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Inscrições para vestibulinho 
da Etec terminam amanhã

A escritora Maria Helena 
Barreto Luiz, de Pindamonhan-
gaba, coleciona prêmios em 
festivais de literatura em várias 
cidades do país. Dentre as prin-
cipais conquistas está a classifi -
cação entre os primeiros colo-
cados no concurso nacional do 
Sesc - Serviço Social do Comér-
cio, realizado anualmente em 
Brasília-DF. Aos 60 anos, Maria 
Helena lê, ao menos, um livro 
por semana e sonha em ver as 
crianças do Brasil tendo acesso 
pleno à literatura.

Kid Vinil fará 
show em Pinda

CHAPA DINAMO 
VENCE ELEIÇÃO DO 
PAINEIRAS

A chapa Dinamo, presidida 
por Roberto Puppio, foi eleita 
para a diretoria do Paineiras 
Country Club no sábado (9). A 
nova equipe, que vai comandar 
o clube no biênio 2015-2017, 
destacou suas metas para a ad-
ministração da instituição.

HISTÓRIA: 
NOTÍCIAS DA 
TRIBUNA NOS 
TEMPOS DA 
ESCRAVIDÃO

A página de História des-
ta semana traz notícias e edi-
tais publicadas pela Tribuna 
do Norte no período em que o 
Brasil Império ainda discutia o 
tema.

O prazo para inscrições do 
vestibulinho da Etec – Escola 
Técnica Estadual de Pindamo-
nhangaba – para o 2º semestre 
deste ano, termina às 15 horas 
desta quinta-feira (14).

São 360 vagas divididas em 
sete cursos técnicos: Adminis-
tração, Informática, Mecânica, 
Nutrição e Dietética, Serviços 
Jurídicos, Recursos Humanos, 
e Logística.

Maria Helena coleciona 
prêmios de literatura
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DivulgaçãoOdirley Pereira

GOLEIRO DE PINDA 
É SUCESSO NO 
CAMPEONATO SERGIPANO

Inscrições para vestibulinho devem ser feitas no site da instituição e custam R$ 30

Maria 
Helena 

defende 
nome de 

Pinda em 
vários 

festivais
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* José Valdez de Castro MouraVaNguaRDa lITERáRIa
* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, profes-

sor universitário, Magister ad Honorem da Universidade de 
Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn,  

Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado 
da Universidade de Paris V (Sorbonne)

Divulgação

a cada ano que passa, a 
TRoVa, em geral, e a UbT - 
União brasileira de Trovadores  
em particular despedem-se de 
mais um (a) trovador (a) que 
se encanta e vai compor trovas 
bem junto ao Criador. a última 
e sentida perda foi da trovadora 
paulista CidoCa da SiLVa VE-
Lho, nascida na encantadora 
São Luiz do Paraitinga, descen-
dente de portugueses nobres, 
prima em terceiro grau do barão 
de Paraitinga. 

Lembro-me, com emoção, 
do nosso primeiro encontro em 
uma premiação de um concurso 
de Trovas promovido pela dRo-
gaZiL, sob o comando do sau-
doso e Magnífico Trovador, Izo 
goldman, no início da década 
de oitenta. Ela me olhou e falou: 
“não tem como não termos o 
mesmo sangue, veja pelas nos-
sas sobrancelhas, tipo de voz, 
nosso gosto literário. Somos 
CaSTRo advindos de Portugal”. 
Confessou-me ser parente do 
mais jovem ministro da história 

do Supremo Tribunal Federal – 
anTonio aUgUSTo CaRdoSo 
dE CaSTRo, meu tio-bisavô, 
nomeado aos 46 anos de idade 
para a mais alta Corte do nosso 
país. ali, nasceu uma grande e 
verdadeira amizade. 

mulher extremamente edu-
cada, culta, e simples como 
os que sabem do seu valor, foi 
casada com um grande intelec-
tual, o francófilo e francófono 
dr. Renê da Silva Velho com 
quem teve dois filhos, hoje, ci-
dadãos exemplares. Pertenceu 
a várias instituições Literárias 
entre elas: União brasileira de 
Escritores, União nacional de 
Escritores, União brasileira de 
Trovadores, academia Pindamo-
nhangabense de Letras (onde 
ocupou a cadeira de número 
24) e academia de Letras de 
Campos do Jordão. dedicou-se 
à poesia, em especial à trova,-
seu gênero poético predileto, 
ao conto, à biografia, e, deixou 
publicadas as seguintes obras: 
“Cantigas do Entardecer (Tro-

vas), “Esteira de Luz” (Poesia e 
Trova) e “martins Fontes - Sua 
vida e sua obra” (Biografia). 

Vivemos juntos, momentos 
agradáveis e marcantes. Tinha 
uma biblioteca espetacular,or-
ganizada ao longo dos anos, 
com milhares de volumes cata-
logados por ela e doutor Renê, 
na sua bela casa localizada à 
beira do rio Paraitinga na sua 
amada São Luiz. Recordo a sua 
indignação não pelo valor irrisó-
rio oferecido por um “livreiro” 
pela sua biblioteca colocada à 
venda, anos depois da morte do 
seu idolatrado esposo, mas pelo 
destino dos livros amados: mais 
de setenta por cento deles iria 
ser triturado e virar papel reci-
clado. não teve dúvidas: doou 
centenas deles a bibliotecas e 
aos amigos. Lembro-me perfei-
tamente da tarde em que fui à 
sua residência e trouxe de lá, 
coleções, livros da Literatura 
Universal que guardo com gran-
de carinho. 

A fidalguia era sua marca 

registrada, não esquecendo a 
sua alma lírica, como podemos 
apreciar nestas Trovas antológi-
cas:

“num mar de Trevas sem lua,
pedindo aos astros clemência,
minha saudade flutua
abraçada à sua ausência...”

“Tantas voltas dei ao mundo,
que voltei, vendo, querido,
que no amor, com que me inundo,
regressei sem ter partido”. 

Conquistou inúmeras pre-
miações, embora não alarde-
asse essas conquistas, pois 
ciente do seu valor literário, 
sabia muito bem que, so-
mente os vazios, sem outros 
valores, tão somente verse-
jadores, carentes da verda-
deira alma poética, é que se 
apegam ao valor numé nu-
mérico dos seus lauréis. Ela 
era superior, excelsa! dei-
xa muitas evocações doces e 
muitas saudades!

