzaropi,
de Taubaté, que em parceria
com a Prefeitura de Pindamonhangaba montaram
esta programação para o
mês todo.

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Cal

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

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

Que o Vereador Toninho da
Farmácia é o auTor do ProjeTo de
Lei Que insTiTui o Programa de
incenTiVo ao uso de energia soLar?

Preocupado com situação dos
Vereador Professor
Felipe César – FC pede a
moradores de rua, Magrão
Eric solicita conserto na implantação de restaurante
pede plano de ação do Executivo ponte do bairro Taipas
para funcionários municipais
vereador quer saber qual o núMero de Moradores
de rua que existe eM pindaMonhangaba
C o m u n i C A ç ã o /CVP
de

AssessoriA

Vereador Magrão

O vereador Carlos Eduardo
de Moura – Magrão (PPS) protocolou na segunda-feira, um
requerimento à Secretaria de
Saúde de Pindamonhangaba e
ao Departamento de Assistência
Social da Prefeitura, solicitando
informações sobre o número de
moradores de ruas existentes no
município atualmente.
Preocupado com essa situação, o vereador Magrão quer
saber do Poder Executivo se
existe um plano de ação que
proporcione o acolhimento
e promova a ressocialização
dessas pessoas.
Ele destaca que “pessoas,
em situação de vulnerabilidade social e que vivem na rua,
precisam de apoio e de ajuda
para saírem desta vida”. Magrão
entende que “é necessário um
trabalho de cadastro, de identificação das causas do problema,
de saber o porquê estão na rua, e
procurar o tratamento ideal, pois
são vários os motivos que levam
essas pessoas a essa situação e
é preciso tratar caso a caso”.
O vereador acredita que

“muitas dessas pessoas, se
forem ouvidas e tiverem o
tratamento ideal, podem sim
voltar a ter uma vida digna.
Basta que tenham apoio e uma
oportunidade. Ninguém nasce
na rua. Imprevistos acontecem
na vida das pessoas, que podem
levá-las a situações de vulnerabilidade social e somente com
ajuda poderão retomar a vida e
seguir em frente”.
Segundo informações, alguns moradores de rua estão
utilizando a entrada do prédio
dos “correios” na região central
como dormitório, pois essas
pessoas não tem onde dormir.
Por ser um local improvisado,
esses moradores de rua acabam
descartando restos de comida,
embalagens e papelões, pela
calçada. O vereador Magrão
pede ao Executivo uma atenção
especial com essas pessoas,
“pois já estamos nos aproximando do inverno e não ter
um local adequado para dormir
pode trazer consequências ainda
mais sérias, como doenças e
mortes”.

AssessoriA

pedido é “eM caráter de urgência”;
a população está ilhada

Através do requerimento
nº 571/2015, aprovado no
plenário da Câmara durante a
sessão ordinária realizada no
dia 30 de março, o vereador
Professor Eric (PR) solicitou
ao Prefeito, ao Subprefeito
de Moreira César, às Secretarias de Planejamento e de
Obras e Serviços de Pindamonhangaba, o conserto da
ponte sobre rio Paraíba, no
bairro Taipas em “caráter de
urgência”.
A ponte está interditada,
pois a cabeceira cedeu. O
serviço é necessário, uma
vez que a referida ponte é a
única passagem que liga o
bairro Taipas e Sapucaia ao
Distrito de Moreira Cesar.
Com a ponte interditada, os
moradores dos bairros estão
tendo que dar volta pelo

bairro do Ribeirão Grande
ou pela cidade de Potim,
aumentando significativamente o trajeto e despesas
para os moradores. Ainda
com a interdição da ponte, os
moradores dos bairros Sapucaia e Taipas também estão
enfrentando problemas.
Além de ficarem ilhados,
eles estão sem transporte,
água e energia elétrica. A
interdição da ponte do Taipas
trouxe grandes transtornos
para todos esses moradores.
“Dentro da minha missão comunitária, venho batalhando
para trazer, cada vez mais,
as melhorias necessárias à
nossa cidade e a solicitação
deste conserto na ponte do
Taipas tem que ser feita com
urgência”, afirmou o vereador Professor Eric.
AssessoriA

de
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Vereador
proFessor eriC

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric
Assistentes

AssessoriA

de

de

de
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O Presidente da
Câmara, Vereador
Felipe César – FC
(PMDB) enviou
solicitação ao prefeito, de estudos
visando a implantação de um restaurante municipal
para os servidores
da administração
direta, fundacional e da Câmara
de Vereadores de
Pindamonhangaba,
nos mesmos moldes
do que foi implantado na cidade de
Osasco. De acordo
com o Vereador,
este restaurante vai
proporcionar ao
funcionário públi- V e r e a d o r F e l i p e C é s a r - FC
co municipal uma alimentação contorno e o acesso da cidade.
mais regrada, com melhores “Hoje, está mais que provado
valores nutricionais, e mais que o anel viário tirou grande
qualidade de vida, propor- parte do trânsito, principalcionando também melhor mente caminhões e carretas,
rendimento no seu trabalho, da região central da cidade
principalmente para aqueles e possibilitou o crescimento
que demandam mais esforço comercial em torno do atual
físico.
anel viário, que hoje já está
Segundo anel viário
com um grande fluxo de veíOutra solicitação do Pre- culos. Visando o crescimento
sidente Felipe César – FC ao da cidade, assim como o Plano
Executivo é a contratação de Diretor, é necessário que sejam
uma empresa especializada iniciadas as tratativas visando
para realizar estudos visando a construção do segundo anel
a construção do segundo anel viário, de modo a circular toda
viário em Pindamonhangaba. a cidade, interligando as estraO Vereador justifica que, ten- das que cortam a nossa região,
do em vista o crescimento do como Via Dutra, Estrada Velha
município nos últimos anos e Rio-SP e a Floriano Rodrigues
o fluxo de veículos, há neces- Pinheiro”, enfatiza o Presidente
sidade de novas rotas para o da Câmara Felipe César – FC.

