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Mais de 1.200 alunos fazem
vestibulinho no domingo
Akim/agoravale

Os 1.208 alunos candidatos
as 360 vagas da Etec – Escola
Técnica Estadual – farão vestibulinho neste domingo (14) em
quatro unidades educacionais:
João Gomes de Araújo, Prof.
João Martins de Almeida, Prof.
Rubens Zamith e Alzira Franco.
O exame começa às 13h30,
contará com 50 questões de
múltipla escolha, e terá quatro
horas de duração.
O gabarito oﬁcial da prova
será divulgado no próximo dia
21, no site da instituição.
PÁGINA 3

Fatec prorroga
inscrições
para vestibular
A Fatec - Faculdade de Tecnologia – de Pindamonhangaba
prorrogou as inscrições para o
vestibular até quinta-feira (11).
Os interessados em concorrer
a uma das 200 vagas para cursos de Tecnólogo em Soldagem,
Processos Metalúrgicos, Manutenção Industrial, Projetos Mecânicos e Tecnólogo em Gestão
Empresarial devem fazer cadastro na página virtual da Faculdade de Tecnologia.
PÁGINA 3

COLMEIA
PROMOVE
ARRAIÁ NO
SÁBADO

PÁGINA 2

FESTA DE SANTO
ANTÔNIO E
SANTA CLARA
COMEÇA HOJE
PÁGINA 2

FEIJOADA
DA APAE NO
DOMINGO

Estudantes recebem prêmio da Tenaris

Divulgação

Os 200 estudantes
de Pindamonhangaba
vencedores do Prêmio
por Excelência no Estudo da Tenaris foram
homenageados pela empresa com certiﬁcados e
incentivos ﬁnanceiros de
R$ 1.000. A cerimônia
ocorreu na ADC Confab
na manhã de terça-feira
(9), onde o presidente da
indústria, Renato Catallini, destacou a iniciativa educacional como
fator fundamental para
o desenvolvimento do
Brasil.
PÁGINA 3
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14º
PREDOMÍNIO DE SOL NA
MAIOR PARTE DO PERÍODO

Embora o exame seja realizado às 13h30, a Etec pede que os concorrentes cheguem aos locais de prova até as 13 horas

28º
UV 5

Fonte - CPTEC/INPE

Jornal completa 133 anos
Na página de História desta semana, a Tribuna do Norte traz um pouco de si mesma, relatando
fatos referentes aos seus primeiros passos. O periódico completa 133 anos nesta quinta-feira (11).
PÁGINA 6
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DITORIAL
Começar por onde?

Espírito empreendedor
esbarra no planejamento

P

esquisas recentes mostram que o brasileiro
tem espírito empreendedor. É bem verdade
que não são todos, porém cerca de 20% da
população tem vocação para abrir o próprio negócio.
Em momento de constante crise, desemprego,
baixos salários e perspectivas ruins para a economia
nacional, ser dono do próprio negócio pode ser a solução para conseguir o sustento do dia a dia.
Mais que isso, pode se tornar a fórmula ideal para
o sucesso proﬁssional. O problema, porém, se enrosca em uma série de questionamentos. O primeiro
deles, normalmente é: fazer o quê?
Dados do Sebrae revelam que mais de 60% das
pessoas que sonham em ter o próprio negócio não
sabem por onde começar, não têm noção dos produtos ou serviços que irão oferecer, nem para quem e
nem quanto investir.
Nestes casos, a empresa já pode nascer fadada ao
fracasso. O importante é ter foco e conhecimento no
mercado em que está entrando. Por isso, pessoas que
eram funcionárias de empresas de determinados setores ou estudantes de algumas áreas têm mais êxito
quando investem seus sonhos em segmentos onde
dominam todo o procedimento.
Ainda assim, cerca de 80% das empresas abertas
no Brasil encerram suas atividades cerca de dois anos
depois. Deste modo, o acompanhamento e orientação de empresas e proﬁssionais especializados no
mercado é fundamental.
O próprio Sebrae circula várias cidades com uma
carreta móvel elucidando diversos procedimentos
empresariais a pessoas que já têm o próprio negócio
e àquelas que ainda almejam serem padrões algum
dia.
Contudo, o próprio órgão esclarece que não basta
ter iniciativa, uma brilhante ideia, um projeto cheio
de estudos e com grande probabilidade de sucesso se
não houver investimento.
Por isso, o ﬁnanciamento destas iniciativas é fundamental para o empreendedor e para o próprio
país. Das linhas de crédito mais tradicionais estão
os bancários, com juros exorbitantes, as do BNDES
– Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – que podem ser feitas por qualquer pessoa ou
do Banco do Povo Paulista – destinada a empresas já
abertas.
Saber onde ‘pisar’, as taxas, qual será a melhor e
mais ágil forma de liberação do montante e, sobretudo, quanto e como pagar também fazem parte do
planejamento estratégico de cada empresa, por isso
antes de qualquer ‘aventura’ pense bem nos atos para
que não haja arrependimento futuro.