CIDOCA, UMA IMORREDOURA LEMBRANÇA

O brasileiro ‘acredita’ em tudo. Na rea-
lidade, ele quase acredita, ou gosta de 
imaginar e repassar certas mentiras 

como se elas fossem a realidade plena.
De dois, três anos para cá, uma mentira que 

‘pegou’ na cabeça do brasileiro é a de que o Go-
verno Federal vai retirar da conta das pessoas o 
dinheiro aplicado nas cadernetas de poupança.

Isto é uma bobagem. Não gostar dos governan-
tes (vale dizer que eleitos pela suprema maioria 
em um país democrático), criticá-los, reclamar, 
etc. representa uma coisa: sua opinião. Agora, 
atribuir pensamentos utópicos de terceiros, é ou-
tra coisa.

Isso significa algo muito maior e perigoso. E 
tudo que o País não precisa em momentos como 
este são de mentiras que podem afundar a eco-
nomia.

Aos que não entenderam, é bom dizer que não 
há no Congresso e nem no mercado econômico 
nenhuma conversa sobre ‘Plano Dilma’ ou ‘Plano 
Outono/Inverno’, remetendo aos planos Collor e 
Verão – responsáveis pela ‘desvalorização’ e ‘uti-
lização’ dos saldos das cadernetas de poupança 
no fim da década de 1980 e início de 1990.

Bom, como nem tudo ‘são flores’, a saúde das 
poupanças no Brasil vai mal – muito mal por si-
nal e os brasileiros estão deixando de depositar. 
Na semana passada, o Banco Central divulgou o 
resultado da saída líquida de recursos – retirada 
menos depósito – para o mês de abril, e mostrou 
que neste ano houve o pior resultado da história 
para o mês - a medição é realizada desde 1995. 
Pelo quarto mês seguido, houve mais retiradas 
que depósitos na caderneta, sendo, somente em 
abril, R$ 5,85 bilhões.

Com isso, no acumulado deste ano, a retirada 
líquida de recursos ficou em R$ 29,08 bilhões, 
que representa mais que o valor de toda a entra-
da de recursos registrada em 2014, que foi de R$ 
24,03 bilhões.

O resultado ruim da mais tradicional forma de 
investimento do país sinaliza o momento difícil 
que a economia nacional está vivendo, com a alta 
da inflação, dos juros, dos impostos e, também, 
do endividamento das famílias.

A fuga de recursos da poupança também tem 
provocado impactos e restrições no crédito imo-
biliário. A Caixa Econômica Federal reduziu o 
limite para financiamentos com recursos da pou-
pança para compra de imóveis usados pelo Ban-
co (de 80% para 50% na modalidade mais pro-
curada). As mudanças começaram a valer nesta 
segunda-feira (4).

Especialistas avaliam que, independentemen-
te do rendimento, a caderneta de poupança ain-
da pode ser uma boa opção de investimento em 
alguns casos, por exemplo, para pessoas com 
pouco dinheiro guardado ou para aqueles que 
buscam aplicações de poucos meses ou ainda, 
aos que pretendem formar uma reserva para as 
emergências – pois não há incidência de Imposto 
de Renda.

De qualquer maneira, é importante que todos 
saibam e compreendam: não é Governo que vai 
‘confiscar’ os créditos das poupanças, mas sim 
suas ações inadequadas, equivocadas, e sem pla-
nejamento, aliadas a uma forte e constante cri-
se é que culminam na retirada do dinheiro. Seus 
proprietários, por exemplo, se não exatamente 
utilizam o dinheiro para quitar dívidas e eleva-
dos juros, ao menos deixam de guardar para pa-
gar cifras a mais sobre os alimentos, a energia, 
telefone, gasolina, desvalorização da moeda, etc.

É e não é

Não há confisco das poupanças, 
há pouca aplicação pelo 

momento econômico

‘Saúde da Mamãe’ 
segue durante o mês

museu expõe obras 
com materiais recicláveis

Ferroviária vende 
ingressos para Kid Vinil

A Ferroviária iniciou a 
venda de ingressos e me-
sas para mais uma edição 
da ‘Balada Retrô’, que 
acontece dia 30 de maio, a 
partir das 22 horas.

A principal atração do 
evento será o cantor Kid 
Vinil, autor de vários su-
cessos como “TicTic Ner-
voso”, “Sou boy” e “A gata 
comeu”. Kid Vinil vai can-
tar essas músicas ao vivo 
e depois vai para a cabine 
de DJ animar a pista com 
o melhor do som retrô. A 
festa ainda terá a partici-
pação da banda Banda La 
Brava e dos DJs Adriano 
K( Dance Nowex-Ferrô) e 
Serginho (ex-Literário).

Os dois primeiros lotes 
dos convites terão valores 
promocionais (primeiro 
por R$ 15 para não asso-
ciado e R$ 5 para associa-

do; o segundo por R$ 20, 
não associados, e R$ 10, 
associados. Os ingressos 
estão sendo vendidos no 

clube (tesouraria e aca-
demia) e também na loja 
Neto Jeans.

As mesas para o even-

to têm número limitado, 
custam R$ 30, e podem 
ser reservadas na Tesou-
raria do clube.

A ação “Saúde 
da Mamãe”, que 
acontece no Sho-
pping Pátio Pinda, 
segue até dia 24 
de maio.

Em todos os 
sábados e domin-
gos, uma equipe 
de alunos da Fun-
vic, supervisiona-
da por professo-
res, faz aferição de 
pressão arterial, 
IMC e glicemia 
nos consumido-
res que visitarem 
o estande monta-
do no shopping, 
principalmente as 
mulheres.

A ação acon-
tece nos dias 16 e 
17 e 23 e 24 e tudo 
é feito gratuita-
mente.

Acontece de 18 a 24 de 
maio a 13ª Semana Nacional 
de Museus, tendo como tema 
‘Museus para uma sociedade 
sustentável’. Nesse período 
as instituições de todo o país 
realizarão programações es-
peciais em torno do tema.