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

ComuniCAção

imprensA pArlAmentAr: Luiz CArLos Pinto (mtb 32.783)
e robson Luís monteiro (mtb 18.021)

teLefones:
(12) 3644-2275 e 3644-2279
www.CAmArAPindA.sP.gov.br

Tribuna do Norte

PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 337/2014
Objeto: Aquisição de reﬂetores e lâmpadas para o teatro galpão no festival nacional de teatro deste).
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Lemca Lâmpadas Especiais Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 480/15 – Valor: R$ 2.260,00 – Data: 26/03/2015.
Pindamonhangaba, 13 de abril de 2015.
PREGÃO Nº 342/2014
Objeto: Aquisição de materiais elétricos, hidráulico, borracharia e ferragem.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: DL Ishizucka ME.
Autorização de Fornecimento nº: 428/15 – Valor: R$ 139,75 – Data: 25/03/2015.
Contratada: DL Ishizucka ME.
Autorização de Fornecimento nº: 429/15 – Valor: R$ 3.366,00 – Data: 25/03/2015.
Contratada: DL Ishizucka ME.
Autorização de Fornecimento nº: 430/15 – Valor: R$ 70,00 – Data: 25/03/2015.
Contratada: DL Ishizucka ME.
Autorização de Fornecimento nº: 431/15 – Valor: R$ 88,77 – Data: 25/03/2015.
Contratada: DL Ishizucka ME.
Autorização de Fornecimento nº: 432/15 – Valor: R$ 1.619,30 – Data: 25/03/2015.
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 433/15 – Valor: R$ 8.058,00 – Data: 25/03/2015.
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 434/15 – Valor: R$ 1.767,10 – Data: 25/03/2015.
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 435/15 – Valor: R$ 482,00 – Data: 25/03/2015.
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 436/15 – Valor: R$ 136,00 – Data: 25/03/2015.
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 437/15 – Valor: R$ 50,00 – Data: 25/03/2015.
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 438/15 – Valor: R$ 120,00 – Data: 25/03/2015.
Pindamonhangaba, 13 de abril de 2015.
PREGÃO Nº 009/2015
Objeto: Aquisição de portas, vitros e janelas.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Raul Rabello Neto EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 451/15 – Valor: R$ 15.690,00 – Data: 27/03/2015.
Pindamonhangaba, 13 de abril de 2015.
PREGÃO Nº 010/2015
Objeto: Aquisição de matérias de pintura para uso nas obras e manutenções diversas executadas
no distrito de Moreira César.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Raul Rabello Neto EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 452/15 – Valor: R$ 8.862,50 – Data: 27/03/2015.
Pindamonhangaba, 13 de abril de 2015.
PREGÃO Nº 018/2015
Objeto: Aquisição de telhas e cumeeira que serão utilizados em casas provisórias e/ou serviços
emergenciais.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Paulo Ricardo Morandin EIRELI.
Autorização de Fornecimento nº: 476/15 – Valor: R$ 22.660,00 – Data: 26/03/2015.
Pindamonhangaba, 13 de abril de 2015.
PREGÃO Nº 019/2015
Objeto: Aquisição de barra de ferro, arame e prego que serão utilizados em casas provisórias e/ou
serviços emergenciais.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Raul Rabello Neto EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 477/15 – Valor: R$ 4.890,00 – Data: 26/03/2015.
Pindamonhangaba, 13 de abril de 2015.
PREGÃO Nº 020/2015
Objeto: Aquisição de substituição do encaixe da prótese transversal à esquerda e do pé direito.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Raul Rabello Neto EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 481/15 – Valor: R$ 17.700,00 – Data: 26/03/2015.
Pindamonhangaba, 13 de abril de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 011/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr. CARLOS ANTONIO SIQUEIRA SADIM,
proprietário do carro RENAULT/SCENIC RXE 2.0 cinza sob a Placa DHR 8224 cidade de
HORTOLÂNDIA / SP, abandonado na Rua William Oscar Perrenoud Neto, altura do nº 103, bairro
Res. Andrade, para que efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas, sujeito a
multa, apreensão e taxas de estadia do mesmo, a contar da data desta publicação. Em atendimento
e conformidade com o artigo 26º e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