V

O destino, no ano de 2015,
tem sido muito impiedoso
para com a Cultura Nacional,
retirando do nosso convívio
pessoas maravilhosas. Recentemente, partiu para a
Pátria Espiritual uma mulher
admirável: CONCEIÇÃO PARREIRAS ABRITTA.
A estimada poetisa, contista e, sobretudo, trovadora,
mineira da gema que nos
encantava com a sua sobriedade e lhaneza de trato, era
portadora de impressionável
dinamismo
incursionando
por vários gêneros literários:
do conto ao romance; do
poema à trova, além da literatura infanto-juvenil, tendo,
até 2013, publicado 15 livros.
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Começa festa de Santo Antônio
e Santa Clara no Vila Rica
A Igreja São Francisco de Assis, do Vila
Rica, promove nos dias
10, 11 e 12 o Tríduo a
Santo Antônio e Santa
Clara.
Haverá missas às
19h30. Nesta quartafeira (10) a missa será
celebrada pelo padre
Gabriel e a animação
ﬁcará por conta do grupo Paz e Bem. Na quinta-feira (11), pelo padre
Vanzela e o grupo de
canto ‘Jô e Serginho’.
No terceiro dia, sexta-feira (12), pelo padre Luiz Paulo Aquino
Cunha com animação
do grupo de oração São
Francisco.
No sábado (13),
acontece a grande festa. A missa será a partir
das 17 horas e a seguir
começarão as festividades com barracas de
comes e bebes.
No domingo (14), o
dia é de bingo. O evento começa às 14 horas,

Grupo de Oração São Francisco

no salão da igreja. Entre
os vários prêmios estão:
cesta básica, edredom,
panela de arroz, cober-

tor e bicicleta. As cartelas
estão sendo vendidas na
igreja por R$ 5.
A igreja São Francis-

Colmeia promove
arraiá no sábado
O Arraiá do Colmeia
está sendo preparado para
receber o grande público
neste sábado (13), a partir
das 20 horas.
Dentre as atrações haverá a quadrilha maluca,
com a participação dos
presentes ao som do DJ
Jones Gomes; touro mecânico e a apresentação
da escola de dança Gorette Van Gal. A animação estará por conta da
dupla Beto Mostarda e
Mário Campos e da Banda Mustang.
Como em toda festa junina, haverá vinho quente, quentão, chocolate

co está localizada na rua
Manoel Ignácio Marcondes Romeiro, 799, Vila
Rica.

APAE VENDE
CONVITES
PARA
FEIJOADA
Folhapress

quente, bolinho caipira,
caldinhos, doces e muito
mais.
Convites antecipados
estão sendo vendidos na
loja Neto Jeans e no restaurante Colmeia. Quem

ANGUARDA LITERÁRIA

for vestido a caráter ganha
desconto.
Mais informações pelo
telefone 3642-2120. O restaurante está localizado na
estrada municipal Jesus
Antônio de Miranda, KM 6.

A Apae – Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de
Pindamonhangaba –
está vendendo convites para a tradicional
Feijoada, que acontecerá no domingo (14),
a partir das 12 horas.
Os ingressos custam
R$ 15 e podem ser
adquiridos na sede da
instituição. A feijoada
poderá ser consumida
na instituição ou ser
levada para casa. Mais
informações pelo telefone 3645-1677.

* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor
universitário, Magister ad Honorem da Universidade
de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de
Bonn, Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor
Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)

* José Valdez de Castro Moura

Com sua dedicação impressionante, trabalhou pela trova, a ‘Rosa de Luiz Otávio’,
nas Alterosas, tanto na UBT
- Belo Horizonte, como na
Academia Municipalista de
Letras de Minas Gerais, ao
lado do seu esposo, o escritor, literato e jurista Dr. Luiz
Carlos Abritta, ex-presidente Nacional da UBT - União
Brasileira de Trovadores.
CONCEIÇÃO participava ativamente nos Concursos da
UBT, tão somente por participar, pois, na sua magnitude, era simples como são os
GRANDES, sem almejar premiações, troféus (e, graças
a Deus, os coitados carentes
e ansiosos de premiações a

Fundação Dr. João Romeiro
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qualquer custo, lauréis, certamente porque não tem
um mínimo curriculum, são
poucos, e estão rareando),
e, dessa maneira, ela prosseguia, conquistando a amizade e a admiração dos seus
Irmãos-Trovadores.CONCEIÇÃO carregava consigo dois
atributos muito importantes
para um escritor: a grande capacidade criativa que
o coloca nos “altiplanos do
espírito” (bela expressão
criada pelo estimado trovador Abritta) e a capacidade
de observação que coloca
o escritor com os pés assentados na realidade do
processo existencial humano, sintonizando-o com o

nosso mundo cada vez mais
competitivo e cruel, no qual
o “ TER MAIS” predomina.
Ela sempre procurou “ SER
MAIS”, para mais oferecer
à humanidade, o que, nos
dias hodiernos, se denomina: caminhar em direção à
ALTERIDADE (alter, em latim, signiﬁca “outro”). E, assim se comportando, tinha
plena consciência de que
tornava mais excelsa e elevada espiritualmente num
movimento de aproximação
com Deus-Pai, o destino de
todos nós, visto que somos
Sua imagem e semelhança.
A inspirada CONCEIÇÃO nos
deixou trovas maravilhosas
como estas:

EXPEDIENTE

Hoje a vitória te alcança!
Cuidado, ao virar a mesa,
a vida é imensa cobrança
num mercado de surpresa.
A vida me revigora,
lembranças que tanto amei!
E dos sonhos, junto agora
os retalhos que guardei.
Navegando pela vida,
em águas nem sempre mansas,
junto à bagagem sofrida,
carrego mil esperanças.
Com juras apaixonadas
compondo sonhos a dois,
brindamos às madrugadas
num talvez...que vem depois...”
CONCEIÇÃO, nosso respeito, nosso afeto, e nossa
imperecível saudade!
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cidade
Etec divulga locais da prova
que acontece no domingo
Aiandra Alves Mariano
***
O Centro Paula Souza divulgou, na terça-feira (9), a
lista com os locais do exame
do vestibulinho para o 2º semestre, que será realizado no
domingo (14).
As provas serão aplicadas
nas escolas estaduais Prof. João
Martins de Almeida, João Gomes de Araujo, Prof. Rubens
Zamith e Alzira Franco.
O exame será realizado às
13h30, com quatro horas de duração. Os portões das escolas serão abertos às 12h30 e fechados
às 13h30. Após esse horário não
será permitida a entrada de nenhum candidato.
Para fazer a prova, é preciso levar caneta esferográfica de
tinta preta ou azul, lápis preto
nº 2, borracha, régua e o original de um dos seguintes documentos: cédula de identidade
(RG); cédula de identidade de
estrangeiros (RNE) dentro da

Divulgação

Candidatos devem levar caneta preta ou azul, lápis preto, borracha, régua e documentos
validade; Carteira Nacional de
Habilitação com foto, dentro da
validade; documento expedido

por Ordens ou Conselhos Profissionais, dentro da validade, que,
por lei federal, vale como docu-

Maurício Campello

mento de identidade em todo
o país (exemplo: OAB, Coren e
Crea, entre outros); CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência
Social ou passaporte brasileiro
dentro da validade.
O exame terá 50 questões
de múltipla escolha, cada uma
com cinco alternativas, relacionadas às diferentes áreas

do saber (científico, artístico
e literário), à comunicação e à
expressão, em diversos tipos de
linguagem, abrangendo conhecimentos comuns do Ensino
Fundamental, de 5ª a 8ª série
ou do 6º ao 9º ano.
Vagas
Na cidade, são oferecidas
vagas para os cursos Técnico
em Administração (40 vagas –
tarde e noite), Técnico em Informática (40 vagas – noite),
Mecânica (40 vagas – manhã e
noite), Nutrição e Dietética (40
vagas – noite) e Técnico em Serviços Jurídicos (40 vagas).
Também há os cursos Técnicos em Recursos Humanos
e Logística, na Extensão EE
Profa. Alzira Franco e Administração, na Extensão EE Prof.
Rubens Zamith, esses com 40
vagas no período noturno. Os
cursos técnicos têm duração de
18 meses.
Os candidatos podem consultar onde farão a prova nos
sites www.centropaulasouza.sp.
gov.br e www.vestibulinhoetec.
com.br.
O gabarito oficial será divulgado no próprio domingo, a
partir das 18 horas, nos mesmos
sites.

