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Divulgação

Ana Luiza é também  
instrutora de shantala, uma 

técnica oriental de massagem 
para bebês

O programa ‘Gerar Cons-
Ciência’, organizado pela  
psicóloga e educadora peri-
natal Ana Luiza Mayer, vai 
discutir o parto normal nes-
ta quinta-feira (28). O ob-
jetivo é orientar as futuras 
mães sobre a importância 
do parto natural para saúde 
dos fi lhos e para a própria 
recuperação das gestantes. 
No evento, que é gratuito, 
além de debates e troca de 
experiências, as mães pode-
rão esclarecer dúvidas sobre 
este e outros temas ligados à 
gestação.

PROJETO 
EDUCACIONAL 
ATENDE MAIS DE 
300 CRIANÇAS

A chegada do projeto Amigos 
do Zippy a Pindamonhangaba 
vai benefi ciar mais de 300 crian-
ças com ações de comportamen-
to solidário, estímulo à capaci-
dade emocional e social, dentre 
outras. A iniciativa da Gerdau, 
realizada pela Associação de 
Saúde Emocional de Crianças, 
começou com a capacitação dos 
educadores e profi ssionais que 
estão em contato com os alunos 
Amigos do Zippy.

MESA REDONDA DEBATE GESTÃO DE CRISE

Pindamonhangaba vai sediar 
um encontro de longboard, que 
vai reunir os principais atletas 
da região da modalidade nes-
te sábado (30). O longboard 
utiliza um skate grande pareci-
do com uma prancha de surf e 
os atletas o utilizam para fazer 
manobras radicais, dando ori-

gem ao pseudônimo ‘surf de 
rua’ ao esporte.

O evento acontece a par-
tir das 15 horas na ladeira da 
Funvic – ao lado da Dutra – e 
ainda contará com orientações e 
apresentações de slackline, gru-
pos musicais e outras atrações 
gratuitas ao público.

HISTÓRIA TRAZ CURIOSIDADES DA PINDA ANTIGA

SHOPPING 
PROMOVE DANÇA 
DE ZUMBA NO DIA 
DO DESAFIO

Cidade discute gravidez saudável

O segundo dia de ativida-
des da Semana Aperfeiçoar, da 
faculdade Anhanguera, nesta 
quarta-feira (27), contará com 
uma mesa redonda sobre “Ges-
tão de Estratégica de Negócios 

na Superação de Cenários de 
Crise”. O evento é aberto à po-
pulação e contará com a partici-
pação de empresários e estudio-
sos da região.

A página de História desta semana traz curiosidades de Pinda-
monhangaba veiculadas nesta Tribuna nas décadas passadas, como 
o barco da Prefeitura, as cobras que apareciam em ruas do centro 
da cidade e na Câmara, além do formigueiro que havia na rua da 
estação.

PÁGINA 2

PÁGINA 2

Evento contará com 
atletas experientes 
e novatos do 
longboard e do 
skate, além de 
instruções para o 
slackline

Pinda sedia 
provas de 
longboard
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* José Valdez de Castro MouraV aNguaRDa 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

Leitor, hoje vamos fazer uma peque-
na ‘brincadeira’ com sua imaginação. 
Você trabalha o mês inteiro, ‘rala’, dá 

o seu suor e recebe o seu salário (indepen-
dentemente do valor). Bom, ele é seu. Você 
fez por merecer.

Contudo, as leis federais obrigam que você 
tenha uma conta bancária para receber os 
seus vencimentos. Antes do salário ser cre-
ditado nesta conta, o Governo já ‘retirou’ os 
valores referentes à contribuição com o INSS 
– Instituto Nacional de Seguridade Social – 
e  o Imposto de Renda (neste caso varia en-
tre os que recolhem e os que ficam abaixo do 
limite). Mas, por fim, é o que acontece. Daí 
vem o outro elemento: o Banco, que cobra 
uma taxa de manutenção que é variável de, 
por exemplo, de R$ 10 a R$ 50 por mês (as 
pessoas que optam por conta salário não pre-
cisam pagar – fica a dica).

Não bastasse a instituição financeira ‘su-
gar’o trabalhador com esta taxa e fazer você 
normalmente ficar um longo período em filas 
na agência quando tenta resolver um proble-
ma ou no ‘excelente serviço de callcenter’, a 
relação cliente (você) e empresa contratada 
(banco) é desigual.

Além de cobrarem por praticamente to-
dos os serviços, ainda que muitos não sejam 
‘aquela’ maravilha, você cliente/consumi-
dor/trabalhador já fez as contas?

Experimente depositar R$ 100 em uma 
caderneta de poupança. Depois de um mês 
o valor será próximo a R$ 100,60 (alta de 
0,6%). Agora, fique devendo para o banco 
(cheque especial) R$ 100. Passados 30 dias, 
sua dívida será de R$ 110, R$ 115, R$ 120 
(dependendo de cada instituição). Ou seja, 
você investe no banco e lucra míseros 0,6% e 
quando você deve para ele, eles cobram exor-
bitantes 10, 15, 18% - até 30 vezes a mais do 
que pagam para você ou 3.000% (três mil por 
cento). Não, não é exagero. Faça as contas.

A você, apenas tristeza; aos bancos, sorriso 
de orelha a orelha e recordes de lucros ano a 
ano: eles sempre ganham, e muito.

Contudo, tem uma notícia que pode ame-
nizar o sofrimento ‘por enquanto’ da popula-
ção (no fim explicaremos o ‘por enquanto’).

No fim da semana passada, o Governo 
(aquele mesmo que cobra o Imposto de Ren-
da e sua contribuição do INSS) decidiu aumen-
tar a CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido – dos bancos de 15% para 20%, como 
forma de compensar as perdas fiscais. Com 
isso, a expectativa é aumentar a arrecadação 
entre R$ 3 e 4 bilhões.

Os bancos já começaram a espernear e vão 
entrar com ação para que o Governo recue, 
ou que ao menos negocie uma outra taxa, o 
que não deve ocorrer.

Deste modo, prepare-se, porque os bancos 
nunca perdem. Não se surpreenda se apare-
cer uma tarifa extra no seu extrato ou se o 
preço de algum serviço bancário subir. Sim, 
você vai pagar por isso (e está explicado o 
‘por enquanto’).

