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Etec e Fatec abrem 560 vagas
Divulgação

A Fatec – Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba
– e a Etec – Escola Técnica Estadual – oferecem, juntas, 560
vagas para cinco cursos superiores e sete de nível médio.
Para a Fatec são 200 vagas
divididas em Tecnólogo em Soldagem (40 vagas no período matutino), Processos Metalúrgicos
(80 vagas - vespertino e noturno), Manutenção Industrial (40
vagas - noturno) e Projetos Mecânicos (40 vagas - matutino),
além do curso de Tecnólogo em
Gestão Empresarial, na modalidade a distância, com 40 vagas.
Para a Etec, os cursos são
para Técnico em Administração
(40 vagas – tarde e noite), Técnico em Informática (40 vagas
– noite), Mecânica (40 vagas –
manhã e noite), Nutrição e Dietética (40 vagas – noite) e Técnico em Serviços Jurídicos (40
vagas), além de cursos Técnicos
em Recursos Humanos e Logística, na Extensão EE Professora
Alzira Franco e Administração,
na Extensão EE Prof. Rubens
Zamith, esses com 40 vagas no
período noturno.
PÁGINA 3

HISTÓRIA
TRAZ O LARGO
DO ROSSIO

Todos os cursos
oferecidos no
município são
gratuitos

Paineiras promove ‘A Festa’
Divulgação

Na página de História
desta edição, a Tribuna traz
a praça Barão do Rio Branco, antes chamada de Largo
do Rossio. A reportagem traz
dados de sua criação e de desapropriações efetuadas pela
Câmara Municipal no século XIX para que o local fosse preservado e mantivesse
suas características.

O Paineiras Country Club realiza ‘A Festa’ neste sábado (9),
a partir das 23 horas. O evento
terá presença de vários Djs e das
bandas Like a Box e Bandabala.
A Like a Box promete contagiar o público com vários clássicos e hits do rock and roll das
últimas quatro décadas; já a
Bandabala deve apresentar um
repertório com sucessos do axé
e do pagode.
No domingo (10), o clube
promove um almoço especial de
Dia das Mães aberto a sócios e
não sócios.
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PÁGINA 6

BOLA DE NEVE
REALIZA OFICINA
DE TEATRO

PINDA
SELECIONA
BAILARINOS
PARA MAPA
CULTURAL
Pindamonhangaba está selecionando bailarinos com até
20 anos de idade para integrar
a fase municipal do Mapa Cultural Paulista. De acordo com
a bailarina Mônica Alvarenga,
os aprovados vão representar o
município na etapa estadual do
circuito.
PÁGINA 3

Bandabala
será a principal
atração do
evento
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NUBLADO, MUITAS NUVENS
COM CURTOS PERÍODOS DE SOL

UV 7
Fonte - CPTEC/INPE

PASIN COMEMORA DIA DO TRABALHADOR
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DIToRIal
Esquecidos

Cadastro rural para imóveis é
ampliado; vacinação contra febre
aftosa não deve ser prorrogada

B

atemos nesta tecla (em seu sentido denotativo) sempre: o brasileiro deixa tudo para a
última hora. Ao menos, ele faz. Não que isso
sirva de alívio ou consolo, o problema, contudo, é
que algumas vezes deixa tanto para o final que até
esquece.
Vivemos no período de vacinação contra a gripe,
passamos a fase do envio de declaração para Imposto
de Renda e para o polêmico Fies... é, haja prazo para
tudo.
As pessoas mais antigas, especialmente, as nascidas na roça iam até se espantar com as ‘exigências’ do ‘mundo moderno’ ou da ‘cidade grande’ aos
poucos sendo passadas também para o campo. Isso
porque os produtores rurais também devem fazer
o CAR – Cadastro Ambiental Rural – até este mês
de maio – um informativo eletrônico que deve conter os dados básicos das propriedades rurais, sendo obrigatório para todas as propriedades e posses.
O cadastro é uma ferramenta prevista na Nova Lei
Florestal para adequação ambiental de propriedades, o combate ao desmatamento ilegal e o monitoramento de áreas em restauração.
Em Pindamonhangaba, a inscrição é feita no Sindicato Rural, que manifestou preocupação com o baixo
índice de procura para a exigência federal. Há mais de
um mês, esta Tribuna publicou uma reportagem, na
qual o presidente do sindicato, João Bosco A. Pereira,
expressava aflição pelo baixo número de procura.
Pois bem, parece que até o Governo Federal entrou
na ‘dança’ e está estendendo o prazo para a declaração
de alguns itens no CAR.
A inclusão de imóveis, por exemplo, que poderia
ser feita até hoje (quarta-feira, dia 6 de maio), agora
ficou para maio de 2016. O anúncio foi feito na segunda-feira (4) pelos ministérios do Meio Ambiente e do
Desenvolvimento Agrário.
Parte da intenção de estender o prazo está ligada
à dificuldade de acertar a documentação para o cadastro, mas o Governo não esconde a insatisfação
que mantém daqueles que não se importaram com
o tema.
Fato é que os órgãos ainda reiteram a importância
da vacinação contra febre aftosa, que vai até o dia 31
de maio. Segundo os ministérios, o prazo não deve ser
ampliado.
Aí fica o recado ao produtor rural. Quando levar o
gado para tomar a vacina, já aproveite e acerte a ‘papelada’ do Cadastro Rural. Isto é matar dois coelhos
com uma cajadada só.