Participante do evento, o 
Museu Histórico e Pedagógi-
co Dom Pedro I e Dona Le-
opoldina, dentre sua extensa 
programação em comemora-

ção a esta data, realizará uma 
exposição com obras de artes 
feitas de materiais reciclá-
veis. Para tanto, convida to-
dos os artistas  interessados  
em expor suas obras a entra-
rem em contato com o mu-
seu pelo email: historico@
pindamonhagaba.sp.gov.br 
ou pelo telefone 3648-1779. 
As inscrições poderão ser 
feitas até sexta-feira (15) das 
9  às 18 horas. 

Imagens ilustrativas
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AIANDRA ALVES MARIANO
***

O período de inscrições 
do processo seletivo da 
Etec - Escola Técnica Es-
tadual - de Pindamonhan-
gaba, para o 2º semestre 
de 2015, termina nesta 
quinta-feira (14).

O valor da taxa de ins-
crição é de R$ 30 e o prazo 
vai até as 15 horas. 

Na cidade, são ofereci-
das vagas para os seguin-
tes 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 cur-
sos técnicos em Recursos 
Humanos e Logística, na 
Extensão EE Profa. Alzira 
Franco e Administração, 
na Extensão EE Prof. Ru-
bens Zamith, esses com 
40 vagas no período no-
turno. Os cursos técnicos 
têm duração de 18 meses.

Para se inscrever, o 
candidato precisa ter con-
cluído ou estar cursando a 
partir do 2º ano do Ensino 

Médio regular. Quem já 
concluiu ou está fazendo o 
ensino de EJA - Educação 
de Jovens e Adultos - ou 
o Encceja - Exame Nacio-
nal para Certifi cação de 
Competências de Jovens e 
Adultos - deve ter o certifi -
cado de conclusão do En-
sino Médio, a declaração 
de que está matriculado a 
partir do 2º semestre da 
EJA, ter dois certifi cados 
de aprovação em áreas de 
estudos da EJA, boletim 
de aprovação do Encceja  
enviado pelo MEC ou o 
certifi cado de aprovação 
do Encceja em duas áreas 
de estudos avaliadas.

As inscrições devem ser 
feitas exclusivamente pela 
internet e o Manual do 
Candidato está disponível 
no site para download.

O candidato precisa 
preencher a fi cha de ins-
crição eletrônica e impri-
mir o boleto bancário para 
pagamento da taxa de ins-
crição.

No site www.vestibuli-
nhoetec.com.br os candi-
datos encontram todas as 
informações necessárias 
para escolher os cursos e 
unidades para efetuar a 
inscrição.

A pindamonhanga-
bense Maria Helena Bar-
reto Luiz, de 60 anos, 
acumula prêmios de li-
teratura. Suas obras são 
destaques em diversas 
atividades literárias do 
país. Ela tem sido uma 
das atrações dos eventos 
promovidos pelo Sesc 
- Serviço Social do Co-
mércio.

Em 2003, teve seu 
conto infantil ‘Quem 
quer ovos’ selecionado 
como um dos dez fi na-
listas para compor a An-

tologia que a instituição 
publica todos os anos.

Em 2014 voltou a se 
evidenciar. Desta vez no 
Prêmio Sesc de Contos 
Infantis Monteiro Loba-
to, que revela talentos de 
escritores voltados para 
‘o mundo encantado’ 
das crianças. A obra que 
Maria Helena levou para 
Brasília-DF, local onde 
os prêmios são entre-
gues, foi ‘Pelo caminho’, 
trabalho que rendeu a ela 
a segunda colocação no 
festival.

Inscrições para vestibulinho 
da Etec terminam amanhã

Maria Helena coleciona 
prêmios de literatura infantil

Depois deste, Helena 
não parou mais de procu-
rar e de se inscrever em 
concursos. A época favore-
cia porque os editoriais esta-
vam fi cando mais conheci-
dos e as pessoas começavam 
a comprar mais livros.

A participação seguin-
te foi em um concurso 
em Ubatuba. De lá, saiu 
com um terceiro lugar na 
categoria contos e com o 
primeiro lugar em textos 
teatrais. Em 2013 se ins-
creveu para o prêmio do 
Sesc  e foi uma das dez 
fi nalistas, que terão seus 
contos infantis publicados 
em uma coletânea organi-
zada pela instituição. Seu 
primeiro conto premia-
do pelo Sesc, ‘Quem quer 
ovos’, destacava a fauna 
brasileira, de uma espé-
cie de jacaré que lutava 
contra outros predadores 
para poder manter seus 
ovos a salvo. O livro será 
lançado ofi cialmente no 
mês de junho deste ano.

Em 2014, novamente 
se inscreveu. Dessa vez 
conseguiu o segundo lu-

gar. Seu conto premiado, 
‘Pelo caminho’, se trata de 
um versinho que sua sogra 
brincava com seu esposo 
quando eles eram crianças. 
É uma espécie de jogo de 
rimas, que a criança esco-
lhe um animal e ela deve 
seguir rimando até o fi nal 
do poema. Sua história 
relata uma professora que 
conversa com um pássaro 
e brinca de fazer rima.

O que motiva Maria 
Helena a escrever é o fu-
turo das crianças. “Eu vejo 
que a literatura infantil 
atual está muito distante 
da realidade. Eles leem e 
escutam mais dos países 
lá de fora, da neve, da ci-
dade fria, dos animais de 
fora, e acabam muito de-
cepcionados porque tudo 
isso é distante. Ao invés 
disso eu escrevo sobre 
as coisas do nosso país, 
da nossa cultura, nossas 
brincadeiras, da nossa 
fauna. Isso faz com que as 
crianças aprendam a va-
lorizar aquilo que eles têm 
no Brasil e a tomar gosto 
pelo país”, explicou.

PARA 2015, OS SONHOS DE 
MARIA HELENA SÃO MUITOS

Sua história nos concursos

Helena sempre foi 
apaixonada por histórias, 
e quase se formou em 
História pela USP – Uni-
versidade de São Paulo. 
Não conseguiu por causa 
do período de Ditadura 
Militar, que difi cultou 
o processo. Porém, não 
abandonou o caminho, 
somente deu um ‘leve’ 
desvio. De histórias re-
ais, ela passou para his-
tórias inventadas.