A César o que é de César

bancos pagarão mais 
impostos e o povo 

vai ‘arcar’ com prejuízo

magiSTER ad honoREm
o Título de magiSTER 

ad honoREm é uma im-
portante láurea acadêmica 
concedida pela Universidade 
de bolonha  a mais antiga 
do mundo. Creio que apro-
ximadamente uma dúzia de 
professores universitários do 
brasil foram agraciados com 
tal distinção. Tive a honra de 
recebê-la das mãos do Côn-
sul da itália em São Paulo, 
em memorável solenidade 
que ocorreu há 11 anos. na 
oportunidade fiz o seguinte 
pronunciamento:

“ É com o coração plena-
mente gratificado que com-
pareço, nesta tarde de final 
de inverno, aqui na Paulicéia 
desvairada de mário de an-
drade, neste pedaço de chão 
italiano que é o venerável 
Consulado da itália em São 
Paulo de Piratininga, para, 
com muita alegria e humil-
dade, receber tão alta hon-
raria: o título de “magiSTER 
ad honoREm” concedido 
pela Universidade de bolo-
nha.

Referir-me a essa insti-
tuição Universitária, a mais 
antiga do nosso planeta, 
cuja fundação remonta aos 
idos de 1080 da Era Cristã, 
sob a égide de S.S. o Papa 

Eugênio iii, berço do Ensino 
do direito, é para mim mo-
tivo de justificado orgulho, 
como brasileiro, médico por 
vocação e professor por op-
ção.

outros brasileiros já fo-
ram agraciados com tal hon-
raria, homens que dignificam 
a docência brasileira e a 
Pesquisa na Terra da Santa 
Cruz. neste ano de 2004, é 
outorgada essa honraria uni-
versitária a um modesto pro-
fessor de uma Universidade 
do interior do Estado de S. 
Paulo, que, neste instante, 
contrito, no altar da gratidão 
reza a prece da fraternidade.

a emoção toma conta do 
meu ser, e, a minha mente 
saudosa, neste instante, vol-
ta-se para as minhas origens, 
a terra que guarda as minhas 
melhores recordações: dos 
meus pais que já se chamam 
saudade, dos meus irmãos e 
demais familiares,  dos Pro-
fessores que marcaram o 
meu viver e sobretudo  dos 
amigos que jamais esqueço. 
Relembro Limoeiro do norte, 
onde nasci, de onde sai para 
enfrentar as vicissitudes da 
vida. ah, meu LimoEiRo, 
minha terra do mais belo céu 
de anil das plagas brasileiras, 

onde marcaram e marcam 
presença meus gRandES 
mESTRES do grupo Escolar 
Padre Joaquim de menezes e 
do Colégio diocesano Padre 
anchieta: da. Lili Conrado 
a minha primeira professo-
ra, da. olívia Lizete  Freitas 
maia, da. Cirene  bastos, da 
Creuza  Freire maia, Prof. Pe-
dro alves Filho, Padre misael, 
dr. dioclécio Limaverde (de 
saudosa memória), dr. aécio 
de Castro, dr. ari Limaver-
de, Prof. Pergentino nunes 
e o meu mestre-maior, meu 
grande mentor  intelectual, 
que me iniciou na docência 
nos meus verdes anos: o 
Padre-mestre Francisco de 
assis Pitombeira, só para 
citar alguns. Esta honraria, 
senhores, pertence ao meu 
Limoeiro, aos mestres que 
me transmitiram o aben-
çoado amor pelo magisté-
rio, todos eles evocados e 
louvados eternamente por 
mim. não poderia esque-
cer os mestres da minha 
vida universitária, e os ho-
menageio na pessoa do 
eminente Prof. dr. Jacob 
Renato Woiski, de saudo-
sa memória, ex-catedrático 
de Pediatria da Universida-
de de São Paulo, de quem 

tive a honra de ser o último 
Professor- assistente; Prof. 
Woiski, um médico huma-
nista, o maior formador de 
Professores de Pediatria do 
meu país na segunda meta-
de do século XX!

Portanto, ilustres auto-
ridades, ao vos agradecer, 
sensibilizado e comovido, o 
grau que me confere a Uni-
versidade de bolonha, repito 
em uníssono com os seus 
mestres do passado e do 
presente: “bononia maTER 
STUdioRUm EST.bononia 
doCET!”.

ave, bolonha!  ave , lou-
vadíssimos  mestres que ilu-
minaram o meu caminho! 
Que Deus, com Sua infinita 
bondade proteja o meu bra-
sil, a minha Universidade de 
Taubaté, o meu Ceará e a 
minha inesquecível Prince-
sa do Jaguaribe - Limoeiro 
do norte, um pedacinho do 
céu, na qual desejo termi-
nar a minha jornada num 
pedacinho daquela terra 
santa, bem junto aos meus, 
ao contato da terra abenço-
ada,na qual o meu coração 
há de sentir o encanto de 
quem volta saudoso à bem–
amada !

muito obrigado a todos!”.

Casa 
TransiTória 
realiza 
almoço 
Caiçara

A Casa Transitória 
Fabiano de Cristo rea-
liza neste domingo (31), 
a partir das 12h30, o 
‘Almoço Caiçara’, com 
comidas típicas a R$ 
36,90 o quilo. Os con-
vites estão sendo ven-
didos antecipadamente 
e com desconto na sede 
da instituição. Mais in-
formações pelo telefone 
3642-6277.

A Casa Transitória fica 
na rua Guaratinguetá, 
555, Crispim.

Pinda ganha projeto de educação 
emocional para 300 crianças

Shopping também participa 
do Dia do Desafio

O Shopping Pátio Pin-
da também vai participar 
da edição 2015 do Dia do 
Desafio com uma aula de 
zumba, às 18 horas, coin-
cidindo com um projeto 
de dança do empreendi-
mento que mantém a mo-
dalidade até as 19h30.

“Esta é uma forma de 
mostrarmos mais uma 
vez o nosso envolvimen-
to com a cidade”, destaca 
a analista de marketing, 
Amanda Moreira. Segun-
do ela, todos os funcio-
nários, clientes e lojistas 
do Shopping estão convi-
dados para a ação. “Que-

A Gerdau de Pindamonhangaba está 
desenvolvendo o projeto Amigos do Zi-
ppy, realizado pela Asec - Associação pela 
Saúde Emocional de Crianças, e que já é 
realizado em 35 municípios e 400 insti-
tuições do país.

Em Pindamonhangaba, inicialmen-
te o Amigos do Zippy é desenvolvido em 
quatro instituições: escolas Joaquim Pe-
reira da Silva e Regina Célia Madureira 
de Souza Lima; Apae e Projeto Jataí, be-
neficiando mais de 300 crianças. Na últi-
ma semana, educadores e funcionários 
participaram do primeiro encontro de 
capacitação do projeto, que é composto 
de 16 horas de Formação Básica e acon-
tecerá em quatro encontros de quatro 
horas. Na capacitação os educadores 
têm a oportunidade de conhecer a fun-
damentação teórica desenvolvida, con-
ceitos, técnicas e como aplicá-los com as 
crianças.