15 DE ABRIL DE 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 090/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr (a) WILMA DE ASSIS BARBOSA,
responsável pelo imóvel situado a Rua FRANCISCO DE OLIVEIRA PENTEADO, nºS/NR., Bairro
VILA RICA, inscrito no município sob a sigla SO1216040160000, para que efetue a limpeza
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR
N.º 03 DE 10 DE OUTUBRO DE 2006 - PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO.
A Prefeitura do Município de Pindamonhangaba divulga para conhecimento público que nos dias
15 de abril de 2015, às 14 h, no auditório da ETEC João Gomes de Araújo, localizado na Rua Prof.
José Benedito Cursino n.º 75, Boa Vista e 16 de abril de 2015, às 19 h, no plenário da Câmara
de Vereadores localizado na Rua Alcides Ramos Nogueira nº 860, Mombaça, PindamonhangabaSP serão realizadas AUDIÊNCIAS PÚBLICAS para apresentação de propostas de alterações da
Lei Complementar n.º 03, de 10 de outubro de 2006, que institui o Plano Diretor Participativo do
Município de Pindamonhangaba, em conformidade com o artigo 40, § 4.º, incisos I, II e III da Lei
Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade) e com o artigo 154, incisos I, II e III
do próprio Plano Diretor.
As propostas de alterações que serão objetos das AUDIÊNCIAS PÚBLICAS estão disponíveis
para consulta e/ou cópia em meio digital no Departamento de Planejamento da Secretaria de
Planejamento, nos dias úteis, das 8h às 11h e das 14h às 17h.
As sugestões e comentários poderão ser enviados através do e-mail planodiretor@
pindamonhangaba.sp.gov.br ou entregues diretamente na Secretaria de Planejamento no horário
de expediente, até o dia 14 de abril de 2015 às 17h.
As audiências públicas seguirão o seguinte roteiro:
Dia 15/04/15 na ETEC João Gomes de Araújo
1Das 13h30 às 14h – Recepção e credenciamento
2Das 14h às 14h45 – Abertura e apresentação inicial pela Secretaria de Planejamento
3Das 14h45 às 16h – Palavra aberta aos munícipes
4Das 16h às 16h30 – Palavra de autoridades e Vereadores
5Das 16h30 às 17h – Esclarecimentos e encaminhamentos pela Secretaria de
Planejamento
Dia 16/04/15 na Câmara de Vereadores
1Das 18h30 às 19h – Recepção e credenciamento
2Das 19h às 19h45 – Abertura e apresentação inicial pela Secretaria de Planejamento
3Das 19h45 às 21h – Palavra aberta aos munícipes
4Das 21h às 21h30 – Palavra de autoridades e Vereadores
5Das 21h30 às 22h – Esclarecimentos e encaminhamentos pela Secretaria de
Planejamento
As inscrições para uso da palavra se iniciarão na recepção e se encerrarão ao ﬁnal da apresentação
do item 2.
A ordem dos oradores obedecerá estritamente a ordem de inscrição.
Não serão admitidos apartes ou interrupções nem o acúmulo de tempo de inscrições.
O tempo de intervenção previsto é de 3 minutos cada.
O número de oradores será limitado ao total do tempo previsto para a etapa.
Haverá o oferecimento de formulários em papel para quem desejar deixar por escrito suas
contribuições.
Pindamonhangaba, 30 de março de 2015
Vito Ardito Lerario
Prefeito Municipal

ATO N° 09, DE 10 DE ABRIL DE 2015.
Prorroga os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito,constituída pelo Ato n° 23/2014 e
prorrogada pelo Ato n° 28/2014, para apurar
indícios
de 10
irregularidades
administrativas
cometidas
ATO N°
09, DE
DE ABRIL DE
2015.
pelo Vereador Professor Eric de Oliveira.
VEREADOR RICARDO PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba,
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baixa o seguinte ATO:
Art. 1º Ficam prorrogados os trabalhos da CEI – Comissão Especial de Inquérito, constituída
Prorroga
trabalhos
da apurar
Comissão
Especial
de Inquérito,
pelo Ato n° 23/2014 e prorrogada pelo
Ato n° os
28/2014,
para
indícios
de irregularidades
constituída
23/2014
prorrogada
pelo Ato
n° a
administrativas cometidas pelo Vereador
Professorpelo
EricAto
de n°
Oliveira,
pore mais
90 (noventa)
dias,
partir de 13 de abril de 2015
28/2014, para apurar indícios de irregularidades
Art. 2º - Este Ato entra em vigor na dataadministrativas
de sua publicação.
cometidas pelo Vereador Professor Eric de
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2015.Oliveira.
Vereador FELIPE CÉSAR - Presidente
Publicada no Departamento Legislativo

Art. 1º Ficam prorrogados os trabalhos da CEI – Comissão Especial de Inquérito,
constituída pelo Ato n° 23/2014 e prorrogada pelo Ato n° 28/2014, para apurar indícios de
irregularidades administrativas cometidas pelo Vereador Professor Eric de Oliveira, por mais 90
(noventa) dias, a partir de 13 de abril de 2015

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 368/2014

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 368/2014 de “Aquisição de equipamentos de cozinha para atendimento as
Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
escolas da rede municipal de ensino, conforme Termo de referência”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços
abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 23/03/2015:

04

DE MEDIDA
PC

ATA nº 018/2015
ITEM
UNID.
01

DE MEDIDA
PC

02

PC

ATA nº 019/2015
ITEM
UNID.
05

DE MEDIDA
PC

06

PC

ATA nº 020/2015
ITEM
UNID.
03

DE MEDIDA
PC

Empresa:

Pindamonhangaba, 10 de abril de 2015.