V
a

experiência filosófica
envolve, classicamente, dois processos importantes: o estranhamento do ser
perante o mundo e o questionamento. O ato de questionar, estabelecendo, portanto, dúvidas, frequentemente
possibilitará uma percepção
mais profunda, mais clara
e sobretudo mais ampla de
certos aspectos do nosso processo existencial.
Ter dúvidas é um desejo
evidente de se alcançar um
conhecimento maior, daí ser
relevante, por exemplo, para
um (a) professor (a) indagar
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Paineiras promove ‘A Festa’ no sábado
O Paineiras Country Club realiza neste sábado (9) mais um
evento que vai embalar a noite
de Pindamonhangaba, ‘A Festa’.
O evento contará com a presença de várias atrações a partir
das 23 horas. No espaço Mainstage, as bandas Like a Box e
Bandabala fazem apresentação;
e no longe outside, Du Guerrero
e Júnior bateria, Alex Cristiano
e DJs convidados animarão a
noite.
Os convites estão sendo vendidos em diversas lojas da cidade, entre elas: Arriba México,
Neto Jeans, Sports Elite, Ferrara, Bar do Robô, Aerofisic, Terraço, PHDs em bebidas, além da
secretaria do clube.
Informações e reservas de
mesas pelo telefone (12) 36428599 / 3522-5356.

Divulgação

Clube escolhe presidente e
comemora Dia das Mães
Os sócios do Paineiras vão eleger
a nova diretoria neste sábado (9) entre 8 e 16 horas. No mesmo dia, além
da eleição e da ‘Festa’ ainda haverá
corrida às 7h30; aula de crosfit, às

9 horas; e almoço às 12 horas. No
domingo (10), o Paineiras Country
Club vai promover um almoço especial para todas as mães em evento
aberto para sócios e não sócios.

Passeio Ciclístico marca
Dia do Trabalhador no Pasin
Divulgação

GAtA desAPArecidA
Uma gata branca desapareceu
na última semana de uma residência nas proximidades da Estrada
de Ferro Campos do Jordão. Ela
usava uma coleira prateada com
guizo. Quem tiver informações, favor entrar em contato com Gisele
(pode ser a cobrar) pelo telefone
ou whatsapp (12) 9 9186-2676.
Divulgação

* José Valdez de Castro Moura

A Amorpas – Associação de Moradores do Residencial Pasin – promoveu,
na sexta-feira (1º/5), o 3º
Passeio Ciclístico do residencial Pasin e Vila São
José, que percorreu as
principais avenidas e ruas
do bairro. O evento foi em
comemoração ao Dia do
Trabalhador e, após o passeio, foi realizado sorteio
de três bicicletas e vários
brindes.
À noite, aconteceu, no
centro comunitário, o Baile

do Trabalhador, com apresentação do cantor João
By Law
relembrando os
sucessos dos anos 60, 70
e 80.
Moradores e diretores
da Amorpas também fizeram uma homenagem ao
presidente da associação,
Jorge L. S. Gonçalves, entregando-lhe uma placa
em agradecimento
pelos trabalhos realizados na
sua gestão, no triênio de
maio de 2012 a maio de
2015.

Grupos 8 Segundos e Nota
Samba tocam em Pinda
O Arena 101 recebe neste sábado (9), a partir das 23 horas, a festa
‘Quem não aguenta bebe leite’ com
cerveja na faixa até a 1 hora. As
bandas 8 Segundos, Nota Samba e
DJ Eduardo Giampaoli se apresentarão na casa.
Todos que doarem um litro
de leite entram de graça a noite
toda. As mulheres são VIP até

uma hora da manhã e aniversariante não paga acompanhado
de dez amigos e ainda ganha um
champagne.
O Arena está situado na estrada
Municipal Antônio Marçon, 4.900,
Dutra KM 101. Para mais informações acesse o site www.arena101.
com.br ou o entre em contato com
o telefone (12) 3424-7673.

* 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

dÚVida E FiLoSoFia
aos seus alunos, sempre ao
término de sua exposição, se
existe alguma dúvida. O que
ele recebe, em retorno à sua
pergunta, muitas vezes é o
silêncio, ou, mais raramente, algumas tímidas interrogações. Ficamos a indagar
o porquê disso. Ora, muitas
vezes existe a dificuldade de
expressão do interrogado,
que não encontra vocábulos
para tornarem as suas dúvidas explícitas, ou o temor de
falar em público. Entretanto,
há um fenômeno mais além
e de capital importância: o
sentimento que existe em de-

Fundação Dr. João Romeiro

terminadas pessoas, muitas
vezes inconsciente, de que,
ter dúvidas, e, consequentemente interrogar, é expor
fragilidade, “falta de conhecimento”, “dificuldade intelectual”, e, para complicar,
some-se a isso, o fato de que
convivermos numa cultura
que valoriza “o parecer inteligente”, o “parecer informado”, então vamos entender
porque essas pessoas sofrem
ao serem interpretadas como
ignorantes, despreparadas,
ao se exporem com suas
perguntas. Pensemos bem:
quando se estabelece uma

conversação entre as pessoas, parece que há um enfrentamento de “conhecimentos”,
de supostas “certezas”, ao
invés de se estabelecer uma
via de mão dupla, em que
haverá a grande oportunidade de um aprender com o
outro e, crescer junto com
esse outro. Ocorre então um
verdadeiro travamento desse
avanço, e, lamentavelmente,
constatamos que a aprendizagem ficou relevada a um
segundo plano, e colocou-se
na frente, na ribalta, a vaidade pessoal, o terrível orgulho,
a “ ferrugem da nossa alma”

como bem pontuou a Madre
Teresa de Calcutá.
Vivemos um mundo em que
o diálogo está cada vez mais
difícil, havendo confrontos de
“certezas” que nada constroem (não parece ser isso, um
dos aspectos dos movimentos
grevistas, com “manipulações
de verdades”, sem tirar o valor das questões pertinentes
à valorização e remuneração
justa do trabalho?), e são relegados valores mais nobres do
que o real interesse pelo que
pensa e sente o outro?
É de suma importância,
para se caminhar nas vere-