Voltado para crianças de seis a sete 
anos, o projeto, que já beneficiou 220.158 

crianças, busca estimular o comporta-
mento solidário entre meninos e meni-
nas, expandindo sua capacidade emo-
cional e social. Ensina os pequenos a 
lidarem com dificuldades cotidianas 
como amizade, comunicação, solidão, 
bullying, mudanças e perdas.

O diretor industrial da Gerdau Pin-
damonhangaba, Marcelo Englert, dis-
se que a empresa “busca projetos ino-
vadores, com grande impacto social, e 
o trabalho desenvolvido pelo projeto 
Amigos do Zippy vai ao encontro do 
nosso direcionamento”.

remos ajudar Pinda nesta 
disputa e, mais do que 
isso, reforçar a importân-
cia da atividade física no 
dia a dia das pessoas.” Em 

2014, 51.217 moradores 
de Pinda participaram do 
desafio e, para este ano, a 
expectativa é reunir mais 
de 80 mil pessoas.

Divulgação
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cidade
Pinda vai sediar 2º encontro 
de longboard no sábado

AiAndrA Alves MAriAno
* * *

Pindamonhangaba vai ser 
palco, mais uma vez, do en-
contro de longboard, o surf de 
rua. o evento, promovido pela 
inTime Pinda, acontece no sá-
bado (30) e deve atrair prati-
cantes da modalidade de toda 
a região.

o longboard ou surf de rua é 
um esporte radical que está se 
tornando cada vez mais popu-
lar entre os surfistas e skatistas. 
inventado durante a década de 
1950, o longboard – skate que 
parece uma prancha de surf 
com rodinhas, foi construído 

para a corrida em declive ou 
transporte em geral. longbo-
ard é muitas vezes descrito 
como “surfar no concreto”, por-
que as rodas grandes e o shape 
fino permitem voltas rápidas e 
suaves, assim como nas ondas 
de surf.

de acordo com André rodol-
fo Bastos, organizador do even-
to, a ação não é uma competição. 
“Trata-se de uma confraterni-
zação entre os praticantes de 
longboard. os mais experientes 
vão fazer demonstrações, com 
várias manobras técnicas e ra-
dicais”, conta ele, e completa: 
“nosso objetivo é promover o 

esporte e oferecer uma opção de 
lazer neste dia, principalmente, 
porque essa modalidade tem 
atraído cada vez mais partici-
pantes em Pinda”.

o encontro será na ladeira 
da Funvic, ao lado da rodovia 
Presidente dutra. “Aquela des-
cida foi eleita pelos praticantes 
de longboard, como o lugar ofi-
cial para a prática do esporte em 
Pinda”, revelou Bastos.

ele ressalta que o local será 
bloqueado para trânsito e todos 
os participantes usarão todos 
os equipamentos de segurança, 
como capacete, cotoveleiras, jo-
elheiras etc.

mesa redonda sobre gestão em Crise hoje
A Anhanguera de Pindamonhangaba 

promove a Semana Aperfeiçoar e nesta 
quarta-feira (27), às 19h30, acontece uma 
Mesa Redonda sobre “Gestão de Estratégi-
ca de Negócios na Superação de Cenários 
de Crise”.

O professor André Aquino será o mediador 
e também contará com a presença de Ângela 

Lopes, diretora da empresa Eliggere, Elima-
ra Bazílio do Majore Hotel e Maria Augusta 
Cardozo do Procon de São José dos Campos. 

As inscrições podem ser feitas a partir 
das 14 horas pelo telefone (12) 3644-3300. 

O evento será no anfiteatro da faculdade 
que fica na av. Nossa Senhora do Bom Su-
cesso, 3.344.

Dono de mercado 
persegue e 
atropela bandido 

Um assalto terminou com 
duas pessoas feridas, entre 
elas um assaltante e a vítima, 
na noite do último sábado (23) 
em Pinda. o caso aconteceu 
por volta das 19 horas, quan-
do três homens invadiram um 
mercadinho no bairro arare-
tama. após a ação, o dono do 
ponto comercial perseguiu os 
assaltantes e acabou ferindo 
um deles.

Segundo a Polícia Civil, o 
caso aconteceu em um mer-
cado, na rua Paulo César 
bittencourt de Carvalho. os 
suspeitos anunciaram o assalto 
e agrediram o comerciante a 
coronhadas, fugindo a pé com 
dinheiro e os objetos roubados.  
a vítima acionou a polícia e, 
de carro, perseguiu o trio de 
bandidos.

Quando o grupo percebeu 
que estava sendo perseguido, 
um dos assaltantes começou a 
atirar contra o homem. assus-
tado com os disparos, ele jogou 
o carro na direção dos suspei-
tos e atropelou um deles. os 
outros conseguiram fugir, mas 
os produtos do roubo foram 
recuperados.

InvestIgações levam 
polícIa cIvIl até 
suspeItos De assassInato

polícia militar apreende veículo 
clonado com produtos furtados

na manhã da última quin-
ta-feira (21), a Polícia militar 
apreendeu um veículo clonado 
com diversos produtos furtados 
de residências do bairro Vista 
alegre.

Segundo informações da 
polícia, estavam em patrulha-
mento quando receberam uma 
denúncia de que um veículo 
hb20 estaria rondando as resi-
dências do bairro.

 a equipe foi ao local e se 
deparou com o veículo no mo-
mento em que dois indivíduos 
deixavam uma residência com 
diversos produtos.

ao perceber a presença dos 
policiais, a dupla abandonou os 
produtos e empreendeu fuga. 
ao consultar a situação do car-
ro, pela numeração do motor, 
foi constatado que se tratava 
de um clone, e que ele havia 
sido roubado no dia anterior 
em São Paulo.

no interior do veículo foram 
encontrados diversos produtos 
de furtos realizados em outras 
três residências.

a ocorrência foi apresenta-
da no 3º dP. até o momento 
ninguém foi preso e o caso está 
sendo investigado.

a Polícia Civil de Pindamo-
nhangaba, após investigações, 
chegou até dois homens sus-
peitos de cometer um homicídio 
no bairro araretama, no mês de 
março.

os dois, acusados de matar 
um jovem, cumprem prisão 
temporária e aguardam a de-
cisão da Justiça Criminal pela 
manutenção da prisão até Juri 
Popular.

Slackline
Outra atração do evento será 

o slackline, que é um esporte de 
equilíbrio sobre uma fita de nylon, 
estreita e flexível, praticado geral-
mente a uma altura de 30cm do 
chão. Sua origem vem da escala-
da, popularizou-se como treino de 
equilíbrio e vem sendo desenvolvi-
do e difundido em todo o mundo.

O slackline, também conheci-
do como corda bamba, significa 
“linha folgada” e pode ser com-
parado ao cabo de aço usado 
por artistas circenses, porém sua 
flexibilidade permite criar saltos e 
manobras inusitadas.