Sua vida nos concur-
sos começou em meados 

de 2006 e 2007 com o 
Festipoema em Pinda. 
Ela viu seu poema ser 
declamado e tomou gos-
to por eventos do tipo. 
Sua segunda inscrição 
em concursos foi na ci-
dade de Aparecida, para 
o 1º Prêmio Valeparai-
bano de Literatura, onde 
a área exigida era a his-
tória do Vale do Paraíba. 
Sem muitas difi culdades 
ela conquistou o primeiro 
lugar com o poema ‘Rua 
Chafariz do Pastinho’:

Rua chafariz do pastinho,
passei a vida fascinada por palavras sonoras.
Nascer à rua chafariz do pastinho!
A realidade sempre importou menos que a 
magia das palavras,
pois chafariz não havia,
pastinho, sim.
O chamávamos de campinho.
Ali minha mãe quarava roupa
e estendia o varal.
Eu me deitava na grama
e tentava alcançar o céu com uma taquara.

Odirley Pereira

Chapa Dinamo 
vence eleição 
do Paineiras

1º Vice-presidente - Vitor Dobrowolski (Vitão);
2º Vice-presidente - Jorge Nissan;
Tesoureiro - Marcelo de Oliveira (Palmeirinha);
Vice-tesoureiro - Ricardo Giovanelli;
Secretária - Alice Mayoral;
Vice-secretário - Nilton Alves (Niltinho).

A nova diretoria também conta com equipe de só-
cios, que integram os conselhos fi scal e deliberativo.

Os sócios dos Pai-
neiras Country Club 
elegeram, no sábado 
(9), a nova diretoria 
para o biênio 2015-
2017. Ao contrário das 
outras votações, dessa 
vez, o pleito ocorri-

do entre 8 e 16 horas, 
teve chapa única. Após 
a apuração, o presi-
dente eleito pela cha-
pa Dinamo, Roberto 
Puppio, destacou suas 
metas para a nova ad-
ministração.

Maria Helena exibe duas de suas obras
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Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

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

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

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

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

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

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

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

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br
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Vereador Janio Lerario 
parabeniza Prefeitura 
pelo Festival do Tropeiro

“Parlamentar enalteceu a equiPe de
organização Por divulgar as 

tradições do nosso Povo”

O vereador e 1º secretário 
da Câmara de Pindamonhan-
gaba, Janio Ardito Lerario 
(PSDB) parabenizou o 
Prefeito e toda a equipe da 
organização do “1º Festival 
do Tropeiro” O 1º Festival 
Tropeiro do Vale do Paraíba 
foi realizado pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, de 
1 a 3 de maio, na Fazenda 
Coruputuba, com grande 
sucesso de público. Rainha 
dos Tropeiros, cavalgada, 
missa sertaneja, espaço 
kids, café tropeiro, almoço 
tropeiro, doces artesanais, 
mini fazenda, artesanato, 
museu tropeiro, atrações 
com muares, barganha de 
animais e traias, exposição 
tropeira, shows e apresenta-
ções culturais integraram a 

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

Vereador Fel ipe César - FC

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

programação da festa.
Janio disse que “foi uma 

iniciativa que deve continu-
ar, pois é muito importante 
resgatar a tradição do tropei-
rismo na nossa região”. Se-
gundo o vereador, o evento 
foi um grande sucesso com a 
presença de grande números 
de pessoas, para saborear os 
diversos pratos que eram 
utilizados pelos tropeiros. 
“Foi muito bacana ver o 
encontro de pessoas amigas 
e famílias que trabalharam 
na antiga fazenda Corupu-
tuba”, afirmou o vereador.

Janio Lerario fez questão 
de parabenizar também a Di-
retora de Turismo, Gislene 
Cardoso, por este resgate 
das tradições tropeiras da 
cidade e região.

Vereador Janio lerario

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

O vereador Magrão (PPS) 
está agradecendo a Secretaria de 
Saúde de Pindamonhangaba por 
aprovar seu pedido para promo-
ver ações a fim de proporcionar 
maiores informações quanto aos 
sintomas e possíveis tratamentos 
da Fibromialgia. No dia 12 de 
maio - dia do enfermeiro -, ha-
verá espaço para uma reflexão, 
onde o vereador Magrão e a Sra. 
Ligia Lazarin falarão sobre este 
tema tão importante.

Magrão é autor da Lei nº 
5.736, de 28 de novembro de 
2014, através da qual foi insti-
tuído e incluído no calendário 
oficial do município, o Dia 
Municipal de Conscientização 
a Fibromialgia, realizado anu-
almente no dia 12 de maio.

A fibromialgia refere-se a 
uma condição dolorosa gene-
ralizada e crônica. Além da dor 
intensa espalhada pelo corpo, 
pode causar depressão, ansieda-
de, dificuldade de concentração, 
fadiga e até a perda do movimen-
to de alguns órgãos. Trata-se de 
uma patologia relacionada com 

Magrão tem aprovação de 
ações sobre o “Dia Municipal de 
Conscientização a Fibromialgia”

o funcionamento do 
sistema nervoso central 
que atinge, em 90% dos 
casos, mulheres entre 
35 e 50 anos. 

O vereador Magrão 
enfatiza que “a Semana 
Municipal de Conscien-
tização a Fibromialgia 
tem a intenção de pro-
porcionar informações 
ligadas a divulgação e 
conscientização sobre 
a doença, que precisam 

ser divulgada para que os porta-
dores da doença e seus familiares 
possam entendê-la melhor, pois 
os fibromiálgicos precisam de 
uma atenção especial no seu dia a 
dia”. “Agradeço especialmente a 
Secretária de Saúde, Sandra Tu-
tihashi e a enfermeira Veraniza 
do Prado por terem dado uma 
atenção especial à esta causa 
tão importante e a Sra. Ligia 
Lazarin, que tem sido uma das 
maiores incentivadoras desta 
Semana, pois ao compartilhar 
o seu conhecimento sobre a 
doença também é um tratamento 
e um gesto de humanidade e 
solidariedade para quem sofre 
com esse problema”, concluiu 
o vereador Magrão.

Vereador Magrão

“lei de autoria do vereador instituiu
12 de maio como o dia da

conscientização a Fibromialgia”

Através dos requerimentos 
números 643, 644, 645/2015, 
aprovados no plenário da Câ-
mara, durante a sessão ordinária 
realizada no dia 27 de abril, o 
vereador Professor Eric (PR) 
solicitou ao Prefeito, ao Subpre-
feito, às Secretarias de Obras 
e Serviços e de Esportes, que 
promovam estudos e adotem 
providências para a iluminação 
do campo de futebol Antônio 
Galvão de Castro, localizado 
entre a rua Benedito Galvão 
de Castro e a rua Jorge Marcos 
Azeredo. A iluminação é neces-
sária, pois em períodos noturnos, 
o campo fica impossibilitado de 
ser utilizado.