A. P. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ME
MARCA

VALOR UNITÁRIO (R$)

DESCRIÇÃO
Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente
2.020.001.016322 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS
VECTOR
316,00
REGULÁVEIS
Empresa:
ART BASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA
MARCA
VALOR UNITÁRIO (R$)
DESCRIÇÃO
2.020.001.016262 - MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS

DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MÓVEIS EPP

CADEIRA FIXA

COPERFLEX

349,00

COPERFLEX

520,00

300

MARCA

VALOR UNITÁRIO (R$)

CONSUMO

135,00

ANUAL
1.000

MOBKO MIT

2.020.001.016266 - ARMÁRIO ALTO COM CHAVE 05
MOBKO 5465
838,00
PRATELEIRAS
Empresa:
MARFVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. EPP
MARCA
VALOR UNITÁRIO (R$)
-

DESCRIÇÃO
LONGARINA

MONOBLOCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito
na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, a TP nº. 01/15, referente
à “Prestação de serviços técnico-proﬁssionais para execução de 03 (três) poços de
monitoramento na área do aterro de resíduos da construção civil no bairro do Araretama
e 03 (três) poços de monitoramento na área do Cemitério de Moreira César no Bairro do
Laerte Assunção”, com encerramento dia 05/05/15 às 9h e abertura às 9h30. A garantia
deverá ser feita até o dia 04/05/15, às 15 horas, na Tesouraria, valor de R$ 547,00. O edital
estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão
ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 14 de abril de 2015.
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av.
N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, a TP nº. 03/15, referente à “Lote
01: Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra,
para diversos trabalhos de reforma no Parque Municipal do Trabiju. Lote 02: Contratação
de empresa especializada, para fornecimento de mão de obra para construção do pátio das
ocas no Parque Municipal do Trabiju”, com encerramento dia 06/05/15 às 9h e abertura às
9h30. A garantia deverá ser feita até o dia 05/05/15, às 15 horas, na Tesouraria, valores
de R$ 429,00 (Lote 01) e R$ 134,00 (Lote 02). O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra
das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 14 de abril de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 031/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 31/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada
na prestação de serviço com material e mão de obra na instalação de sistema de monitoramento
por meio de câmeras de segurança na nova portaria do Parque da Cidade pelo período de 12
meses”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação
DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 07 de abril de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 044/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 44/15, que cuida de “Aquisição de gêneros alimentícios
congelados para atendimento à alimentação escolar, conforme Termo de Referência”, a Autoridade
Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação FRACASSADA, com
base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 08 de abril de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMUNICADO ADIAMENTO PREGÃO Nº. 038/2015
A Prefeitura comunica que o Pregão n° 038/2015, que cuida da “Aquisição de Datashow e tela
de projeção, para o Departamento de Assistência Social (Administrativo, CRAS e Conselhos
Municipais, Creas)” ﬁca adiado SINE-DIE, para correção das especiﬁcações exigidas.
Pindamonhangaba, 13 de abril de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 023/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 23/15, que cuida de “Aquisição de móveis de escritório e
de cozinha”, A Autoridade Superior, considerando o parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos,
anexo aos autos, nega provimento aos recursos das empresas A. P. Oliveira Comércio de Móveis
para Escritório ME, através do processo externo 9745 de 27/03/2015 e J. P de Alcântara Neto
Cia. Ltda. EPP, através do processo externo 9744 de 27/03/2015. E HOMOLOGA e ADJUDICA
procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): CT. Araújo Móveis ME (02, 03,
04 e 05); Isabelle de Castro Lemos EPP (01); Marfvale Com. e Repres. de Móveis para Escritório
Ltda. EPP (06). Item impróspero: 07.
Pindamonhangaba, 07 de abril de 2015.
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MARFVALE/
LONG.

2.324,00

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr (a) WILMA DE ASSIS BARBOSA,
responsável pelo imóvel situado a Rua FRANCISCO DE OLIVEIRA PENTEADO, nºS/NR., Bairro
VILA RICA, inscrito no município sob a sigla SO1216040170000, para que efetue a limpeza
do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em
original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justiﬁcaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certiﬁcado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos ﬁlhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos ﬁlhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos ﬁlhos (de 6 a 14 anos).
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 23/04/2015 às 14:00 horas

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
ESTIMADO
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

DESCRIÇÃO

2.003.004.016796
LUGARES

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL
200
CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL
360

Publicada no Departamento Legislativo

2.020.001.016269 - ARQUIVO DE 4 GAVETAS
Empresa:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
RETIFICAÇÃO
PREGÃO No. 329/2011
A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste jornal em 08/04/15, p. 10, concernente ao
pregão supra, RERRATIFICA-SE o objeto: “Prestação de serviço para conversão, implantação,
treinamento, disponibilização e manutenção de um sistema informatizado de gestão pública na
área de protocolo, frotas e cemitério”, as demais informações permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 13 de abril de 2015.
PREGÃO No. 161/2014
A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste jornal em 08/04/15, p. 10, concernente
ao pregão supra, RERRATIFICA-SE o número do contrato: “044/2015”, as demais informações
permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 13 de abril de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 091/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
VEREADOR RICARDO PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baixa o seguinte ATO:
Estado de São
Paulo

ATA nº 017/2015
ITEM
UNID.