Inscrições para
vestibular Fatec são
prorrogadas até amanhã
Alunos premiados exibem certificados

Tenaris premia vencedores
de prêmio educacional
Os 200 melhores alunos do
Ensino Médio de Pindamonhangaba receberam diplomas de
mérito e um incentivo financeiro
de R$ 1.000 pela conquista.
Eles foram reconhecidos pelo
Prêmio por Excelência no Estudo, da Tenaris, na manhã de
terça-feira (9), na ADC Confab.
Mais uma vez, destacando-se
entre quase 8 mil estudantes, os
vencedores ficaram emocionados. “Nós jamais esqueceremos
este dia”, afirmou a aluna Aline
Aparecida Cézar de Oliveira,
oradora da turma deste ano.

A edição de 2015 reconheceu 170 alunos da rede estadual e 30 da rede particular e
da Escola Técnica João Gomes
de Araújo. Dos vencedores,
127 receberam o prêmio pela
primeira vez, 48 pela segunda e 25 pela terceira. “Tenho
muito orgulho de representar
a Tenaris nesse evento, pois
ele reforça mais uma vez o
compromisso da empresa com
a comunidade, principalmente
por meio de iniciativas ligadas
à educação, que é um fator
fundamental no desenvolviMaurício Campello

Presidente da Tenaris e demais autoridades

mento de um país”, destaca
o presidente da Tenaris no
Brasil, Renato Catallini. Segundo o presidente da Organização Techint no país, Roberto
Vidigal, “cabe também a esses
estudantes o papel de contribuírem nas transformações da
nossa sociedade”.
Para a diretora regional de
Ensino, Gicele de Paiva Giudice, o prêmio representa o
‘Oscar’ da educação em Pindamonhangaba. “Os números
mostram que a cidade está
entre as melhores da região
nos índices de educação e, certamente, o prêmio é parte das
mudanças ocorridas no dia a
dia”, enfatiza.
O secretário municipal de
Desenvolvimento Econômico
pediu aos alunos que “deem
continuidade ao exemplo que
demonstraram de dedicação e
de capacidade de serem competitivos”. Já a secretaria municipal de Educação e Cultura,
ressaltou o apoio da Tenaris ao
ensino básico. “Com o projeto
Aula Extra, a empresa mostra
um olhar voltado ao alicerce da
educação, que ajuda a refletir
nesse dia que estamos vivendo
aqui”, finalizou.

Aiandra Alves Mariano
***
As inscrições para o processo
seletivo da Fatec - Faculdade de
Tecnologia – de Pindamonhangaba foram prorrogadas até as
15 horas de quinta-feira (11).
No município são oferecidas
200 vagas para os cursos superiores gratuitos: de Tecnólogo
em Soldagem (40 vagas no período matutino), Processos Metalúrgicos (80 vagas nos períodos
vespertino e noturno), Manutenção Industrial (40 vagas no
período noturno) e Projetos
Mecânicos (40 vagas no período
matutino).
A instituição também oferece
o curso de Tecnólogo em Gestão
Empresarial, na modalidade a

distância, com 40 vagas. Os cursos de tecnologia da Fatec têm
duração de três anos.
Para concorrer a uma das
vagas do vestibular, o candidato dever ter concluído ou estar
cursando o Ensino Médio ou
equivalente, desde que no ato da
matrícula comprove a conclusão
do curso.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site
www.vestibularfatec.com.br.
Para se inscrever é necessário
preencher a Ficha de Inscrição e
o questionário socioeconômico,
imprimir o boleto e pagar a taxa
no valor de R$ 70 (em dinheiro),
em qualquer agência bancária.
O exame será no dia 5 de julho.
Divulgação