O organizador destaca que 
uma equipe experiente no esporte 
estará presente para fazer de-
monstrações e dar orientações 
para iniciantes no esporte.

Os interessados em participar 
do evento devem comparecer ao 

POLÍcia

Flagrante do roubo

a polícia informou que o 
proprietário levou um tiro no 
rosto e outro no abdômen, en-
quanto o assaltante teve uma 
fratura na perna. os dois foram 
encaminhados para o hospital 
da cidade. o carro da vítima foi 
apreendido para perícia. 

Um dos autores está preso 
e os outros dois estão sendo 
procurados. Qualquer informa-
ção sobre os criminosos podem 
ser denunciadas pelos telefones  
3642-2288 e 3642-2299.provas de velocidade também farão parte do evento

local a partir das 15 horas, muni-
dos de equipamentos de seguran-
ça e o longboard. 

Na ocasião também haverá 
apresentação de rap e sorteio de 
brindes.

Instrutora vai orientar público a praticar o slackline

divulgação

divulgação

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

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
ASSISTENTES DE IMPRENSA PARLAMENTAR: LUIZ CARLOS PINTO (MTB 32.783)

E ROBSON LUÍS MONTEIRO (MTB 18.021)

TELEFONES:
(12) 3644-2275 E 3644-2279
WWW.CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

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

AS S E S S O R I A D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

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

O vereador Professor Os-
valdo Macedo Negrão (PMDB) 
participou, no último dia 13 
de maio, da Audiência Pública 
referente ao Plano Municipal da 
Educação, realizada na Câmara 
de Vereadores.

A Audiência realizada pela 
Prefeitura, através da Secre-
taria de Educação e Cultura, 
apresentou as propostas de 
metas e estratégias para o Pla-
no Municipal de Educação, a 
serem realizadas entre os anos 
de 2015 a 2025, elaboradas com 
base na Lei nº 13.005 de 25 de 
junho de 2014. 

A Audiência contou com 
diversas autoridades, entre elas 
a representante da Dirigente Re-
gional de Ensino, professores, 
gestores, diretores, represen-
tantes do Conselho Municipal 
de Educação, pais e alunos, que 
vieram participar e prestigiar 
este importante evento que vai 
nortear o futuro da Educação 
em nosso município.

Em sua fala a Secretária 
de Educação, Professora Ma-

Professor Osvaldo participa 
da Audiência Pública do 
Plano Municipal da Educação

ria Aparecida Pedroso Rocha 
Pena, salientou sobre a grande 
responsabilidade, seriedade 
e comprometimento sobre a 
realização do Plano Municipal 
de Educação e a realização de 
uma audiência pública para 
discutir e traçar as estratégias 
para atingir as metas previstas 
no Plano Nacional de Educação.

As 20 metas foram apresen-
tadas pelas Gestoras Regionais 
de Educação Irene Aguiar 
Mello, Ana Cláudia Pinheiro, 
Irene de Almeida Barbosa 
e pela Diretora Pedagógica 
Márcia Ferreira Silva, e foram 
debatidas pelos presentes na 
Audiência.

“Nós professores somos 
pessoas que temos a responsabi-
lidade de conscientizar e tentar 
mudar o mundo, não desistimos 
de lutar por esse ideal no dia a 
dia, ensinamos a nossos alunos 
o que é moral, o que é ético e o 
que é honesto, pois esses fatores 
são primordiais para a educação 
de nosso país”, fi nalizou o vere-
ador Professor Osvaldo.
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VEREADOR PROFESSOR OSVALDO

VEREADOR DR. MARCOS 
AURÉL IO VILLARDI

VEREADOR RICARDO PIORINO
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Durante esta semana, o ve-
reador Ricardo Piorino (PDT) 
apresentou Moção de Con-
gratulações ao Comandante 
do “Batalhão Borba Gato” 
- Tenente Coronel Rogério 
Caum, pela comemoração 
do 69° aniversário de cria-
ção da Organização Militar 
em nossa cidade, bem como 
pelos relevantes serviços que 
a corporação tem prestado em 
nossa cidade.

Piorino destacou que, 
além da responsabilidade 
na formação de soldados 
disciplinados e aptos à de-
fesa da Pátria, a instituição 
tem contribuído em diversas 
ações sociais no município 

Ricardo Piorino elogia atuação 
do Exército e do Comandante, 
Tenente Coronel Rogério Caum

“EXÉRCITO TEM SIDO UM GRANDE 
PARCEIRO DA CIDADE”

de Pindamonhangaba, des-
tacando o combate à dengue 
e o auxílio à população, com 
a disponibilização de equi-
pamentos e serviços, sempre 
que necessário.

“A Corporação é um 
orgulho para nossa cidade, 
com participação ativa em 
diversas ações sociais, sem 
medir esforços na realização 
de  atividades, em benefício 
da população. O Comandante 
do Batalhão - Tenente Co-
ronel Rogério Caum - está 
de parabéns pelo brilhante 
e honroso trabalho que vem 
realizando frente ao comando 
da corporação”,  enfatizou 
Ricardo Piorino.

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

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR), sem-
pre atuante e participativo, 
está cobrando estudos e 
providências  do  Poder 
Executivo para que realize 
diversas melhorias no bair-
ro do Araretama. Dentre as 
solicitações estão a lim-
peza nas áreas públicas, a 
manutenção dos pontos de 
ônibus e a implantação de 
ciclovia na avenida Nica-
nor Ramos Nogueira. Além 
disso, o vereador quer uma 
solução para os problemas 
de esgoto e iluminação em 
alguns pontos do bairro. 
“Sempre estive e estarei à 
disposição dos moradores 
do Araretama, cobrando os 
órgãos públicos, principal-
mente, quando o assunto 
for o bem-estar da popu-
lação e a saúde pública”, 
destacou o vereador Dr. 

Dr. Marcos Aurélio cobra 
diversas melhorias para o 
bairro do Araretama

Marcos Aurélio Villardi.
UPA 24 Horas
O vereador Dr. Marcos 

Aurélio tem acompanha-
do, com determinação e 
empenho, a construção da 
UPA 24 horas no bairro 
Araretama.

Ele está muito conten-
te com a construção da 
UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento), já que esta 
era uma solicitação antiga 
do vereador, devido a ne-
cessidade de um melhor 
atendimento na área da 
saúde naquela região. Dr. 
Marcos Aurélio sempre 
apresentou requerimentos 
para a implantação de um 
PA 24 horas neste bairro, 
um dos mais populosos 
de Pindamonhangaba. “A 
UPA do Araretama vai pos-
sibilitar uma melhora no 
atendimento e na assistên-

cia médica a toda 
a região, trazendo 
mais conforto e 
segurança,  caso 
haja a necessidade 
de um atendimen-
to de emergência, 
a lém de  a l iv ia r 
o PA do centro”, 
enfatiza o vere-
ador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi.