50
CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL
100

Pindamonhangaba, 14 de abril de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 064/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 64/15, referente à “Contratação de
empresa especializada na realização de exames de eletroencefalograma sem sono induzido e com
sono induzido; com fornecimento de mão de obra, dentro do município de Pindamonhangaba-SP ou
numa distância máxima de aproximadamente 70 (setenta) quilômetros; pelo período de 12 (doze)
meses”, com encerramento dia 30/04/15 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível
no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço
supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 14 de abril de 2015.
PREGÃO Nº 065/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 65/15, referente à “Contratação de
empresa especializada para instalação de bomba com ﬁltro e serviço de manutenção e limpeza no
tranque de treinamento de mergulho do Posto do Corpo de Bombeiros pelo período de 12 meses”,
com encerramento dia 04/05/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 14 de abril de 2015.
PREGÃO Nº 066/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 66/15, referente à “Contratação
de empresa especializada para fornecimento de concreto usinado para calçada, a ser utilizado em
diversas obras executadas pela Subprefeitura de Moreira César”, com encerramento dia 04/05/15
às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12)
3644-5600.
Pindamonhangaba, 14 de abril de 2015.

129º CAMILA DE MORAIS MOURA
AV. JOSÉ ROBERTO BUENO DE MATTOS, 6 – VILA EDMUNDO
TAUBATÉ – SP
CEP 12050-020
130º REGINA TOLEDO LEITE MARTINEZ PEREGRINO
RUA BARÃO DE LESSA, 370 – ALTO TABAÚ
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-380
131º ELIANA DOS SANTOS LOPES DANTE
AVENIDA ABEL CORREA GUIMARÃES, 1723 – VILA RICA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-680
132º CATARINA CAMARGO DOS SANTOS
RUA BRASILINA CORREA LEITE CASAGRANDE, 155 – MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-240
133º DANIELLA PASTORELLI FAUSTINO
AVENIDA UM, 233 – LOT. LIBERDADE III
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-669
134º CLEIDE REGINA DA SILVA
RUA JOSÉ JACINTO RAMOS, 355 – JARDIM PRIMAVERA
ROSEIRA – SP
CEP 12580-000
135º ARIANE APARECIDA MORGADO DE MENDONÇA SOARES
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 155 – VILA NOGUEIRA
TAUBATÉ – SP
CEP 12060-800
136º THAIS PARIZ MALUTA
TRAVESSA DO RAFAEL, 70 – LOJA 3 – CENTRO
TAUBATÉ – SP
CEP 12080-270
137º LUANA APARECIDA DA CRUZ RAMOS
RUA GILSON ANDRADE RESENDE, 63 – JARDIM CONTINENTAL II
TAUBATÉ – SP
CEP 12093-683
138º DENISE COSTA SANTANA
RUA JOSÉ HIGINO SIQUEIRA, 65 – JARDIM SANTANA
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000

Dia 23/04/2015 às 15:00 horas

139º ROSANGELA GONÇALVES DOS SANTOS
RUA TENENTE MAURO FRANCISCO DOS SANTOS, 131 – PQ. TRÊS MARIAS
TAUBATÉ – SP
CEP 12080-040
140º LETICIA ELAINE CORNELIO ROSA
RUA DOS OPERÁRIOS, 106 – SANTA RITA
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12520-030

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA GERDAU S.A.
– UNIDADE PINDAMONHGANGABA
Rua Cônego Tobias, 437, Sala 23, Pindamonhangaba/SP, CEP: 12.403-030
CNPJ: 60.219.045/0001-83
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Gerdau
S.A. – Unidade Pindamonhangaba, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social,
convoca os associados, que nesta data são em número de 1.238 (um mil, duzentos e trinta e
oito) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária
a realizar-se em sua sede social à Rua Cônego Tobias, 437, sala 23, Edifício Abdalla Mouassab
nesta cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, CEP: 12.403-030, no dia 27 de abril
de 2015, obedecendo os seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo
local, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) Em primeira convocação: às 14:00 horas,
com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados; 02) Em segunda convocação:
às 15:00 horas com a presença de metade e mais um do número total de associados; 03) Em
terceira e última convocação: às 16:00 horas com a presença mínima de 10 (dez) associados, para
deliberarem sobre os seguintes assuntos:
ORDEM DO DIA
EXTRAORDINÁRIA:
1.
Reforma parcial do estatuto social, destacando a alteração de endereço:
- Art. 1º, inciso I.
ORDINÁRIA:
1.
Prestação de contas dos 1º e 2º semestres do exercício de 2014, compreendendo o
Relatório da Gestão, o Demonstrativo da Conta de Sobras, o Parecer do Conselho Fiscal e Parecer
da Auditoria Externa;
2.
Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3.
Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4.
Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).
Pindamonhangaba/SP, 15 de abril de 2015.
Carminho Antonio Marpica
Diretor Presidente
Nota: Conforme determina a Resolução 3.859/10 em seu art. 30, as Demonstrações Contábeis
do Exercício de 2014 acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes estão à
disposição dos associados na sede da Cooperativa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMUNICADO ADIAMENTO PREGÃO Nº. 038/2015
A Prefeitura comunica que o Pregão n° 038/2015, que cuida da “Aquisição de Datashow e tela
COOPERATIVA
de
projeção, paraDEo ECONOMIA
Departamento de Assistência Social (Administrativo, CRAS e Conselhos
Municipais, Creas)” ﬁca adiado SINE-DIE, para correção das especiﬁcações exigidas.
Pindamonhangaba, 13 de abril de 2015.