Também foi solicitado o 
conserto da estrada do Jataí. A 
obra se faz necessária, pois a 
estrada é utilizada por veículos 

O vereador 
José  Car los 
Gomes – Cal 
(PTB) cobra da 
Administração 
Municipal uma 
ação mais efi-
caz, para que 
tomem provi-
dências em rela-
ção aos moradores de rua de nossa cidade, principalmente os 
encontrados nas praças da Vila São Benedito, onde aumenta 
cada vez mais, causando mal-estar na população e aos mora-
dores das proximidades, pois além do mau cheiro, devido as 
suas necessidades realizadas nas praças, causam sensação de 
insegurança na população.

O vereador Cal pede que o Departamento de Assistência 
Social, cuide bem dessas pessoas para que sejam possível 
recuperá-las para o convívio junto a sociedade.

Barras de alongamento
O vereador Cal 

agradece a Subprefei-
tura, através do Patrik, 
Diretor de Esportes 
de Moreira César, a 
instalação de barras de 
alongamento ao longo 
da avenida Dr. Ademar 
César Ribeiro, que há 
muito tempo foi solici-
tado para a população 

que diariamente correm e fazem suas caminhadas nessa avenida, 
agora podem se utilizar dessas barras para seus alongamentos.

Boca de Lobo na SP-62
O vereador Cal também agradece o atendimento ao seu pe-

dido de adaptação realizada na boca de lobo à beira da SP-62, 
Rodovia Vereador 
Abel Fabrício Dias, 
nas proximidades 
da Oficina Mecâni-
ca do Jeronimo, no 
Ipês I, para facilitar 
o escoamento das 
águas pluviais.

Professor Eric solicita 
melhorias para o Distrito 
de Moreira César
iluminação do camPo de Futebol, Placas 
de denominações e conserto da estrada 

do Jataí são alguns Pedidos do vereador

Cal pede ação da 
prefeitura para redução 
dos moradores de rua

O vereador Toninho da 
Farmácia (PSDB) há vários 
anos vem solicitando a rea-
lização de estudos por parte 
da administração municipal 
com o objetivo da abertura de 
uma via interligando as ruas 
Antônio Caetano Júnior com a 
Cel. José Antônio Salgado, no 
bairro do Bosque, utilizando 
a área hoje abandonada, da 
antiga fabrica de farinha.

Esta interligação poderá 
trazer uma maior fluidez no 
trânsito e diminuir o tempo de 
deslocamento até o centro da 
cidade ajudando a desafogar o 
tão complicado transito nesta 
região. “Além de contribuir 
para melhorar o trânsito, esta 
medida resolve também o 

Toninho da Farmácia 
pede abertura de via no 
bairro do Bosque

grave problema do terreno 
abandonado, que no momento 
só serve ao acumulo irregular 
de lixo e a procriação de inse-
tos nocivos a saúde”, explica 
o vereador.

Obras no Crispim
O vereador Toninho da 

Farmácia agradece à Admi-
nistração Municipal pelas 
obras realizadas em uma àrea 
da rua Felisbino de Oliveira, 
no bairro do Crispim. Foram 
colocadas as tampas nas cai-
xas de concreto, acabando 
assim com qualquer risco de 
acidentes no local. O vereador 
salienta ainda o esforço da 
moradora senhora Vilma, que 
é a guardiã desta área cuidando 
do local com carinho e esmero.

Vereador Toninho 
da FarMáCia 

sobre a Caixa 
de ConCreTo que 

ForaM TaMpadas 
no bairro do 

Crisp iM

escolares (vans) e outros cole-
tivos e, em períodos chuvosos, 
a estrada fica alagada e cheia 
de buracos, colocando em risco 
as pessoas que utilizam a via. 
Segundo o depoimento de um 
motorista de van escolar, em 
época de chuva, as crianças tem 
que atravessar a estrada a pé, pois 
os carros não conseguem trafe-
gar e, por vezes, ficam atolados 
aguardando resgate. A estrada 
contém tubulações entupidas e 
isto pode estar causando estes 
alagamentos.

O vereador Professor Eric 
solicitou também que sejam 
colocadas as placas de denomi-
nações nas ruas do bairro Jardim 
Marieta Azeredo. Desta forma, 
essa medida facilitará o trabalho 
de entrega de correspondências 
e, com o crescimento do bairro, 
fica mais fácil se localizar. Para 
o vereador, estas melhorias são 
necessárias para a população. 
“Estamos lutando muito para 
conquistarmos essas melhorias 
e benefícios para o Distrito de 
Moreira César”, enfatizou o 
vereador Professor Eric.

Vereador 
proFessor eriC 
(desTaque) 
sol iC iTa o 
ConserTo da 
esTrada do 
JaTaí ,  pois 
a MesMa é 
uTil izada 
por Ve íCulos 
esColares; 
eM períodos 
ChuVosos, a 
esTrada F iCa 
alagada e Cheia 
de buraCos

O Presidente da 
Câmara, Vereador 
Felipe César – FC 
(PMDB) encami-
nhou solicitação ao 
Executivo pedin-
do a realização de 
estudos visando a 
construção de por-
tais nas entradas da 
cidade, para atender 
os turistas que visi-
tam nossa cidade, 
com a instalação 
de câmeras que po-
derão contr ibuir 
para a segurança 
da população. “A 
maioria das cida-
des, principalmente 
as turísticas apresentam um 
portal nas suas entradas, 
que atendem tanto aos tu-
ristas com as indicações dos 
principais pontos turísticos 
da cidade; como também na 
segurança, com instalação 
de câmeras e guardas mu-
nicipais que poderão atuar 
em conjunto com as policias 
civil e militar”, destaca Fe-
lipe César - FC.