EXPEDIENTE

das do saber, respeitar quem
observa o mundo de uma
maneira diferente da nossa
perspectiva, porque isso possibilita horizontes de compreensões e de possibilidades.
Aprender a filosofar é ter
atitudes indagadoras plenas
de dúvidas que necessitam
de explicações racionais de
alguns aspectos do nosso
processo existencial, cuja
compreensão existente, às
vezes, não nos satisfaz, e
nos incomoda, tais como:
“O que é o ser humano? É
de sua essência ser bom ou
ser mau?”
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cidade
Juntas, etec e Fatec oferecem
560 vagas em pindamonhangaba
Os cursos, nível técnico e superior, são gratuitos e as inscrições
para os processos seletivos estão abertas
Divulgação

AiAnDrA Alves MAriAno
***
estão abertas as inscrições dos processos seletivos da etec - escola Técnica estadual - e da Fatec
– Faculdade de Tecnologia – de Pindamonhangaba, para o 2º semestre de
2015. As duas juntas oferecem 560 vagas em cinco
cursos de nível superior e
sete cursos de nível técnico. Todos são gratuitos.
no caso da etec, as inscrições seguem até o dia
14 de maio e o valor da
taxa é de r$ 30.
em Pinda, são oferecidas vagas para os cursos
Técnico em Administração (40 vagas – tarde e
noite), Técnico em informática (40 vagas – noite),
Mecânica (40 vagas – manhã e noite), nutrição e
Dietética (40 vagas – noite) e Técnico em serviços
Jurídicos (40 vagas).
Também há os cursos
Técnicos em recursos
Humanos e logística, na
extensão ee Professora
Alzira Franco e Administração, na extensão ee
Prof. rubens Zamith, esses com 40 vagas no pe-

ríodo noturno. os cursos
técnicos têm duração de
18 meses.
Para concorrer a uma
das vagas do vestibulinho
para o ensino Técnico, o
candidato precisa ter concluído o ensino Médio ou
estar, pelo menos, no 2º
ano.
no site www.vestibulinhoetec.com.br os candidatos encontram todas as
informações necessárias
para escolher os cursos e
unidades e para efetuar a
inscrição.
Fatec
no município são oferecidas 200 vagas para
os cursos superiores gratuitos da Fatec, que estão
com as inscrições para o
vestibular abertas.
os cursos oferecidos
são de Tecnólogo em soldagem (40 vagas no período matutino), Processos
Metalúrgicos (80 vagas
nos períodos vespertino e
noturno), Manutenção industrial (40 vagas no período noturno) e Projetos
Mecânicos (40 vagas no
período matutino). A instituição também oferece
o curso de Tecnólogo em

bola de neve
promove
oficina teatral
A igreja Bola de
neve
realiza
um
workshop de teatro
neste sábado (9), às 18
horas. o evento contará com a presença da
proletora Franciely Comunello Pitondo, líder
do ministério de teatro
da igreja e apresenta-

dora do Bola WebTv.
A entrada é um quilo
de alimento e é aberta a todas as igrejas. o
evento acontece na sede
da instituição (rua Dr.
Fontes Junior, 305).
Mais informações: comunicacao@boladenevepinda.com.

Os detalhes dos processos seletivos estão disponíveis nas páginas virtuais das instituições
Gestão empresarial, na
modalidade a distância,
com 40 vagas. os cursos
de tecnologia da Fatec têm
duração de três anos.
Para concorrer a uma
das vagas do vestibular, o

candidato dever ter concluído ou estar cursando
o ensino Médio ou equivalente, desde que no ato
da matrícula comprove a
conclusão do curso.
As inscrições deverão

ser feitas exclusivamente
pelo site www.vestibularfatec.com.br . Para se inscrever é necessário preencher a ficha de inscrição e
o questionário socioeconômico, imprimir o boleto

e pagar a taxa no valor de
r$ 70 (em dinheiro), em
qualquer agência bancária.
o período de inscrição
vai até o dia 9 de junho e
o exame será no dia 5 de
julho.

Pecuaristas de Pinda devem vacinar
rebanho contra febre aftosa
AiAnDrA Alves MAriAno
***
neste mês de maio, todos os bovinos e bubalinos com até 24 meses de
idade devem ser vacinados contra a febre aftosa.
os pecuaristas da cidade
devem ficar atentos porque a imunização vai até o
dia 31.
Para garantir uma boa
vacinação, o criador deve
observar alguns cuidados, como adquirir vacina
somente em estabelecimentos cadastrados pela
Coordenadoria de Defesa
Agropecuária. A legislação proíbe o uso de vacinas contra a febre aftosa

Divulgação

Imunização contra a doença vai até dia 31 deste mês
adquiridas em etapas de
vacinação anteriores.
o criador tem até o dia
7 de junho para comunicar a vacinação ao órgão
oficial de Defesa Agropecuária. É preciso ainda de-

clarar todos os animais de
outras espécies existentes na propriedade, tais
como: equídeos, suídeos,
ovinos, caprinos e aves.
A vacinação contra a
febre aftosa é obrigatória.

o criador que não vacinar
ou não comunicar a vacinação terá de pagar r$
106,25 por cabeça por deixar de vacinar e r$ 63,75
por cabeça por deixar de
comunicar a vacinação.

Companhia seleCiona bailarinos para mapa Cultural

Cia o Clã da Dança em apresentação

Arquivo pessoal

A Cia o Clã da Dança
informa que está selecionando bailarinos, faixa
etária 20 anos, para integrar coreografia inscrita na fase municipal do
Mapa Cultural Paulista,
concorrente a representar Pindamonhangaba na
região. Mais informações
poderão ser obtidas no
facebook, na página Cia o
Clã da Dança.
A companhia tem à
frente a atriz e bailarina

profissional Mônica Alvarenga, graduada em Arte
educação com habilitação em Artes Cênicas pela
Fasc – Faculdade santa
Cecília e pós-graduada em
Dança e Consciência Corporal pela FMU em são
Paulo. Tem em seu currículo formações pelo Método ivaldo Bertazzo, também no curso A Arte de
Brincar para educadores,
do instituto Brincante,
entre outras. Preparadora

corporal de atores, ministra workshops e oficinas
em festivais e encontros
e, atualmente, dirige também a Cia Cênica de Dança Mônica Alvarenga e Cia
núcleo Cênico de Teatro,
além de seu studio de
Dança, o Ateliê Cênico de
Dança, onde ministra aulas de balé clássico, jazz,
dança contemporânea, sapateado e percussão corporal e teatro, em Pindamonhangaba.