2 col por 9cm
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CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ESTÃO TODOS OS MORADORES DOS BAIRROS MANTIQUEIRA E TAIPAS, CONVOCADOS
PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, A SER REALIZADA NO PROXIMO
DIA 20 DE ABRIL DE 2 015, NA RUA JOSSEI TODA, Nº496, NESTE BAIRRO DO MANTIQUEIRA,
AS 19:00 HORAS EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, E AS 19 HORAS E 30 MINUTOS EM SEGUNDA
CONVOCAÇÃO, A FIM DE SEREM DELIBERADOS OS SEGUINTES ITENS: A) - REATIVAÇÃO
DA ASSOCIAÇÃO, B)- ESCLARECIMENTOS DA AUSENCIA DOS REGISTROS, C) - POSSIVEIS
MUDANÇAS NOS CARGOS DA DIRETORIAS(APROVAÇÃO E POSSÍVEL ELEIÇÃO), D) ENCERRAMENTO DO LIVRO E ABERTURA DO NOVO LIVRO, E) - RESUMO DAS MELHORIAS
E APRESENTAÇÃO DE NOVAS REIVINDICAÇÕES E F) - DIVERSOS. PARTICIPE DE SUA
COMUNIDADE, CONTAMOS COM SUA PRESENÇA. - ATENCIOSAMENTE: PASCOAL
BENEDITO DA SILVA, DIRETIORIA, 3637 2913 - 9 9622 9913

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Vigilância Sanitária
Rua Major José dos Santos Moreira,570 – Centro
Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel(0XX12) 3648-1912
AUTO DE INFRAÇÃO/
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 43/15
Em: 09/02/2015
Processo nº: 0220/2015
Atividade: Farmácia de manipulação
Razão Social: FMA de Almeida Ferraz e Cia Ltda ME
CNPJ / CPF: 10657974000287
Endereço: Rua dos Andradas, 553
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Fernanda M. A. Almeida Ferraz
CPF – 159460468
Auto de Infração nº 1896
Defesa: Não apresentou
Auto de imposição de penalidade de multa n° 2188
Recurso: Não apresentou

141º ALINE LOURENÇO DE FREITAS DRUMOND PESSOA
ESTRADA DOS REMÉDIOS, 2135 – BL. 3 – APTO. 102 – GRANJAS REUNIDAS
TAUBATÉ – SP
CEP 12086-000
142º LEONEL MARTINI DA SILVA
RUA POMPEIA, 334 – BOSQUE DOS EUCALIPTOS
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
CEP 12233-440
143º VALÉRIA APARECIDA DE GODOY PEREIRA
RUA PROFESSOR JUSTINO RANGEL, 67 – ENGENHEIRO NEIVA
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12521-170
144º ANGELINA ELISA VALENTE HASSUM
RUA NESTOR GONÇALVES DUQUE, 200 – APTO 3 – VILA CELESTINA
CRUZEIRO – SP
CEP 12710-380
145º ANDREIA FERREIRA SCOTTON
RUA IRMA LUIZA BASILIA, 485 – JARDIM BOM CONSELHO
TAUBATÉ – SP
CEP 12031-160
146º EDMEIA DE ALMEIDA PEREIRA
RUA CELESTE, 295 – CAMPO ALEGRE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-620
147º SONIA MARIA COSTA DE SOUZA
RUA MARTIN CABRAL, 324 – CENTRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-020
148º THAIS VILLELA VILLAS BOAS
RUA OTTO WENZEL, 46 – JARDIM DO SOL
TAUBATÉ – SP
CEP 12070-650
ROSANA DA SILVA MONTEIRO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM EXERCÍCIO

QUARTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

15 DE ABRIL DE 2015

HISTÓRIA
Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, última
morada de Mazzaropi

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Quem, por um
motivo
qualquer,
vem
parar
em
Pindamonhangaba,
“lugar
onde
se
fazem anzóis” na
linguagem
tupi,
corre o risco de ser
ﬁsgado e acabar
adotando este lugar
para viver e para
ser
sua
última
morada