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 Roderley Miotto 
(PSDB), comemora a aprovação pelo 
plenário da Câmara dos Deputados, 
por unanimidade, no último dia 28 de 
abril, a suspensão de parte da Resolução 
Normativa 479/12, da ANEEL - Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica, que 
repassa aos municípios a implantação, 
expansão, operação e manutenção da 
iluminação pública.

Desde 2013, o vereador vem 
apontando e informando ao Executivo 
Municipal os problemas que seriam en-
frentados na cidade, quando o serviço 
fosse repassado.

O vereador encaminhou nestes 
dois anos, diversos requerimentos, 
além de ter realizado na Câmara Muni-
cipal de Pinda, uma audiência pública 
para tratar do assunto.

Desde que iniciou os trabalhos 
sobre a iluminação pública da cidade, o 
vereador vem apontando de que se trata 
de uma norma ilegal, como consta em 
um de seus documentos, encaminhados 
ao Governador Geraldo Alckmin e ao 
Presidente do Codivap.

“Considerando que, desta forma, 
a ANEEL está ampliando obrigações, 
bem como gerando ônus aos munícios, 
assim, invadindo matéria reservada à 
lei, violando o princípio da legalida-
de. Os municípios arcarão com custo 
elevadíssimo de gestão, manutenção 

Roderley Miotto comemora aprovação 
da suspensão da Resolução que transfere 
a iluminação para os municípios

e administração, uma vez que serão 
obrigados a receber todo ativo admi-
nistrativo pela concessionária”, explica 
Roderley Miotto. 

O vereador destaca um paragrafo 
do requerimento nº 2001/14, enviado 
ao Executivo: Hoje, Pinda vive um caos 
com relação a iluminação pública: lâm-
padas queimadas que demoram para 
serem trocadas e um número reduzido 
de funcionários fazendo os serviços. 
Agora com a aprovação pela Câmara, 
da suspensão de parte da Resolução, a 
mesma foi encaminhada para o Senado, 
que deverá votar em 30 dias. 

“Uma das informações sobre o 
Decreto é de que a medida é inconsti-
tucional, principalmente pela cobrança 
da CIP (Contribuição de Iluminação 
Pública), a qual votei contra, pois 
acredito e venho sempre alegando 
a inconstitucionalidade. O assunto 
sempre foi seríssimo, e continuarei 
trabalhando nesta bandeira até que a 
resolução de fato seja suspensa, e os 
serviços voltem a ser realizados pelas 
empresas res-
ponsáveis e a 
população não 
tenha mais que 
pagar o prejuí-
zo”, conclui o 
vereador Ro-
derley Miotto.

VEREADOR 

RODERLEY 

MIOTTO, 

VINHA 

MANIFESTANDO 

SUA 

PREOCUPAÇÃO 

QUANTO A 

QUESTÃO DA 

ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
Como consultar uma

 Lei no Portal da Câmara

DIGITE O TEOR DA PESQUISA, 
NOS CAMPOS QUE VOCÊ TEM DE 
INFORMAÇÕES A RESPEITO DA LEI, 
EM SEGUIDA CLIQUE EM PESQUISAR

ABRA O PORTAL DA CÂMARA: 
WWW.CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

EM SEGUIDA, NA ABA DO LADO 
ESQUERDO, CLIQUE EM LEI

O RESULTADO APARECERÁ EM 
SEGUIDA, COM DETALHES SOBRE A 
LEI PESQUISADA E O ARQUIVO PARA 
IMPRESSÃO

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br
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O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicita ao Prefeito 
Vito Ardito, providências 
junto ao departamento com-
petente, para que sejam feitas 
melhorias no piso asfáltico 
da rua Manoel Cembranelli, 
na altura do número 283, na 
Quadra Coberta. O verea-
dor alega que a referida via 
encontra-se com um grande 
buraco que está difi cultando 
a entrada dos moradores em 
suas residências, além de 
colocar em risco a segurança 
dos condutores de veículos e 
pedestres que transitam pelo 
local.

Ainda na Quadra Coberta
Outro pedido do vereador 

Martim Cesar ao Executivo é 
que também seja feito melho-
rias no piso asfáltico na rua 
Professora Francisca Bicudo 

Martim Cesar pede 
melhorias para a 
Quadra Coberta

de Mello, na Quadra Coberta. 
Nesta rua tem um buraco que 
também difi culta a entrada dos 
moradores em suas residên-
cias, além de colocar em risco 
a segurança dos condutores 
de veículos e pedestres que 
transitam pelo local.

Agradecimento
O vereador Martim Cesar 

agradece ao Prefeito Vito Ar-
dito Lerario, pelo atendimento 
de sua Indicação referente 
à construção da cobertura 
da Quadra Poliesportiva na 
Praça Tancredo Neves, loca-
lizada entre as ruas Professora 
Idalina Cesar, Francisco de 
Oliveira Penteado e Vicente 
Corrêa Leite, no Loteamento 
Residencial Vila Rica. Esta 
obra visa promover uma 
melhor qualidade de vida aos 
esportistas da região.

O VEREADOR MARTIM CESAR 

AGRADECE O PREFE ITO POR 

ATENDER SUA RE IV INDICAÇÃO 

PARA A COBERTURA DA QUADRA 

POLIESPORTIVA DO VILA RICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EXTRATO DE ADITAMENTO
PREGÃO Nº 009/2014

Contrato nº 030/2014 Aditamento nº 
001/2015. 
Contratada: Vieira Marques & Vieira Marques 
Complementação Diagnóstica S/S Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada 
para transporte de animais de grande porte 
(incluindo: motorista, manutenção, pedágio 
e combustível), dentro do município de 
Pindamonhangaba, por um período de 12 
meses.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) 
meses, até 12/06/2016.
Adita-se valor: reajusta-se o valor do contrato, 
com base no índice IPC-FIPE 5,91%, passando 
de R$ 80.400,00 para R$ 85.151,64.
Data de assinatura: 05/02/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria 
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Rafael de Paiva 
Pinto.
Pindamonhangaba, 26 de maio de 2015.