4

Tribuna do Norte

PINDAMONHANGABA

6 DE MAIO DE 2015

Roderley Miotto realiza Dr. Marcos Aurélio solicita Martim Cesar pede a troca
Audiência Pública sobre contratação de Neuropediatra das lâmpadas queimadas na
para Rede Pública de Saúde quadra do Jardim Imperial
Emprego no dia 14
C O M U N I C A Ç Ã O / CV P

DEFESA DO EMPREGO EM PINDAMONHANGABA,
É TEMA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DIA 14 DE MAIO,
NA CÂMARA DE VEREADORES

V E R E A D O R R O D E R L E Y M I O TT O

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

VEREADOR
DR. MARCOS
AURÉLIO

logos e psiquiatras na Rede
Pública da cidade. Ele solicita,
urgentemente, as providências
para que a Secretaria de Saúde
contrate esses proﬁssionais
visando aumentar o número
de sessões de terapia individual e grupal oferecidas aos
munícipes.
Com isso, o vereador
procura resolver problemas
como depressão, Síndrome
do Pânico, TOC - Transtorno obsessivo-compulsivo
-, entre outros. “Com um
maior número de psiquiatras
e psicólogos, a população
terá acesso mais rápido ao
atendimento em terapia ou
em medicamentos e, assim,
eles serão melhor tratados”,
esclarece. “A saúde dos
pindamonhangabenses sempre foi a minha prioridade.
Fizemos este pedido, pois
além do bem estar físico, é
muito importante também,
o conforto psicológico dos
nossos cidadãos”, enfatizou o
vereador Dr. Marcos Aurélio.

DE

Sempre atuante e participativo, o vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR) está
solicitando da atual Administração de Pindamonhangaba,
que adote providências para
que seja feita a contratação
de Neuropediatra para a Rede
Pública de Saúde. O vereador
alega que é importante ter
proﬁssionais nesta especialidade para melhorar a saúde da
população. O Neuropediatria
(conhecido como Neurologia
infantil ou Neurologia Pediátrica) tem a especialidade em
disfunções neurológicas do
sistema nervoso e muscular,
nas crianças e adolescentes.
“Precisamos contratar com
urgência esses proﬁssionais
para ampliar e melhorar a
saúde e qualidade de vida da
nossa população”, ressaltou o
vereador Dr. Marcos Aurélio.
Psiquiatras
e psicólogos
O vereador Dr. Marcos
Aurélio está insistindo na
contratação de mais psicó-

C O M U N I C A Ç Ã O / CV P

VILLARDI

ASSESSORIA

DE

C O M U N I C A Ç Ã O / CV P

empresas a inserção do jovem
no mercado de trabalho como
o primeiro emprego.
O vereador Roderley Miotto espera que a comunidade se
empenhe e compareça, no dia
14 de maio, dando sua opinião
sobre o assunto. Lembrando
que a audiência pública existe
para debater ideias, opiniões
e os microfones serão abertos
para que a população possa se
manifestar. O vereador conta
com a participação da população para que juntos possam
levantar as reais necessidades
em nossa cidade, tanto dos
trabalhadores quanto dos
empresários.
AAudiência Pública sobre
o Emprego será no dia 14 de
maio às 19 horas no Plenário
da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, situada à
rua Alcides Ramos Nogueira,
860 – Real Ville.

ASSESSORIA

O Vereador Roderley
Miotto (PSDB) vem acompanhando a crise em que o
País se encontra no que se
diz respeito ao desemprego,
em especial em nossa cidade.
Preocupado com o alto
índice de desemprego nas
cidades do Vale do Paraíba,
o vereador tem participado
de reuniões sobre o tema
com vereadores de cidades
vizinhas.
No intuito de unir esforços
na busca de uma solução para
a questão do emprego em
nosso município, tão afetado
pela crise que vem acometendo nosso país, e juntar forças,
entre Executivo, Legislativo,
Empresários, comerciantes e
os trabalhadores da cidade de
Pindamonhangaba, o vereador Roderley Miotto solicitou
a realização de uma Audiência
Pública referente ao Emprego
na cidade de Pindamonhangaba, a ser realizada no próximo
dia 14 de maio às 19 horas
na Câmara de Vereadores, à
rua Alcides Ramos Nogueira,
860 – Real Ville.
O objetivo do evento é
informar a população sobre
os trabalhos que estão sendo
realizados pelo Executivo
na busca de empresas para o
município, informar também
a quantidade de empresas já
instaladas e as que irão se
instalar. Será também uma
forma dos segmentos como
o PAT auxiliar os desempregados, estimular a população
à se reciclar e buscar junto as
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O vereador Martim Cesar (DEM) solicita ao prefeito Vito
Ardito, providências junto ao departamento competente,
para que sejam feitas as trocas das lâmpadas queimadas na
quadra poliesportiva localizada na rua Elpídio Sales Duarte,
no Loteamento Residencial Jardim Imperial. O vereador
alega que a falta de iluminação adequada, coloca em risco
a segurança dos esportistas que fazem uso do local.
Ouro Verde
Outro pedido do vereador Martim Cesar ao Executivo é
de providências junto ao departamento competente, para que
também seja realizada a troca das lâmpadas queimadas na
rua Marcolino Silva, na altura do nº 36, e na rua Francisco
de Assis Cesar, altura do nº330, no Loteamento Residencial
Ouro Verde. A falta de iluminação coloca em risco a segurança dos moradores da região.
Campo Alegre
O vereador Martim Cesar também solicita ao prefeito Vito
Ardito, providências para que sejam feitos estudos visando a
possibilidade da rua Soldado Roberto Marcondes, no bairro
Campo Alegre, se tornar mão única especialmente no trecho
estreito localizado em frente a Diretoria de Ensino e nos
fundos da Escola Ryoiti Yassuda. O vereador alega que o
estacionamento de veículos nos dois lados da via, coloca
em risco a segurança dos alunos, professores e moradores.