A

isca é variada,
mas a “fisgada” pode ser
inevitável. Entre os vários casos relacionados à
magia que para cá atrai e
conquista cidadãos vindos de outros lugares, a
ocasião é oportuna para
lembramos o carinho do
cineasta e ator Amácio
Mazzaropi por esta cidade. Atendendo a seu pedido, seu corpo, tal qual
o do seu pai, foi coberto
com a “terra roxa do saber e aptidão”.
Segundo
cronologia
feita pela professora Olga
Rodrigues Nunes de Souza, sobre vida e obra do
cineasta (uma publicação
do Museu do Mazzaropi,
Taubaté), seus pais eram
Clara Ferreira, nascida
em Taubaté, e Bernardo
Mazzaropi, nascido em
Nápoles, Itália. Quando se
casaram moravam em São
Paulo, no bairro Santa Cecília, onde Amácio nasceu.
Após o nascimento
do pequeno Amácio, em
1912, a família, ora vinha
morar em Taubaté, ora retornava a capital paulista.
Nesse tempo, Mazzaroppi
chegou a morar em Tremembé, na casa dos avós
maternos. Em 1922, com
a morte do avô, a família
retorna a Taubaté. O ﬁlho
é matriculado no Ginásio
Washington Luís e talvez
tenha sido, a partir daí, o
surgimento do Mazzaropi
ator, que começa a se interessar em decorar e interpretar textos. Conta a
historiadora Olga Souza
que, “no monólogo Chico, o menino Mazzaropi
imita um tipo caipira que
agrada em cheio numa
festa da escola.”
A partir daí, seu interesse pelo circo é grande e
seus pais chegam a mandá-lo para Curitiba, na
casa dos avós paternos,
com a intenção de “distanciá-lo da ‘perdição’
dos palcos dos circos”.
Mas acontece justamente ao contrário. De
acordo com a série de
acontecimentos ocorridos e mencionados na
cronologia de Olga, em
1935, já como líder da

lucianoqueiroz.com

lucianoqueiroz.com

O ﬁlme
Jeca Tatu
(1959)
foi rodado
na fazenda
Sapucaia
e em

Mazzaropi e Geny Prado

companhia “Troupe Mazzaropi”, ele convence os pais
a entrarem para o mundo
da arte circense. “Persuadidos, os pais viram atores
e ajudam na administração”, conta Olga, registrando que “depois de uma
turnê bem sucedida, resolvem montar um Pavilhão
- um barracão de tábuas
corridas, coberto de lona,
com cadeiras e bancos de
madeira para a platéia, o
chamado Teatro de Emergência.”
Mazzaropi em
Pindamonhangaba
A Troupe Companhia
Amácio Mazzaropi se apresenta em São Paulo e depois pelo Vale do Paraíba.
É quando, pela primeira
vez , Olga Souza cita Pindamonhangaba na vida de
Mazzaropi. Conta que “em
1944, o Pavilhão Mazzaropi reestreia em Pindamonhangaba e os soldados
da FEB, aquartelados na
região, têm cadeira cativa
nos espetáculos.”
Nessa época,
Mazzaropi
fora convidado
para substituir o ator
comediante Oscarito. A
substituição não acontece porque Oscarito muda
de idéia e “sem dinheiro
e decepcionado, ele volta
para Pindamonhangaba
e dissolve a companhia.
Desmonta o teatro e o
deixa no Pátio da Estação
Ferroviária”, relata.
É quando se une ao ator
Nino Nello, tornando suas
companhias numa só.
É nesse ano de 1944, que

Mazzaropi canta “Fogo no Rancho”

a historiadora menciona a
morte do pai de Mazzaropi em 8 de novembro, aos
56 anos, mas não cita que
fora sepultado em Pindamonhangaba.
Prosseguindo a cronologia, revela que em 1945,
“no início do ano, Amácio
retorna a Pindamonhangaba com a idéia de recuperar o pavilhão e trazê-lo
para São Paulo, mas ﬁca
na cidade e recomeça as
apresentações. Com vários contratempos e sem
dinheiro, pede a um amigo
oito mil cruzeiros emprestados. Em pouco tempo,
consegue pagar a dívida e
segue para São Paulo.”
Carinho especial
pela cidade
Com referência a Mazzaropi e Pindamonhangaba, nada mais é citado na
cronologia de Olga Souza.
No entanto, não é difícil
deduzir, que o inesquecível ator e cineasta nutria
sentimento de carinho
especial com esta cidade.
O desejo de sepultar seu
pai aqui e depois aqui ser
sepultado, talvez se deva a
atenção e apoio recebido
do povo pindamonhangabense. Na edição de
20/6/1981 da Tribuna do
Norte, em matéria (não
está assinada) que divulga seu sepultamento no
cemitério de Pinda, o redator relembra que certa
vez o pavilhão ambulante
do artista foi destruído
por vândalos, arruaceiros.
Foi quando o dr. Dimitrius
Stâmbolos,
engenheiro