CONDEMA - Conselho de Defesa 
do Meio Ambiente 

Convocação - 5ª Reunião Ordinária 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 “5ª Reunião Ordinária de 
2015”, cuja pauta vem a seguir:

Semana do Meio Ambiente;
Leitura e análise do Estudo do CONDEMA ;
Manifestação de interesse para eleição dos novos membros do 

Conselho de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA), para o biênio de 
2015 a 2017;
Dia: 28/05/2015 (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

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Pindamonhangaba 

ADITAMENTO
EDITAL DO PROCEssO DE ELEIçÃO DE REPREsENTANTEs DA sOCIEDADE CIvIL

PROCEssO DE ELEIçÃO DOs REPREsENTANTEs DA sOCIEDADE CIvIL PARA O MANDATO 2015/2017 DO CONsELHO 
MUNICIPAL DOs DIREITOs DA CRIANçA E DO ADOLEsCENTE DE PINDAMONHANGABA – CMDCA.
O CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba na pessoa de seu Presidente, 
no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal 2.626/91, bem como diretrizes aprovadas em reunião ordinária 
do CMDCA-Pinda no dia 28 de abril de 2015, vem tornar público a lista dos habilitados à participar do processo de escolha  de 
Conselheiro Municipal da Criança e do Adolescente no âmbito da sociedade civil.

Nº Instituição Indicados para o processo eleitoral

1
Ordem dos Advogados 
do Brasil – subseção de 
Pindamonhangaba

1 - Adriano Augusto Zanotti                                                                                     

2 - Sthela Simões Freire

2
APAMEX - Associação 
Pindamonhagabense Amor 
Exigente

3 - Edemir Ribeiro Cavalcante de Souza

4 - Ana Maria Rita Gomes

3
Associação dos salesianos 
Cooperadores de 
Pindamonhangaba

5 - Amauri Monteiro

6 - Lilian da Silva Andrade

4 sport Club Pindense
7 - Daniel Fonseca Francisco

8 - Jocimara Pinheiro da Silva Francisco

5 Casa Transitória Fabiano de 
Cristo de Pindamonhangaba

9 - André Gustavo Bevilacqua Piccolo

10 - Marcos Henrique Piccolo

6
Associação Pró Coalizões 
Comunitárias Antidrogas do 
Brasil

11 - Eliane Prado Marcondes

12 - Julia Stefanie dos Santos

7 Lar da Criança Irmã Julia
13 - José Carlos da Silva

14 - Mary Lucy Siqueira Soares

8 Liceu Coração de Jesus
15- João Gabriel Galhoti Pinto

16 - Agata Irina Villani

9
Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
de Pindamonhangaba

17 - Maria Giovana do Amaral

18 - Marilene Aparecida Gonçalves de Araújo

Art. 1. Os habilitados acima citados deverão comparecer no dia 28 de maio de 2015 às 16h, no Auditório da Prefeitura Municipal, 
para o processo de eleição que ocorrerá na forma prevista no edital.
Art. 2. A posse dos conselheiros, tanto da sociedade civil como do poder público ocorrerá no mesmo dia e local às 17h.
Art. 3. Após a posse, será feita a eleição da diretoria, escolhendo-se entre os presentes a função de Presidente, Vice-presidente, 1º 
Secretário(a), 2º Secretário(a), 1º Tesoureiro(a) e 2º Tesoureiro(a).
 
Desta forma, as datas ficam assim alteradas:

REsUMO DAs DATAs

Publicação da lista dos inscritos habilitados  26 de maio de 2015 

Prazo recursal 27 de maio de 2015 às 16 h

Publicação do resultado dos recursos 28 de maio de 2015

Assembleia para a Eleição 28 de maio de 2015 às 16h

Assembleia para a Eleição e Posse 28 de maio de 2015 às 17h

Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA

CENTRO EsPÍRITA ‘ MELO MORAIs ”

EDITAL DE CONvOCAçÃO

Conforme disposto nos artigos 25-I-II-III ; 27 § 1º e § 2º-IV- ;art. 
28 § 1º-I- e § 2º;art. 
29 § único e art.35  do Estatuto do Centro Espírita “Melo Morais 
“,  ficam Convocados os associados efetivos   para a Assembléia 
Geral Extraordinária a se realizar no dia 27de  junho de 2015 
às 17 horas , nesta cidade de Pindamonhangaba ( S.P) na rua 
Guaratinguetá, 555 no Crispim , para tratar da seguinte ordem 
do dia  :
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 – Alteração do estatuto

PINDAMONHANGABA (SP)  25    de  maio  de 2015

A DIRETORIA EXECUTIvA

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

Edital de Notificação

Controle 168/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica Sr (a) BENEDITO TADEU AZEVEDO 
JUNIOR, responsável pelo imóvel situado a 
RUA MANOEL ANTUNES DA SILVA, S/N, 
Bairro JD AURORA, inscrito no município sob 
as sigla SO110726026000,  para que efetue 
a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 
dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente 
da limpeza, do local, 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 169/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica Sr (a) AGROPECUARIA AGOsTINHO 
ARDITO S/A, responsável pelo imóvel situado 
a RUA CARLOS DE CASTRO, S/N, Bairro 
MOMBAÇA, inscrito no município sob as sigla 
SO110901036000,  para que efetue a limpeza 
do referido imóvel no prazo de 07 dias e retire 
toda a sujeira/entulho decorrente da limpeza, 
do local, 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

APAE - AssOCIAçÃO DE PAIs E 
AMIGOs DOs EXCEPCIONAIs DE 

PINDAMONHANGABA

EDITAL DE CONvOCAçÃO 
PARA REALIZAçÃO DE

AssEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
PARA ALTERAçÃO DO EsTATUTO DA

APAE DE PINDAMONHANGABA

A Diretoria Executiva da APAE DE 
PINDAMONHANGABA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 35, inciso 
II, do seu Estatuto, neste ato representada 
por sua Presidente, Sra. Maria Giovana do 
Amaral, RG 5.796.564-X para fins do artigo 
25 - inciso I, CONvOCA todos os associados, 
através do presente Edital, para AssEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, que será 
realizada no dia 29 de Junho de 2015, às 
19h00min em primeira convocação e às 
19h30, em segunda convocação na sede da 
APAE de Pindamonhangaba, localizada na 
Rua José de Oliveira nº 55, Bairro Crispim, 
Pindamonhangaba - SP, com a seguinte ordem 
do dia: 

1. Homologar alteração no Estatuto. 

A Assembléia Geral será constituída pelos 
associados especiais e contribuintes que a ela 
comparecerem quites com suas obrigações 
sociais e financeiras (art. 23). 
No caso de procuração, esta deverá ter 
firma reconhecida em cartório, sendo que 
o outorgante e o outorgado deverão ser 
associados da Apae (art. 23 $2º).
A Assembléia Geral instalar-se-á, em primeira 
convocação, com a presença da maioria 
absoluta dos associados, aptos a votar, e, em 
segunda convocação, com qualquer número, 
meia hora depois, devendo ambas constar do 
edital de convocação não exigindo a lei quórum 
especial (art. 24, §2º), exigindo-se o voto 
concorde da maioria simples dos associados 
para as suas deliberações. 
Pindamonhangaba, 25 de maio de 2015. 