VEREADOR MARTIM CESAR

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Professor Osvaldo cobra
Ricardo Piorino
posição do Executivo quanto a agradece ao Deputado
iluminação pública do Município Federal Major Olímpio
“PARCERIA TEM GERADO AUMENTO
NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO”
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ORDEM DO DIA
C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

gerados por esse crescimento,
tendo em vista que, conforme
determinação da ANEEL,
cada município tem que se
responsabilizar pela manutenção da iluminação das ruas
e logradouros da cidade, e
em Pindamonhangaba ainda
não foi feita a licitação para a
contratação de uma empresa
especializada para a realização desta manutenção.
“A falta da iluminação pública contribui bastante para
a prática de diversos crimes,
e signiﬁcativamente para a
falta de segurança de nossa
população, e com certeza prejudicam os cidadãos de nosso
município, que geralmente
em razão do trabalho e dos
estudos necessitam transitar
pelas ruas a noite”, frisa o
vereador Professor Osvaldo.

DE

16ª Sessão Ordinária do ano de 2015, a
realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 11 de maio de
2015, segunda-feira, às 18 horas.

ASSESSORIA

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) usou a Tribuna na
Sessão do dia 23 de abril
último, para cobrar explicações do Executivo quanto a
iluminação pública de nosso
município.
Após receber diversas
reclamações e vídeos em
sua página do facebook com
relação a iluminação pública,
o vereador Professor Osvaldo
fez um requerimento verbal
solicitando com urgência a
manutenção de toda a iluminação pública de nosso
município.
A iluminação pública
assume um papel fundamental na qualidade de vida
e segurança da cidade. Em
virtude do crescimento da
urbanização e dos problemas

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 59/2014, do Vereador Carlos Eduardo
de Moura – Magrão, que “Denomina a Quadra Coberta do
Bairro Mantiqueira, localizado na Rua Geraldo Derrico,
Distrito de Moreira César, neste município, de JOSÉ LEONILDO DE ALMEIDA – LEÃO”.
II. Projeto de Lei n° 08/2015, do Vereador Carlos Eduardo
de Moura – Magrão, que “Denomina a Quadra Coberta do
Azeredo, localizada no Distrito de Moreira César, neste
município de NORIVAL NOGUEIRA JÚNIOR (Ki-Suco)”.
III. Projeto de Lei n° 42/2015, do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre a qualificação de entidades como Organizações Sociais (OS) no âmbito do Município e dá outras
providências”.
Pindamonhangaba, 05 de maio de 2015.

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

VEREADOR RICARDO PIORINO

V EREADOR
P ROFESSOR
O SVALDO

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

O vereador Ricardo Piorino (PDT) recebeu, nesta
última semana, um ofício do
gabinete do Deputado Federal
Major Olímpio (mesma sigla
partidária do vereador), informando que mais uma emenda
parlamentar foi aprovada
junto ao Governo Federal,
a qual destinará um valor
aproximado de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais) para
Pindamonhangaba, para ser
aplicada em obras de infraestrutura urbana.
“Agradeço ao Deputado, e
não tenho dúvidas de que esta
parceria está sendo frutífera
para a nossa cidade”, observou
o vereador.
Operação Tapa Buracos
O vereador solicitou, jun-

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

to à Secretaria de Obras e
Serviços, uma operação tapa
buracos nas principais ruas e
avenidas da cidade, tendo em
vista o excessivo número de
reclamações de motoristas e
ciclistas que trafegam pela
cidade.
Sinalização/
Colégio Anglo
Piorino está cobrando,
insistentemente, junto ao Secretário de Obras e Serviços,
melhorias na sinalização do
trânsito na Avenida Japão,
nas proximidades do Colégio
Anglo (especialmente uma
lombada), considerando os
diversos acidentes que tem
ocorrido no local, colocando
em risco a vida de pais e alunos
que ali frequentam.

ASSISTENTES
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Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores
Vereadores no livro próprio.