hqdefault.jpg

conhecido pelo espírito de
solidariedade e boa vontade para com o próximo,
“...lhe ofereceu uma ajuda
de 500 contos de réis e o
Brás Pereira lhe emprestou idêntica quantia. O
pavilhão então foi duplicado, coberto com lona
nova e cercado de folhas
de zinco. O povo de Pinda
resolveu então apoiá-lo
ainda mais e superlotava
todos os seus espetáculos,
que eram realmente maravilhosos, numa época
em que não havia televisão e o cinema era muito
ruim.”
Esse apoio e carinho,
lembra o articulista da
TN, “ﬁzeram com que
Mazzaropi cada vez mais
gostasse do nosso povo e
lhe devotasse uma simpatia especial e uma imensa
gratidão.” Conta ainda,
que Mazzaropi destacava
entre seus amigos mais
próximos e colaboradores
mais efetivos de Pindamonhangaba, Argeu Ferrari
e Augusto Cesar Ribeiro, o Augustinho Ribeiro
(1928/2003), ator em 16
de seus ﬁlmes. Também
era deste município a senhora Alice Miranda (morava na rua dos Bentos),
que cuidara de seu pai
durante sua longa enfermidade. “Ela amava Mazzaropi como se fosse seu
próprio ﬁlho”, lembra.
Uma passagem
envolvendo o padre João
Em uma entrevista
para a nossa página de
história, dona Maria Amé-

Na foto, cena
da morte
da esposa
de Sabino
(Mazzaropi)
no jardim do
asilo (escola
Dr. Alfredo
Pujol) na noite
de Natal (ﬁlme
Portugal minha
Saudade)

lia do Prado, pindamonhangabense, na época
com 100 anos de idade
e completamente lúcida,
relembrando o tipo inesquecível do padre João,
monsenhor João José de
Azevedo (1898 – 1976), citou um desentendimento
havido entre o sacerdote e
o cineasta Mazzaropi, que
numa Semana Santa, por
exigência do pároco, teve
que desarmar o pavilhão
onde apresentava seus espetáculos (seu circo). “O
padre João exigiu: ou ele
desarmava o pavilhão ou
não haveria procissão. Aí
o Mazzaropi respondeu:
‘Não seja por isso, seu padre, então é pra já’, e desarmou a lona.”
Outras passagens envolvendo o cineasta, certamente, ﬁcaram gravadas na memórias dos
pindamonhangabenses
que viveram na época em
que o cineasta fazia rir e
emocionava em terras da
Princesa do Norte.
Filmes em Pinda
Pelo menos dois de
seus ﬁlmes perpetuam cenas de Pindamonhangaba
de outros tempos. Um é o
Jeca Tatu. O outro Portugal Minha Saudade.
O primeiro, em homenagem ao personagem de
Monteiro Lobato, foi uma
produção do ano de 1959.
No blog Jeca Tatu – Mazzaropi – wwwlucianoqueiroz.com, encontramos o
seguinte agradecimento
assinado pelo próprio ator:
“Agradecimentos: ‘Este
ﬁlme foi realizado em Pindamonhangaba nas fazendas ‘Sapucaia’ e ‘Coruputuba’ gentilmente cedidas
pelo meu grande amigo
Dr. Cicero da Silva Prado.
Pela sua valiosa colaboração e a de seus dignos auxiliares meu muito obrigado’. Mazzaropi”.
Em Portugal minha Saudade, produção de 1973,
embora Pindamonhangaba
não conste na relação das
cidades em que foi ﬁlmado,
só consta Taubaté, Coimbra, Fátima e Lisboa, logo
no início da ﬁta já aparece
a tradicional rua Bicudo
Leme, com destaque para

Coruputuba

a igreja Matriz, atual Santuário Nossa Senhora do
Bom Sucesso. Mas o destaque mesmo e a centenária
escola Dr. Alfredo Pujol,
que no ﬁlme transformase no asilo onde Sabino
(Mazzaropi) passa a viver
com sua esposa. Ela falece
em plena noite de Natal,
quando o asilo se encontra
em festa que reúne os internos e seus familiares, só
o casal não recebe a visita
de ninguém.

O sepultamento
Amácio
Mazzaroppi
morreu aos 69 anos, no
dia 14 de junho de 1981,
no hospital Albert Einstein, em São Paulo. A
causa mortis apresentada foi mieloma múltiplo
(câncer na medula). Ele
estava internado fazia
26 dias. Sofria de câncer
desde 1979, embora só
ﬁcasse sabendo da doença
nos últimos meses de sua
vida. No mesmo dia foi
sepultado no Cemitério
Municipal de Pinda, onde
seu pai Bernardo Mazzaropi, já estava enterrado.
O jornal Tribuna do
Norte, edição de 20 de junho daquele anos assim
registrou o sepultamento.
“Domingo seu sepultamento foi uma apoteose de emoção comovente.
Mais de mil pessoas superlotaram o nosso cemitério, reunindo altas
personalidades políticas
e sociais. Em nome do
governador do Estado,
falou emocionado o deputado, dr. Itálo Fittipaldi
e ﬁnalmente, num impressionante e comovido
improviso, falou o professor Augusto Cesar Ribeiro, que disse tudo o que
o povo gostaria de dizer
nessa última homenagem
ao grande artista.. Mas, a
verdade seja dita: jamais
haverá um outro Mazzaropi para fazer o que
só ele soube fazer. Adeus
Mazzaropi, soberana glória do mais puro cinema
nacional.”
Na época, o governador de São Paulo era Paulo Maluf e o prefeito de
Pindamonhangaba,
era
Geraldo Alckmin.