Para concorrer, candidato deve ter concluído ou
estar cursando o Ensino Médio
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Vereador homenageia
Vereador solicita melhorias FELIPE CÉSAR – FC PEDE
o Magnífico Trovador
para o trânsito na rua dos MANUTENÇÃO E TROCA DE
LÂMPADAS NAS VIAS PÚBLICAS José Ouverney
Sagrados Corações
O Presidente da Câmara, Vereador Felipe
César – FC (PMDB)
enviou solicitação ao
Executivo, pedindo
mais agilidade na manutenção e troca de
lâmpadas nas vias públicas.
De acordo com Presidente Felipe César
– FC, a população está
reclamando da morosidade na manutenção,
pois tem ruas e bairros
que a situação está
ficando caótica com
o problema da iluminação deficiente, causando insegurança na
população, facilitando
a ação de bandidos.
O Vereador justifica seu pedido no fato
de que desde que a
Bandeirante passou a
manutenção da iluminação pública ao município, os problemas
começaram, e as ruas
estão ficando mais
escuras. “Pedimos à
administração, uma
melhora e agilidade
no atendimento, manutenção e troca das
lâmpadas, tendo em
vista que a população
não pode ser prejudicada, afinal, já estão

M elhorias reivindicadas pelo vereador
P rofessor E ric são : dupla faixa e ciclovia

Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /C V P

na descida da via pública

Vereador Professor
Eric solicitou estudos
e providências para
implantação de dupla
faixa e de ciclovia na
descida da rua dos

Sagrados Corações

Através dos requerimentos
números 827 e 828/2015,
aprovados no plenário da
Câmara, durante a sessão
ordinária realizada no dia 01
de junho, o vereador Professor
Eric (PR) solicitou ao Prefeito
e à Secretaria de Obras e Serviços, que promovam estudos
e tomem providências para
implantação de dupla faixa e
de uma ciclovia na descida da
rua dos Sagrados Corações,
no sentido centro – bairro,
interligando-a com a avenida Professor Manoel César
Ribeiro.
O serviço é fundamental,
pois em horários de pico, o
trânsito fica caótico causando
um grande congestionamento,
sendo que os motoristas e
motociclistas não respeitam
as leis de trânsito, trafegando

pelo acostamento, colocando
em risco a vida de pedestres e
ciclistas. Segundo o vereador,
com a construção do Anel
Viário, o trânsito melhorou
muito, mas nesta rua ainda
nada foi feito e já aconteceram
muitos acidentes. “O fluxo de
veículos é muito grande, pois
esta rua liga o centro da cidade
com a região Leste”, afirmou
o vereador.
Para o Professor Eric, estas
melhorias são necessárias para
a população. “A ciclovia e a
dupla faixa são extremamente
necessária, pois alguns acidentes já ocorreram, fatos que
poderiam ser evitados. Peço
atenção e rapidez nestes serviços, uma vez que, zelamos
muito pelo nosso trânsito e
pela vida das pessoas”, enfatizou o vereador Professor Eric.

Fale com o vereador Professor Eric

Após apresentar Moção de Congratulações,
Janio Lerario entregou Diploma de Honra
ao Mérito ao homenageado

cobrando uma taxa
adicional justamente
para esta finalidade”,
destaca o Presidente
Felipe César – FC.
Distrito
Empresarial
O Presidente da Câmara Felipe César – FC
também está propondo
ao Executivo a criação
de um Distrito para
Pequenos e Médios
Empresários da cidade.
Hoje, muitos empreendedores pagam altos
aluguéis, inviabilizando seu trabalho. A
sugestão do Vereador
é que a administração
municipal realize estudos para viabilizar este
Distrito Empresarial,
exclusivamente para
beneficiar o empresário pindamonhangabense, nas áreas de
funilaria, mecânica,
serralheria, carpintaria, oficinas e outras.
“Queremos proporcionar ao pequeno
e médio empresário,
condições de atender
nossa população com
condições favoráveis
ao seu empreendimento”, destaca o Presidente da Câmara Felipe
César – FC.