POUPATEMPO PARA 
PRODUTOR RURAL
O Presidente da Câmara 

de Pindamonhangaba, ve-
reador Felipe César – FC 
(PMDB) enviou solicitação 
ao Governador Geraldo 
Alckmin, pedindo a insta-
lação de um Poupatempo 
para o trabalhador rural, 
nos moldes das cidades de 
Itapetininga e Avaré, com os 
mesmos serviços oferecidos 

FELIPE CÉSAR – FC PEDE 
A CONSTRUÇÃO DE PORTAIS 
NAS ENTRADAS DA CIDADE

pelo programa, de modo a 
facilitar o atendimento para 
o “homem do campo”. Em 
sua justificativa, o Vereador 
alega que o trabalhador 
rural não pode deixar seus 
afazeres por muito tempo, 
e um atendimento direto e 
diferenciado a ele, facilitará 
em muito para que possa 
regularizar sua documenta-
ção. “Tudo que uma casa de 
agricultura faz, esse Poupa-
tempo Rural também faz, de 
uma forma ainda mais efi-
caz. O produtor terá acesso a 
mais de 50 tipos de serviços 
oferecidos, como a emissão 
de Guia de Trânsito Animal 
Eletrônica (e-GTA), adesão 
aos programas da Secretaria 
de Agricultura, linhas de 
crédito, financiamento e 
seguro rural do Feap, entre 
outros”, explica o edil.

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

que Vereador Toninho da FarMáCia é o 
auTor proJeTo de lei nº 163/2006, que 
disCiplina o planTio de árVores urbanas 
deFinindo regras para o planTio ou 
reposição de árVores CoM no MíniMo 30 
% de árVores FruTíFeras.

Vereador Toninho da FarMáCa 
eM FrenTe ao Terreno da 
anTiga FábriCa de Farinha, 
no bairro do bosque, pede a 
aberTura de Via inTerligando 
as ruas anTônio CaeTano 
Júnior e a Cel. José anTônio 
salgado
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Extrato de Convênio n.º 05/2015 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Educação e Cultura / Associação dos 
Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba 
Processo n.º 8541/2015 
Objeto: Verba Municipal – desenvolvimento projeto contra turno
Valor: R$ 205.000,00
Data de Assinatura: 27/04/2015

samer 2 col por 11cm

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 051/2015
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, o PP nº. 51/15, referente à “Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços referente sucção e limpeza de efluente orgânico 
das fossas”, com encerramento dia 29/05/15 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, 12 de maio de 2015.

PREGÃO Nº 095/2015
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. 95/15, referente à “Aquisição de 
equipamento de proteção individual para uso dos funcionários da Subprefeitura de Moreira César, 
conforme termo de referência anexo”, com encerramento dia 28/05/15 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, 12 de maio de 2015.

PREGÃO Nº 096/2015
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. 96/15, referente à “Aquisição de 
televisores para as unidades de Saúde do Município”, com encerramento dia 28/05/15 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, 12 de maio de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO

PREGÃO Nº 364/2014
Objeto: Aquisição de utensílios de cozinha para atendimento às escolas da rede municipal de 
ensino, conforme Termo de Referência.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Orozimbo de Oliveira Pinto.  
Autorização de Fornecimento nº: 164/15 – Valor: R$ 24.439,79 – Data: 09/02/2015.
Contratada: Paulo César Marana Transportes EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 165/15 – Valor: R$ 22.884,88 – Data: 09/02/2015.
Contratada: Matheus Forte ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 166/15 – Valor: R$ 9.884,00 – Data: 09/02/2015.
Pindamonhangaba, 12 de maio de 2015. 

PREGÃO Nº 017/2015
Objeto: Aquisição de madeiramento que serão utilizados em casas provisórias e/ou serviços 
emergenciais.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Comércio de Madeiras e Material para Construção 1906 Ltda. EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 549/15 – Valor: R$ 11.140,10 – Data: 08/04/2015.
Contratada: D’A Fazenda Madeiras Ltda. ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 550/15 – Valor: R$ 2.002,60 – Data: 08/04/2015.
Pindamonhangaba, 12 de maio de 2015. 

PREGÃO Nº 023/2015
Objeto: Aquisição de móveis de escritório e de cozinha.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Isabelle de Castro Lemos EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 646/15 – Valor: R$ 9.025,68 – Data: 05/05/2015.
Contratada: CT. Araújo Móveis ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 647/15 – Valor: R$ 8.415,11 – Data: 05/05/2015.
Contratada: Marfvale Com. Repres. Móveis p/ Escritório Ltda.  
Autorização de Fornecimento nº: 648/15 – Valor: R$ 891,96 – Data: 05/05/2015.
Pindamonhangaba, 12 de maio de 2015. 

PREGÃO Nº 034/2015
Objeto: Aquisição de maca portátil, tenda e laterais.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: CT. Araújo Móveis ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 629/15 – Valor: R$ 5.579,58 – Data: 30/04/2015.
Contratada: CT. Araújo Móveis ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 630/15 – Valor: R$ 5.134,44 – Data: 30/04/2015.
Pindamonhangaba, 12 de maio de 2015. 
 
PREGÃO Nº 040/2015
Objeto: Aquisição de garrafas térmicas para as Unidades de Saúde do Município.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Simples Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 653/15 – Valor: R$ 3.838,00 – Data: 05/05/2015.
Contratada: Raul Rabello Neto EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 654/15 – Valor: R$ 4.199,30 – Data: 05/05/2015.
Pindamonhangaba, 12 de maio de 2015. 

PREGÃO Nº 041/2015
Objeto: Aquisição de barras, halteres e anilhas para as salas de musculação do C. E. João do Pulo 
e C. E. Zito para treinamento de atletas e usuários.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Alcides Barbosa Júnior & Cia. Ltda. ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 588/15 – Valor: R$ 8.220,00 – Data: 28/04/2015
Contratada: Dias e Saraiva Artigos Esportivos Ltda. EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 589/15 – Valor: R$ 11.001,68 – Data: 28/04/2015.
Pindamonhangaba, 12 de maio de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 033/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 33/15, que cuida de “Aquisição de exaustores eólico para 
atender a necessidade do Setor de Suprimento Escolar”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): 
JM da Silva Oliveira ME (01).
Pindamonhangaba, 06 de maio de 2015.

PREGÃO Nº. 060/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 60/15, que cuida de “Aquisição de equipamentos de medição 
para uso do setor de segurança do trabalho (SESMT)”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/
lotes): AIQ Ferramentas e Instrumentos Ltda. EPP (01, 02, 03, 04, 05 e 06).
Pindamonhangaba, 05 de maio de 2015.