Maria Giovana do Amaral 
Presidente da APAE DE 
PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL REsUMIDO

PREGÃO Nº 395/2014
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. 395/14, referente à “Aquisição 
de equipamentos de processadora 
digital e raio-x analógico para 
adequação do pronto socorro 
municipal e pronto atendimento 
infantil”, com encerramento dia 
10/06/15 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, 26 de maio de 2015.

PREGÃO Nº 089/2015
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. 89/15, referente à “Aquisição 
de curativos”, com encerramento dia 
11/06/15 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, 26 de maio de 2015.

PREGÃO (REGIsTRO DE PREçOs) Nº 
107/2015
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 PPRP nº. 107/15, 
referente à “Aquisição de placa 
de muro de concreto que será 
utilizado nas casa provisórias desta 
Prefeitura”, com encerramento dia 
11/06/15 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, 26 de maio de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EXTRATO DE AUTORIZAçÕEs DE 
FORNECIMENTO

PREGÃO Nº 068/2015
Objeto: Aquisição de herbicida para 
manutenção de estradas rurais, praças e 
canteiros do distrito de Moreira César.
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.
Contratada: CT. Araújo Móveis ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 726/15 – 
Valor: R$ 46.200,00 – Data: 20/05/2015.
Pindamonhangaba, 25 de maio de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA 

COMUNICADO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 01/2015

A Prefeitura comunica que as inscrições 
para cadastro no Chamamento Público n° 
01/2015, que cuida do “Cadastramento de 
artistas e profissionais de arte e cultura nos 
programas “Pinda em Cena” e “Cultura para 
Todos”, para fomento à cultura municipal 
de Pindamonhangaba”, fica prorrogada por 
mais 20 (vinte) dias, conforme solicitação do 
Departamento de Cultura amparado pelo item 
3.3 do edital. Portanto os interessados poderão 
efetuar suas inscrições até o dia 17/06/2015 
nos termos do edital.
Pindamonhangaba, 26 de maio de 2015.

APAE - AssOCIAçÃO DE PAIs E 
AMIGOs DOs EXCEPCIONAIs DE 

PINDAMONHANGABA

EDITAL DE CONvOCAçÃO 
PARA REALIZAçÃO DE

AssEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
PARA APREsENTAçÃO DO RELATÓRIO 

DE ATIvIDADEs E As CONTAs DA
APAE DE PINDAMONHANGABA

A Diretoria Executiva da APAE DE 
PINDAMONHANGABA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 35, inciso II, do seu Estatuto, neste 
ato representada por sua Presidente, Sra. 
Maria Giovana do Amaral, RG 5.796.564-
X, para fins do artigo 25 - inciso V, 
CONvOCA todos os associados, através 
do presente Edital, para AssEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA, que será realizada 
no dia 29 de Junho de 2015, às 20h00min 
em primeira convocação e às 20h30, em 
segunda convocação na sede da APAE 
de Pindamonhangaba, localizada na Rua 
José de Oliveira nº 55, Bairro Crispim, 
Pindamonhangaba - SP, com a seguinte 
ordem do dia: 

1 - Aprovar o relatório de atividades e as 
contas da Diretoria Executiva – ano 2014.

A Assembléia Geral será constituída pelos 
associados especiais e contribuintes que 
a ela comparecerem quites com suas 
obrigações sociais e financeiras (art. 23). 
No caso de procuração, esta deverá ter 
firma reconhecida em cartório, sendo que 
o outorgante e o outorgado deverão ser 
associados da Apae (art. 23 $2º).
A Assembléia Geral instalar-se-á, em 
primeira convocação, com a presença da 
maioria absoluta dos associados, aptos 
a votar, e, em segunda convocação, 
com qualquer número, meia hora depois, 
devendo ambas constar do edital de 
convocação não exigindo a lei quórum 
especial (art. 24, §2º), exigindo-se o 
voto concorde da maioria simples dos 
associados para as suas deliberações. 
Pindamonhangaba, 25 de maio de 2015. 

Maria Giovana do Amaral 
Presidente da APAE DE 
PINDAMONHANGABA

CMDM  - Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher

Ficam as senhoras conselheiras titulares 
e suplentes, do CMDM convocadas a 
comparecerem, na data e local abaixo, para a 
realização da 5ª reunião ordinária, cuja pauta 
vem a seguir:

Pauta:
 Informes
 Decidir as datas das Pré-Conferências
 Elaborar o Regimento Interno da Conferência 
Municipal do dia 07 de agosto de 2015

Dia:  01/06/2015 (segunda-feira)
Horário:  18h (tolerância de 10min)
Duração:  Aproximadamente 2 horas
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal

Observação: 
As conselheiras que não puderem 
comparecer, respeitando o Regimento 
Interno, deverão justificar a ausência através 
do email – cmdm@pindamonhangaba.
sp.gov.br
  

simone Braça
Presidente do Conselho Municipal 

dos Direitos da Mulher

AiAndrA Alves MAriAno
***

A ação ‘Gerar Cons-
Ciência’ oferece apoio à 
gestação, parto, pós-par-
to, primeira infância e 
maternagem na cidade 
de Pindamonhangaba. 
Há um ano, a coordena-
dora da ação, Ana luiza 
Mayer, promove encon-
tros mensais gratuitos à 
este público. Cada mês 
um assunto diferente é 
abordado.

neste mês, Ana luiza, 
que é psicóloga e educa-
dora perinatal, vai abor-
dar o tema “Parto nor-
mal: você tem medo do 

Ação discute temas ligados à gravidez consciente
que?”, onde vai debater 
os mitos e verdades sobre 
o parto normal; do que as 
mulheres têm medo; as-
sistência humanizada na 
região;  e relatos de parto 
(mulheres contarão suas 
experiências com o parto 
normal).

A palestra acontece 
na quinta-feira (28), às 
19h30, no espaço Papo 
de yoga, que fica na rua 
leôncio do Amaral Gur-
gel, 41, no Jardim rosely.

A participação é gra-
tuita. Mais informações 
pelo email gerarconscien-
cia@gmail.com ou pelo 
telefone (12) 9 91439757.

Pindamonhangaba 27 de maio de 2015Tribuna do Norte 5

cotidiano

À esquerda, 
evento visa 
orientar estantes; 
acima, psicóloga 
Ana Luiza Mayer

divulgação divulgação
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HISTÓRIA ALTAIR FERNANDES CARVALHO

PINDAMONHANGABA

Tribuna do Norte

embranças
ITERÁRIASL

(Ao senhor João Martins de Almeida)

A casa é de pau a pique
Num recanto sossegado.
Separa o quarto um tabique
E é de zinco o telhado.