O 1º secretário da Câmara
de Pindamonhangaba, vereador Janio Ardito Lerario
(PSDB) apresentou no dia
11 de maio, durante a sessão
ordinária, uma Moção de
Congratulações ao trovador pindamonhangabense,
Jose Ouverney. Ainda nesta
sessão, Ouverney foi agraciado com um Diploma de
“Honra ao Mérito” por sua
trajetória e pelas brilhantes
conquistas nos diversos concursos de Trovas pelo Brasil.
A iniciativa da homenagem
foi pela conquista do Título
de “Magnífico Trovador”,
de Nova Friburgo, categoria
humorística. Esta foi a segunda vez que o pindamonhangabense venceu o concurso.
Este ano, José Orverney
conquistou seis premiações
na cidade de
Nova Friburgo, nos Jogos
Florais, considerado um dos
concursos mais

Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Vereador Janio
Lerario (à
d i r e i ta ) e n t r e g a
Diploma de Honra
ao Mérito ao
p o e ta e M a g n í f i c o
Trovador de
Pindamonhangaba,
José Ouverney

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Felipe César – FC

professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

difíceis do Brasil. Além de
três vitórias nos temas nacionais, Ouverney também foi
1º lugar na categoria “Conjunto”, tendo se classificado
em 1º e 2º lugar, na categoria
“Isoladas”, do concurso dos
“Magníficos Trovadores”.
Em 2008 José Overney
conquistou o título na categoria Lírica-Filosófica e,
assim, passou a concorrer
somente entre os magníficos
trovadores nesta categoria.
Para o vereador Janio
Lerario, “é muito gratificante
prestar homenagem às pessoas que enaltecem o nome de
Pindamonhangaba nas diversas áreas da cultura, Por isso,
José Ouverney merece todo o
nosso respeito e admiração
pela sua brilhante conquista”.

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

E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

Cal reitera a troca de tela no Festividades em louvor a Santo Vereador Magrão solicita
Antônio no bairro do Bosque:
Centro Esportivo da Vila São
melhorias e mais segurança
Benedito e telhas no Liberdade 50 anos de muita história
para Pindamonhangaba

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB ) enviou reiteração
do Requerimento nº 319/2015, de março de 2015, solicitando mais
uma vez, em caráter de urgência, que seja trocada a tela de proteção
do Centro Esportivo e Educacional Pai João, na Vila São Benedito,
pois já houveram acidentes com funcionário e alunos, nas telas que
estão soltas e afiadas. O vereador ressalta que já faz quase um ano
que vem sendo solicitado a troca dessas telas e até agora nada foi
feito e que vem trazendo sério risco de acidentes para as pessoas.
O vereador Cal pede que pelo menos ache uma solução, colocando
uma proteção de madeira ou metal atrás das telas, para que as pessoas
possam utilizar a quadra com mais segurança.
Loteamento Liberdade

Outra reivindicação que o vereador Cal está cobrando é a troca das
telhas das 226 casas do Loteamento Liberdade, que foram cobertas
com telhas de material reciclável, por telhas de barros, como foram
colocadas nas outras casas, entregues posteriormente no mesmo
Loteamento.
Em resposta ao Requerimento 184/2015, o vereador foi informado
através do ofício 810/15-GAB, “que houveram inúmeras irregularidades na contratação da empresa, bem como na execução, cujos
fatos originaram uma Ação Civil Pública, promovida pelo Ministério
Público contra o ex-Prefeito, o Secretário de Obras e os proprietários
das empresas contratadas. No tocante, está sendo realizado levantamento de custos para Ajuizamento da Ação aos responsáveis e
realizarmos a troca das telhas das casas que foram construídas pelo
Poder Público e a Caixa Econômica Federal”.

Fale com o Vereador Cal

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade

da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
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Na sessão realizada nesta segunda-feira, dia 1º,
o parlamentar protocolou diversos
requerimentos ao

Executivo, reivindicando

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

melhorias e segurança para a população

Assessoria

Fotos: Assessoria
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Assessoria de Comunicação/CVP