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

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

PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 122/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr (a) MAURICIO BUENO MACEDO E
OUTROS, responsável pelo imóvel situado a RUA JAPÃO, Nº0, Quadra H, Lote 22, Bairro PARQUE
DAS NAÇÕES, inscrito no município sob as sigla SO.21.12.04.008.001, 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
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 123/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr (a) MAURICIO BUENO MACEDO E
OUTROS, responsável pelo imóvel situado a RUA JAPÃO, Nº0, Quadra H, Lote 22, Bairro PARQUE
DAS NAÇÕES, inscrito no município sob as sigla SO.21.12.04.008.002, 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
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 124/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr (a) MATHILDE RIBEIRO, responsável pelo
imóvel situado a RUA JAPÃO, Nº0, Quadra H, Lote 21, Bairro PARQUE DAS NAÇÕES, inscrito
no município sob as sigla SO.21.12.04.009.000, 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
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 125/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr (a) LIDIA ALVES DA SILVA RIBEIRO,
responsável pelo imóvel situado a RUA CARLOS DE CASTRO, S/NR. Bairro MOMBAÇA, inscrito
no município sob as sigla SO110901066000, 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
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 126/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr (a) MAURICIO MATIAS VIEIRA,
responsável pelo imóvel situado a RUA GERALDO DE ALMEIDA, S/Nº. Bairro ARARETAMA,
inscrito no município sob as sigla SO230313054000, LOTE 10 QUADRA H 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
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 127/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr (a) MARIA LUCIA MONTANHEIRO C,
responsável pelo imóvel situado a RUA GERALDO DE ALMEIDA, S/Nº. Bairro ARARETAMA,
inscrito no município sob as sigla SO230313047000, LOTE 17 QUADRA H 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
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 052/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 52/15, que cuida de “Aquisição de pneus e câmaras de ar
para a frota de Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA
a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/
preços R$): Comercial Douglas de Pneumáticos Ltda. (23 – 131,67; 43 – 2.540,00; 46 – 471,00;
49 – 160,38); Distribuidora Veicular Ltda. (03 – 589,00; 06 – 779,00; 07 – 850,00; 14 – 291,00;
29 – 1.101,00; 42 – 823,00; 45 – 428,00; 47 – 305,79); JB Comércio de Peças para Veículos
EIRELI EPP (11 – 1.580,00; 16 – 318,00; 18 – 513,38; 19 – 387,00; 25 – 560,00; 34 – 60,00; 44
– 231,99); Pneulinhares Comércio de Pneus Ltda. (08 – 970,00; 13 – 385,11; 40 – 456,00); Roda
Brasil Comércio de Peças para Veículos Ltda. (01 – 188,00; 02 – 324,40; 04 – 660,00; 05 – 728,70;
09 – 1.226,00; 10 – 1.773,70; 12 – 224,70; 15 – 148,90; 17 – 289,00; 20 – 180,00; 21 – 1.649,50;
22 – 339,00; 24 – 127,40; 26 – 482,20; 27 – 309,70; 28 – 245,00; 30 – 232,90; 31 – 1.527,50; 32 –
268,60; 33 – 52,00; 35 – 31,70; 36 – 112,80; 37 – 160,00; 38 – 218,40; 39 – 422,20; 41 – 964,20;
48 – 363,70).
Pindamonhangaba, 23 de abril de 2015.
PREGÃO Nº. 057/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 57/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada
em cobertura securitária para seguro de veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde”, a
Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório
supra em favor das empresas (itens/lotes): Mapfre Seguros Gerais S/A. (01); Isabelle de Carvalho
Lemos EPP (02).
Pindamonhangaba, 24 de abril de 2015.
PREGÃO Nº. 058/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 58/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada
em cobertura securitária para seguro de veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde”, a
Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório
supra em favor da empresa (itens/lotes): Mapfre Seguros Gerais S/A. (01 e 02).
Pindamonhangaba, 24 de abril de 2015.
PREGÃO Nº. 062/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 62/15, que cuida de “Aquisição de materiais hidráulicos e
elétricos para uso nas obras e manutenções diversas executadas no distrito de Moreira César e
Secretaria de Educação e Cultura.”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr.
Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): 7R Comercial Ltda.
ME (05 e 08); DL Ishizucka ME EPP (01 e 10); HSX Comércio e Serviços EIRELI (03, 04, 07, 09, 11,
12, 13,0 144, 15, 16 e 17); Santos Gouvea Comercial Ltda. ME (02 e 06).
Pindamonhangaba, 29 de abril de 2015.

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, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classiﬁcação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:

Tribuna do Norte

6 DE MAIO DE 2015

POLÍCIA

Polícia Civil esclarece ocorrências
Em ações realizadas antes do feriado, a Polícia Civil de Pindamonhangaba
conseguiu concluir uma série de investigações que culminaram em prisões
Na manhã de 30 de
abril, foi efetuada a prisão
de dois irmãos que estavam
sendo investigados por crime de tráﬁco de droga e
tentativa de homicídio.
A prisão foi realizada
através do cumprimento
de mandado de busca domiciliar, após investigação. A equipe de policiais
do SIG - Setor de Investigações Gerais, com o auxílio de outros policiais, se
deslocou até uma moradia
no Araretama onde estavam os dois investigados.
No local foram encontradas drogas e uma pistola
carregada com numeração raspada.
Os irmãos foram presos em ﬂagrante pelo cri-

me de tráﬁco de drogas e
porte ilegal de arma.
OUTRAS
OCORRÊNCIAS
Em mais uma investigação na manhã do dia
30, os investigadores conseguiram identiﬁcar a autora de furto de aparelho
celular no interior da Escola CAIC, no bairro Nova
Esperança, ocorrido no dia
12 de março. Além de identiﬁcar a autora, foi apreendido o celular furtado e
entregue para a vítima.
A envolvida agora deverá
prestar
esclarecimentos
para a Justiça Criminal.
Na quarta-feira (29), a
equipe cheﬁada pelo delegado titular Dr. Vicente

Polícia captura bandido
A Polícia Civil identiﬁcou
o autor de dois roubos praticados em via pública na noite da última segunda-feira
(27), nas ruas Soldado Roberto Marcondes e Capitão

Vitório Basso, Campo Alegre. O envolvido está sendo
investigado por outros crimes na área do 3º DP por
policiais civis daquela unidade. O autor está preso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
RETIFICAÇÃO
PREGÃO Nº 001/2015
A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste Jornal em 28/04/15, p. 6, concernente ao
valor do contrato nº. 068/2015 da licitação supra, rerratiﬁca-se para: R$ 65.250,00. As demais
informações permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 05 de maio de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 061/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 61/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada
para efetuar serviços de manutenção corretiva em guindaste articulado Munck, modelo 640-18
pertencente à Secretaria de Obras e Serviços desta municipalidade”, a Autoridade Superior, face
à manifestação da Sra. Pregoeira, considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis
Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520/02.
Pindamonhangaba, 27 de abril de 2015.