PREGÃO Nº. 065/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 65/15, que cuida de “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”, a Autoridade Superior 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da 
empresa (itens/lotes): Jomari Pisicnas Ind. e Com. de Artefatos em Fibras de Vidro Ltda. (01 e 02).
Pindamonhangaba, 04 de maio de 2015.

PREGÃO Nº. 068/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 68/15, que cuida de “Aquisição de herbicida para manutenção 
de estradas rurais, praças e canteiros do distrito de Moreira César”, a Autoridade Superior 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da 
empresa (item/lote): Ebrapi Agronegócios Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 05 de maio de 2015.

PREGÃO Nº. 069/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 69/15, que cuida de “Aquisição de barras de ferro, arame 
recozido e malha painel POP, conforme solicitado pelo Departamento de Obras e Viação, para serem 
utilizados em diversas obras e manutenções no Município”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): 
HSX Comércio e Serviços EIRELI (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08).
Pindamonhangaba, 06 de maio de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 064/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 64/15, que cuida de “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”, a 
Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, fica a presente licitação FRACASSADA, 
com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 04 de maio de 2015.

PREGÃO Nº. 066/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 66/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de concreto usinado para calçada, a ser utilizado em diversas obras executadas 
pela sub prefeitura de|Moreira César”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, 
fica a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 
e suas alterações.
Pindamonhangaba, 04 de maio 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, 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 20/05/2015 às 14:00 horas

173º ELISABETE JOSE SOARES
RUA BORORÓS, 552 – VILA HEPACARÉ
LORENA – SP
CEP 12608-200

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 150/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) WALDIR RODRIGUES ROSA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA GILBERTO MORAES CESAR, S/NR.,  Bairro MOMBAÇA, 
inscrito no município sob as sigla SO110901045000, 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
(Em cumprimento a decisão judicial)
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).

Dia 14/05/2015 às 14:00 horas

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

40º BRUNA CRISTINA CARNEIRO DE BARROS
RUA MARIA AUGUSTA DA SILVA SOUZA, 72 – LAERTE 
ASSUNÇÃO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-560

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

Secretaria de Saúde e Promoção Social 
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 

Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP 
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3644-5986 
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br 

 
 

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 009/15

Comunicado de 
INDEFERIMENTO: 

RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 

Nº PROTOCOLO: 0124 DATA PROTOCOLO: 23/01/2015 
Nº CEVS:  DATA DE VALIDADE:  
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM 

MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS 
RAZÃO SOCIAL: DROGABELLA AMABILE 
CNPJ/CPF: 04.725.176/0001-61 
ENDEREÇO: AVENIDA PRINCESA DO NORTE N°: 142 
COMPLEMENTO:  BAIRRO: CIDADE NOVA 
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12414-010 UF: SP
RESP. LEGAL: ANDERSON MARIANO MURARI CPF: 21798748800 
RESP. TÉCNICO: MAIRA TATIANE PEDROSO CORREIA CPF: 39585056860 
CBO:  CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 75.507   
        

 
A Dra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
INDEFERE em 28/01/2014 O ACIMA DISCRIMINADO. 

Pindamonhangaba, 28 de Janeiro de 2014 
 

                                      Conselho de Defesa do Meio Ambiente             
 

CONVOCAÇÃO – 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2015 

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e 
suplentes do Conselho Municipal do Conselho Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente - CONDEMA, convocados a comparecer, na data e local 
abaixo, para a realização da “2ª Reunião Extraordinária de 2015”, cuja 
pauta vem a seguir: 

Semana do Meio Ambiente; 

Desligamento de membro; 

Eleição dos novos conselheiros do Conselho de Defesa do Meio 
Ambiente (CONDEMA), para o biênio de 2015 a 2017. 

Dia:   14/05/2015 (quinta-feira) 

Horário:  15h00 (quinze horas)  

Local:  Projeto de Educação Ambiental Casa Verde, situado à Rua 
Guilherme Nicoletti, 965, Vila São Benedito - 36374616 

Adriana Alexandrina Nogueira 

Presidente

 

O goleiro Everson Mar-
ques, revelado na escolinha 
da Ferroviária, foi eleito o 
melhor jogador do Campe-
onato Sergipano pela Fe-
deração de Futebol daque-
le estado e ainda venceu o 
prêmio da internet, onde 
mais de 45% das pessoas 
o escolheram como craque 
da competição.

O arqueiro do Confian-
ça conquistou o bicampe-
onato de Sergipe. Absolu-
to na competição, o time 
de Everson dominou o 
Sergipão de ponta a pon-
ta. Com 100% de aprovei-
tamento no quadrangular 
final, chegou à decisão 
contra o Estanciano como 
favorito. Em 18 jogos fo-
ram 13 vitórias, quatro 
empates e apenas uma 
derrota. Uma das peças 
responsáveis pela brilhan-

Goleiro Everson, ex-Ferroviária, é eleito 
craque do Campeonato Sergipano

te campanha foi o Paredão 
do Dragão, apelido que 
Everson ganhou da torci-
da sergipana, que virou o 
protagonista do título com 
grandes defesas.

A festa de premiação 
dos “Melhores do Ano” da 
Federação e da TV Sergipe 
ocorreu no último dia 11 
de maio, no Teatro Athe-
neu, em Aracaju.

TrajeTória
Éverson Felipe Mar-

ques Pires tem 24 anos e 
foi descoberto por “olhei-
ros” do São Paulo FC, 
quando disputava um 
campeonato de catego-
ria de base defendendo a 
Ferroviária de Pindamo-
nhangaba. Aos 16 anos, 
atuava no juvenil do tri-
color paulista ganhando 
vários torneios nacionais 
e internacionais e ainda 

como reserva de goleiro 
no time profissional. Em 
2010 ele defendeu as co-
res do Guaratinguetá aju-
dando a Garça a conseguir 
o acesso à elite do futebol 
paulista. Até 2013 ele per-
maneceu no Guaratingue-
tá, quando foi transferido 
para o futebol do Nordes-

te, onde defendeu o River 
(Piauí) e em 2014 chegou 
ao Confiança de Sergi-
pe, que neste mês inicia 
sua campanha pela Série 
C do Brasileirão. Ele é fi-
lho de Maria de Lourdes 
Marques, funcionária da 
Associação Atlética Ferro-
viária.