E ela diz: “Que casa chique!”
E faz rir o seu amado,
que é dessa taba  o cacique,
seu rei nunca destronado.

À noite, sobre uma esteira,
no chão de terra e poeira
dorme o par despreocupado...

Dorme... e o rico nem cochila!
De consciência intranquila
as noites passa acordado.

Curiosidades da Pinda antiga

REMINISCÊNCIAS ESPORTIVAS
Inaugura o novo 

espaço destinado aos 
leitores saudosistas a 
nossa leitora  Maria do 
Carmo dos Santos Go-
mes. A conhecidíssima 
professora e assistente 
social Carminha lá de 
Coruputuba, grande 
benfeitora do municí-
pio, cujo nome desde 
1993 denomina a biblio-
teca pública municipal 
da Vila São Benedito.

No retrato, a Car-
minha em seus bons 
tempos de jogadora 
de futebol, no campo 
da famosa equipe do 
Industrial, em 1970, 
quando ela integrava o 
time feminino de Coru-
putuba.

Carminha foi a 
primeira vereadora 
de Pindamonhangaba. 

Assumiu a Câmara em 
1969 como suplente do 
titular vereador José 
Raul Machado Ribas 
(em decorrência da 
licença solicitada pelo 
mesmo). Outro feito 
dessa incomparável re-
presentante da mulher 
pindamonhangabense  
foram os 60 anos de 
uma vida profi ssional 
dedicada à fabrica de 
papel do Dr. Cícero 
Prado, onde ingressou 
em 1951. Popularmen-
te conhecida como a 
fábrica de Coruputuba, 
essa indústria chegou 
a ser a maior da fábri-
ca de papel da América 
Latina, mas, infeliz-
mente, acabou indo à 
falência quando era 
denominada  Nobrecel 
S.A. Celulose e Papel.

(Seção dedicada a fatos, às vezes com fotos, 
relacionados à memória esportiva da Pinda antiga)

Municipais estava usando 
em suas obras a areia ad-
quirida de fornecedores.

A confecção de um bar-
co novo foi determinação 
do prefeito da época (ges-
tão municipal 1973/1976), 
devido à economia razoá-
vel que proporcionava aos 
cofres municipais. Segun-
do, a TN, a produção diá-
ria referente à extração de 
areia chegava a 8 metros 
cúbicos. 

Cobras na cidade
Voltando um pouco 

mais no tempo, vamos 
até o início do século XX, 
quando o aparecimento 
de cobras na região cen-
tral da cidade era fato 
corriqueiro. Talvez por-
que naquele tempo a área 
urbana não apresentasse 
hábitat tão diferente 
daquele encontrado pelos 
animais peçonhentos na 
área rural.

Só na edição de 
21/3/1909 da Folha do 
Norte encontramos duas 
notas referentes ao as-
sunto. Uma referindo-se a 
uma urutu  e a outra sobre 
uma jaracussu:

Cobra na Câmara 
“Em dias da semana fi nda 
foi morta, na porta da Câ-
mara Municipal, uma co-
bra urutu que a toda força 
pretendia penetrar no edi-
fício da Câmara. Até parece 
perseguição... E tudo isso 
devido ao matagal nunca 
visto em que esta toda a 
cidade”. O redator deve ter 
usado esta nota como for-
ma de criticar a adminis-
tração municipal da época. 

Cobra na rua 
da estação 

“Jaracussu, cophias 
jararaca. Neuwied – cor 
roxa-cinzenta, nódoas es-
curas, ventre esbranqui-
çado. Com sete palmos e 
meio foi morta pelo tenen-
te-coronel Francisco Joa-
quim da Silva Natividade 
em frente a sua residência 
à rua Gregório Costa, ca-
minho da estação!!!”

O formigueiro 
na rua da Estação
Em 1906 Pindamo-

nhangaba realizaria sua 
2ª Exposição de Animais 
(evento precursor da atual 
Expovap). Viria para a 

abertura o secretário de 
Agricultura Dr. Carlos Bo-
telho. A Tribuna do Nor-
te, em sua edição de 17 de 
junho daquele ano, soltou 
um artigo chamando a 
atenção da administração 
municipal  para um pro-
blema corriqueiro naquele 
tempo, as saúvas:

“Parece certo que no 
dia 23 teremos nesta ci-
dade o secretário de Agri-
cultura, que vem assistir à 
inauguração da Exposição 
de Animais.

Querendo de nossa 
parte auxiliar o coronel in-
tendente no apagamento 
dos sinais indicativos da 
falta de administração na 
cidade, lembramos a con-
veniência de mandar ma-
tar um furioso formiguei-
ro que fi ca na rua que vai 
para a estação (“Gregório 
Costa”), e nos fundos da 
casa em que reside o chefe 
da mesma estação. Quan-
do não possa extingui-lo, 
convém pelo menos remo-
ver a terra revolvida, e en-
cher os olheiros com areia 
bem fi na, pois por esta 
forma fi carão as formigas 
impedidas de trabalhar 

Prefeitura retirava areia do Paraíba 
com barco construído na carpintaria do 
DSM – Departamento de Serviços Municipais

A página de his-
tória desta 

edição recorda fatos 
relacionados ao mu-
nicípio de Pindamo-
nhangaba e às admi-
nistrações municipais 
da época, que foram 
notícia na imprensa 
local há décadas. Fa-
tos que hoje são lem-
brados como curio-
sidades da ‘cidade 
princesa’. 

O barco da Prefeitura
Em notícia publi-

cada em sua edição de 
1/6/1974, com o título 
‘Barco da Prefeitura volta 
ao Paraíba’, o jornal Tri-
buna do Norte anunciava 
que a Prefeitura voltava 
a retirar areia do rio Pa-
raíba, dessa vez, com um 
barco novo, construído 
em sua carpintaria no De-
partamento de Serviços 
Municipais. 

Fazia dois anos que a 
atividade tinha sido pa-
ralisada e o barco usado 
no serviço acabou apo-
drecendo às margens do 
rio. Por conta disso, o De-
partamento de Serviços 

durante o tempo da expo-
sição e nem o dr. Botelho 
nem os outros hóspedes, 
que vieram assistir a nos-
sa festa, levarão que falar 
da nossa administração 
municipal.

Temos todo o empe-
nho em que o Dr. Carlos 

Botelho receba agradável 
impressão ao visitar nossa 
cidade. Por isso não senti-
mos acanhamento em ro-
gar ao coronel intendente 
que mande matar os formi-
gueiros das ruas, e acabar 
de tapar a buraqueira que 
vai por aí a fora”.

 Lilinha Fernandes 
Jornal Sete Dias, 3 de abril de 1955

essaseoutras.xpg.uol.com.br

Tranquilidade
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