Lagioto conseguiu chegar
até os responsáveis por
um roubo ocorrido na avenida Dr. Francisco Lessa
Júnior, no dia 10. O aparelho roubado foi recuperado e devolvido para a vítima. Os envolvidos estão
sendo processados criminalmente.
Também uma ocorrência similar na rua Professora Angelina Boueri, bairro
Campos Maia, na noite do
dia 20 de fevereiro, foi esclarecida com a identiﬁca-

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 e de curso especíﬁco, conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos ﬁlhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos ﬁlhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos ﬁlhos de 6 a 14 anos).
Dia 13/05/2015 às 14:30 horas

Dia 13/05/2015 às 14:00 horas

Um veículo se chocou
contra uma loja no centro
da cidade na última sextafeira (1º/5).
O acidente aconteceu

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

No domingo (3), um
acidente na rodovia Francisco Alves Monteiro, entre Pindamonhangaba e
Tremembé, deixou cinco
feridos.
Uma moça, em estado grave, foi retirada das
ferragens do veículo e encaminhada, junto com outras vítimas, ao Hospital

11º MARIANA DE PAIVA PROENÇA
RUA GRANIZO, 101 – BRANCAS NUVENS
CAMPOS DO JORDÃO – SP
CEP 12460-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 125/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr (a) LIDIA ALVES DA SILVA RIBEIRO,
responsável pelo imóvel situado a RUA CARLOS DE CASTRO, S/NR. Bairro MOMBAÇA, inscrito
no município sob as sigla SO110901066000, 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

FUNDAÇÃO DOUTOR JOÃO ROMEIRO
PORTARIA Nº 01, DE 05 DE MAIO DE 2015.
Antonio Aziz Boulos, Presidente da Fundação Dr. João Romeiro, no uso de suas atribuições e nos termos da
Lei Municipal nº 5.521, de 02 de abril de 2013, RESOLVE exonerar a Sra. Ana Camila Santos de Campos
Pini, do emprego de provimento em comissão de Assessor de Comunicação.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 5 (cinco) de maio de 2015.
Pindamonhangaba, 05 de maio de 2015.
Antonio Aziz Boulos
Presidente da Fundação Dr. João Romeiro

LAR SÃO JUDAS TADEU
CNPJ 47.564.851/0001-20
Praça Cornélio Lessa, 31 - CEP 12401-310 Pindamonhangaba - SP Tel. (12) 3642-1975
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31/12/2014

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014
ATIVO
PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL

RECEITAS
RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS NÃO TRIBUTAVEIS
RECEITAS DE ENTIDADES

PASSIVO CIRCULANTE

Caixa
Banco Conta Movimento
Banco Conta Poupança

86.708,02
6.733,77

CRÉDITOS E VALORES
Outros Créditos

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

4.590,29
98.032,08

Obrigações Trabalhistas
Obrigações Sociais
Obrigações Tributárias
Outra Obrigações

8.665,33
2.657,01
212,77
448,75

Doações
Doações de Pessoas Jurídicas
Receita Festa São Judas Tadeu
Receita Casa de Noel

RECEITAS DE SUBVENÇÕES
Subvenção Municipal
Subvenção Estadual

11.983,86

Receitas Financeiras

Patrimônio Social

244.549,73

158.501,51

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE
TOTAL DO ATIVO

158.501,51

256.533,59

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL
TOTAL DO PASSIVO

244.549,73

256.533,59

0,02
250.239,67

DESPESAS
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas Gerais e Administrativas
Despesas com Pessoal
Despesas com Encargos Sociais
Despesas Tributárias
Despesas Financeiras

TOTAL DAS DESPESAS
RESULTADO DO EXERCÍCIO

FREI LAÉRCIO APARECIDO DE CARVALHO
Diretor Presidente
CPF: 142.597.178-47

666,94

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
TOTAL DAS RECEITAS

PATRIMÔNIO SOCIAL

Bens Próprios

76.960,80
29.787,64

RECEITAS FINANCEIRAS

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

Receitas não Operacionais

ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO

25.376,53
11.929,06
98.018,68
7.500,00

MARCO AURÉLIO COURY DORNA
Contador CRC 1SP130.646/O-0
CPF: 789.119.078-04

(104.148,53)
(153.657,78)
(15.071,25)
(4.191,69)
(2.901,13)
(279.970,38)

(29.730,71)

na rua dos Andradas e
o veículo atingiu a antiga loja Sumirê. Segundo
informações de testemunhas ninguém se feriu.

Acidente da estrada
Pinda e Tremembé
deixa cinco feridos

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL

26º ADRIANA MAGALHÃES SILVA DE PAULO
AVENIDA MARIO LUIZ PAULUCCI, 375 – JARDIM JARAGUÁ NOVO
TAUBATÉ – SP
CEP 12062-560

ção do envolvido. A Polícia
Civil conseguiu recuperar
o celular roubado, que foi
entregue para a vítima, e o
autor do roubo está sendo
responsabilizado perante a
Justiça Criminal.
A Polícia Civil também
identiﬁcou os autores de
tentativa de roubo na rua
Vitório Basso, no dia 2 de
março. Os autores já foram identiﬁcados, interrogados e indiciados. O caso
está sendo encaminhado
para a Justiça.

Veículo chocou-se contra loja

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classiﬁcação, munidos
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 - Comprovante de Curso especíﬁco na área e registro no CRO ;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos ﬁlhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos ﬁlhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos ﬁlhos (de 6 a 14 anos).

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

5

samer 2 col por 11cm

Regional de Taubaté.
Segundo informações,
o motorista de um dos automóveis perdeu o controle e causou a colisão frontal com outro veículo.
Além do Corpo de
Bombeiros de Taubaté,
agentes de Pindamonhangaba prestaram socorro às
vítimas.