Apaes promovem 
competição esportiva

Divulgação

Everson Marques, goleiro revelado 
na escolinha da Ferroviária 

A Apae - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, sedia 
até 27 de maio a 18ª edição dos Jogos Regionais das institui-
ções, com a participação das Apaes de Lorena, Guaratinguetá 
e Taubaté.
Nesta quarta-feira (13), a partir das 9 horas, haverá jogos de 
futsal. O sorteio das partidas acontece na hora.
Pindamonhangaba volta a sediar o evento dia 27 de maio com as 
competições de dama, dominó e tênis de mesa.
Confira a programação:

DATA   MODALIDADE                                 CIDADE SEDE

13/5    Futsal                                               Pindamonhangaba
19/5    Natação                                           Guaratinguetá
22/5    Atletismo                                          Lorena
27/5    Dama, Dominó, Tênis de Mesa       Pindamonhangaba

Mais informações pelos telefones (12) 3645-1677 e (12) 3642-
1900 ou na Apae, localizado na rua José Oliveira, 55, Jardim 
Elvira Moreira/Crispim. 
 



13 DE MAIO DE 2015QUARTA-FEIRA

HISTÓRIA ALTAIR FERNANDES CARVALHO

PINDAMONHANGABA

Tribuna do Norte

Tribuna do Norte, 1925Anúncio do passado

Ainda que  a “Prin-
cesa do Norte” 

tenha antecedido em 78 
dias a Princesa Isabel 
na Libertação, fi cou re-
gistrado no jornal abo-
licionista Tribuna do 
Norte e nos periódicos 
da época que por aqui 
o tratamento dado ao 
irmão cativo não fora 
menos desumano.  

Leilão de Negros
Na edição de 13 de maio 

de 1882, Tribuna do Norte 
publicava edital de praça 
referente a um leilão de 
escravos que seria realiza-
do com o propósito de ar-
recadar o necessário para 
o pagamento dos credo-
res do espólio do cidadão 
Antonio Gonçalves César. 
Os interessados deveriam 
enviar suas propostas em 
carta fechada para a Câ-
mara Municipal. No edi-
tal constava a relação dos 
que seriam leiloados e 
seus respectivos valores. 
Os negros que estavam 
indo a leilão poderiam ser 
vistos com a viúva do in-
ventariante, dona Brasília 
Monteiro César. Isto que-
ria dizer que aqueles seres 
humanos poderiam ser 
apreciados, ter seus cor-
pos conferidos e avalia-
dos, como qualquer mer-
cadoria à venda. 

Liberdade revogada
A edição de 30/12/1883 

da TN trazia a notícia que 
na sessão de 18 de dezem-
bro de 1883, o Tribunal da 
Relação – na época exis-
tia um – havia confi rma-
do – por unanimidade, o 
que é ainda mais lamen-
tável -  a sentença do juiz 
de direito da comarca de 
Pindamonhangaba, Dr. 
Benigno Dantas, anulan-
do as cartas de liberdade 
conferidas por Albino J. 
Martins Guerra a diversos 
escravos hipotecados ao 
Barão daPalmeira, capitão 
Antônio Salgado da Silva. 
A sentença do Dr. Benigno  
fora uma decisão maligna 
para os até então libertos, 
colocava os mesmos de 
volta à escravidão.

Liberdade condicional
Na mesma edição acima 

mencionada,  a senhora 
Inácia Cândida de Olivei-
ra comunicava que havia 
dado liberdade ao mulato 
Cristiano, porém com uma 
condição: ‘a de que ele a 
servisse durante sua vida’. 
Ignorando a expectativa 
de vida da senhora dona 
Cândida, concluímos que 
o Cristiano  só passaria de 
cativo para “liberto”, per-
manecendo na escravidão. 
Não fora uma decisão to-
talmente ‘cândida’ aquela 
de dona Cândida.

Libertação em troca 
de condecoração
Em uma circular pu-

blicada na Tribuna de 
27/1/1884, o Ministério 
do Império expressava sua 
concordância com o fato 
de que a libertação de es-
cravos fosse “um serviço 
relevante ao Estado e à 
humanidade, merecedor 

das recompensas que em 
tais casos as leis assegura-
riam”, mas que, para evitar 
abusos, como a facilitação 
de provas das manumis-
sões (alforrias), “todos os 
requerimentos ou propos-
tas para concessão de títu-
los ou condecorações como 
prêmio para aqueles que 
se dignassem a tais atitu-
des só seriam considerados 
quando expedidas acompa-
nhadas da devida certidão 
das recebedorias, alfânde-
gas ou mesas de rendas  da 
qual constasse as baixas 
por alforrias gratuita, na 
matrícula dos escravos cuja 
libertação desse causa aos 
aludidos requerimentos e 
propostas”. Ou seja, só com 
provas documentais seriam 
concedidos  os títulos de 
condecorações aos autores 
de tais atos, os de libertação 
de negros cativos, conside-
rados... atos magnânimos! 
Quanta magnitude seu... 
Barão!

Notícias da Tribuna nos 
tempos da escravidão

embranças
ITERÁRIASL

Zé Macaco deixa afl ito
nossa gente honesta e ordeira,
no largo de São Benedito
apareceu sexta-feira...

É o gatuno mais ligeiro,
leviano, esperto e sutil,
furta galinha e dinheiro
e seus furtos já são mil.

Joaquim Seleiro com a vara
corre atrás e ajuda o povo.
Passa perto  e não repara
e o satã  foge de novo!

E some-se qual capeta
quando alguém quer segurá-lo.
É o homem da capa preta,
também ladrão de cavalo.

A gente dormir não pode
e os galos cantando estão.
Chame o sargento Bigode,
que ele é cabra valentão!

Lá no Norte matou sete
com a ponta do canivete.
Corre a notícia ligeira,
despertou  a  cidade inteira.

O Zé Macaco foi preso 
na rua do Pito Aceso!
Já preso o Zé Macaco,
mas na noite desse dia

Escapou por um buraco!
Outros presos nessa hora
fugiram foram embora!
a cadeia estava cheia,

Agora fi cou vazia,
e o carcereiro – coitado! –
gritou no xadrez trancado:
- Não é macaco, não é!

Esse é o Pedro Malazarte
que com o demônio tem parte,
é o satanás na cadeia
do Largo São José!!!

Marcondes César, Tribuna do Norte, 9 de fevereiro de 1964

O  Zé Macaco

plus.google.com

Óleo sobre tela de Hélio Hatanaka