PINDAMONHANGABA

QUARTA-FEIRA

6 DE MAIO DE 2015

HISTÓRIA
Tribuna do Norte

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

O Largo do Rossio

óleo sobre tela de Hélio Hatanaka

Ilustração da histórica área
(atual praça Barão do Rio Branco),
em período posterior à denominação
‘Largo do Rossio’

L

argo do Rossio, que
quer dizer praça
larga, largo espaçoso, era
como se chamava no ﬁnal
do século XIX a praça Barão do Rio Branco.
Um documento pertencente ao acervo do Arquivo Histórico Municipal
Waldomiro Benedito de
Abreu, transcrição paleográﬁca de Silvia Maria
Pereira Novais e Jurandyr
Ferraz de Campos, trata de
uma série de desapropriações movidas pela Câmara
Municipal da então Vila

Real de Pindamonhangaba em 1844, objetivando
reaver terrenos murados
que antes formavam o
Largo do Rossio.
A Câmara havia julgado
de utilidade pública e municipal que o tal logradouro voltasse a ser como era
antes. É que a legislatura
anterior, tendo concedido a maior parte daquela
área para proprietários
formarem seus quintais,
havia desmanchado a praça, onde na época estava
sendo ediﬁcada a igreja

dedicada a São José. Por
conseqüência desse ato, a
igreja se encontrava entre
dois terrenos murados
Para a Câmara, ao ceder os terrenos para formação de quintais, o poder público havia tirado
o merecimento, ou seja,
a importância do referido logradouro. Uma das
ações visando reintegrá
-los ao patrimônio municipal, legalmente e de
acordo com o valor que
fosse arbitrado, foi contra
Manoel Eufrazio de To-

ledo e sua mulher, dona
Anna Rosa de Abreo.
A primeira ação neste
sentido foi uma audiência
pública realizada às 10 horas da manhã do dia 16 de
setembro de 1844, a qual
teve como juiz municipal
Ignácio Marcondes de Oliveira Cabral; escrivão, Miguel Gonçalves da Silva;
porteiro das audiências,
responsável pelo pregão,
Benedito Rodrigues da
Silva; e procurador da Câmara, Antonio Marques
Villela.

Anúncio do passado L embranças
Folha do Norte, 1930

ITERÁRIAS

Alma solitária
O vento melancólico e cruel
geme por entre os galhos morimbundos,
E seu pranto é amargo como o fel.
E o vento a chorar... Chora amargo o vento.
Suas rajadas rasgam sem piedade
as entranhas do bosque agonizante.
E as folhas mortas dançam junto ao vento,
que alucinado açoita e varre o bosque.
Os galhos nus se agitam contra o céu
acinzentado nubloso e entristecido...
e esse vento implacável a chorar...
O vento que a chorar a tudo açoita,
o bosque sem ninguém, frio, deserto,
apenas são minha alma solitária.
Luiz Gonzaga S. Marcondes,
Tribuna do Norte, 21 de julho de 1963

Naquela audiência pública foram escolhidos e
nomeadas as autoridades
que procederiam a avaliação em dois quintais pertencentes ao casal citado.
A data da avaliação foi
então marcada pelo juiz
municipal para o dia 23
de setembro, às 4 horas da
tarde, mas devido a um inconveniente acabou sendo
realizada no dia 7 de outubro daquele ano de 1844
no Largo do Rossio.
A avaliação ocorreu
com a presença do juiz Ignacio Marcondes de Oliveira Cabral, tendo como
escrivão Antonio Filiciano de Morais. No local,
os avaliadores Antonio de
Godoy Moreira e Adriano
de Almeida, declararam
os seguintes valores: os
dois terrenos pela quantia de duzentos mil reis
(200$000) mais 70 braças (uma braça equivalia
a 2,2m) de muros a três
mil e seiscentos, perfazendo um total de duzentos e
cinquenta e dois mil reis
(252$000).
Avaliaram
ainda: mais sete e meia
braças de muro que divisavam com outro quintal
a dois mil e quatrocentos
reis, total de dezoito mil
réis (18$000); as telhas
que cobriam os muros,
que saiu a quarenta e quatro mil réis (44$000).
E foi assim que, somados os valores da avaliação,
obteve-se um total geral de
quinhentos e quatorze mil
réis (514$000), quantia
esta que devolveria ao Largo do Rossio o espaço que
já lhe pertencia.
Largo São José,
a praça Barão do
Rio Branco
Com a ediﬁcação da
igreja, cujas obras de construção só foram concluídas
em 1848, a denominação
Largo do Rossio foi sendo
esquecida e o local passou
a ser conhecido como Largo São José. No entanto,
ainda que esta denominação tenha se popularizado
até os dias atuais, o histórico logradouro já foi conhe-

cido por Largo da Imperatriz e Praça Municipal.
Largo da Imperatriz
passou a se chamar depois
da visita que o imperador
Pedro II e sua esposa dona
Tereza Cristina ﬁzeram
a Pindamonhangaba, em
1877. Foi uma forma de
homenagear a imperatriz.
Durou até a proclamação
da República, aí as denominações que lembravam
a monarquia começaram
a ser extintas e, por conta
disso, os políticos da época passaram a se referir ao
largo simplesmente como
Praça Municipal.
Somente em 1915 é que
surgiu a praça Barão do Rio
Branco. Uma homenagem
ao diplomata nascido no
Rio de Janeiro, José Maria
da Silva Paranhos Júnior
(1845 – 1912), historiador,
estadista, diplomata, ﬁlho
do visconde do Rio Branco. Nomeado barão do Rio
Branco pela princesa Isabel, quando o governo republicano anulou os títulos
nobiliárquicos passou a assinar José Maria Paranhos
do Rio Branco.
Área histórica
Neste local, se encontram ediﬁcações seculares, Palacete Tiradentes,
construído entre 1862 e
1865, antiga sede da Câmara Municipal (desde
setembro de 2014 sediando os departamentos de
Turismo e de Cultura da
Prefeitura, a APL- Academia Pindamonhangabense de Letras e a Corporação Musical Euterpe,
entidade que se aproxima
dos 200 anos); igreja São
José, concluída em 1848;
prédio do antigo Externato São José, inaugurado
em 1924 (atual Externato Bom Jesus); prédio da
agência de Correios e Telégrafos, que começou a ser
construído em 1950 e só
foi inaugurado em 1960,
desde de julho de 2010 é
também o endereço do
jornal secular Tribuna
do Norte, que no próximo
11 de junho completa 133
anos de existência.