A comunidade responsável
pelos festejos
convida toda a
população a participar da festa em louvor a
Santo Antônio,
que será realizada até o dia
14 de junho, no
bairro do Bosque. O tema da
festa será “Com
Santo Antônio
somos chamados a servir”. Santo Antônio, Padroeiro do bairro do Bosque
A Capela
Santo Antônio realizará as ruas do bairro e a Santa
uma novena em prepa- Missa.
ração para a festa de seu
1965 -2015
padroeiro do dia 05 a 13
O vereador Toninho da
de junho. As missas serão Farmácia (PDT) destaca
sempre a partir das 19 ainda a importância culhoras e terá a participação tural e histórico da festa
de padres e equipes de realizada no bairro do
louvor convidados.
Bosque, que teve inicio
No dia 13 de junho a no final de década de 50
programação começará às inicio dos anos 60, quando
9 horas com uma missa; as famílias de pescadores
às 15 horas terá o levanta- que habitavam o local comento do mastro pelo Sr. nhecido como Chacrinha,
Waldecir Galvão Ferreira, constituíram novo núcleo
distribuição de doces, habitacional no bairro do
show musical, apresenta- Bosque. “É tempo que inção do grupo de capoeira felizmente não volta mais
comandada pelo Mestre e que fica na lembrança
Abel, formado por jovens de quem participou desda comunidade; às 19h30 tes momentos, que fica
terá uma celebração.
na memória cultural da
No dia 14 de junho, cidade, pois a história é
dia oficial da festa, às 6 contada com documentos,
horas acontecerá a alvo- mas também por relatos
rada festiva, às 8 horas de quem teve o prazer de
terá uma celebração com viver nesta época, por isso
a benção dos pães, choco- convido a todos a manter
lates e bolos. A festa será viva esta tradição”, conencerrada às 17 horas com clui o vereador Toninho
a procissão percorrendo da Farmácia.

Vereador Magrão

Após a conquista do programa “Atividade Delegada” para o
Distrito de Moreira César e preocupado com a falta de segurança
e o aumento de furtos nos bairros
Vila São Benedito, o vereador
Magrão (PPS) protocolou o
requerimento nº 860/2015, solicitando ao Comando da Polícia
Militar de Pindamonhangaba e ao
Executivo, que disponibilize dois
policiais diariamente, no programa “Atividade Delegada”, para
atuação na avenida Guilherme
Nicoletti, na Vila São Benedito.
Magrão também conseguiu a
aprovação do requerimento nº
861/2015, onde pede a inclusão
de mais dois policiais militares
para o “Terra dos Ipês II”, na
região da Alameda dos Manacás,
onde está concentrado o comércio
do bairro.
Saúde
Após diversas reclamações
recebidas, Magrão está requeren-

C o m u n i ca ç ã o

do, através do requerimento nº
856/2015, o conserto do aparelho
de ultrassom do Posto de Saúde
do Centro. O vereador quer o
conserto o mais rápido possível
e, também, a realização de manutenção periódica. “O aparelho
está quebrado há alguns dias e a
demora e burocracia para o conserto estão causando transtornos
e prejuízos, principalmente, às
mulheres grávidas que precisam
fazer o acompanhamento da
gestação”, enfatizou.
Trânsito
Magrão protocolou, ainda,
o requerimento nº 857/2015,
solicitando ao DER-Taubaté, a
sinalização com placas na Rodovia Engenheiro Luís Dumont
Villares, pois a mesma encontrase com radar em operação.
Ele destacou que é necessário
a colocação de placas informando
a velocidade permitida e que a
rodovia é fiscalizada por radar
para dar maior segurança aos
motoristas.
Segundo informações, no
mês de abril, uma moto ao desviar de um veículo que havia
freado bruscamente por conta
do radar, chocou-se frontalmente
com outro veículo que vinha no
sentido contrário. Na colisão, o
motociclista veio a falecer. Magrão reiterou, também, pela 4ª
vez, através do requerimento nº
867/2015, o pedido da construção
de uma alça de acesso ou rotatória
defronte a empresa Martifer, onde
já ocorreram acidentes graves.

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

Imprensa Parlamentar: Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
e Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)

Telefones:
(12) 3644-2275 e 3644-2279
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POLÍCIA

Taxas de roubos e
homicídios caem
no município
As polícias Civil e
Militar ﬁzeram uma
reunião mensal para
analisar as ocorrências no mês de maio
deste ano, na área do
1º Distrito Policial de
Pindamonhangaba.

Ao comparar os
dados com o mesmo
período de 2014, os
homicídios tiveram
redução de dois casos ano passado para
nenhum em 2015,
sendo que o último

ocorreu em março.
Os roubos diminuíram 50%, o roubo de veículos 78%
e o furto de veículos 50%. A única
taxa que aumentou
foi a de furtos sem

Divulgação

Troca de informações entre polícias foi fundamental para o índice

ameaças à vítima,
com mais de oito
casos.
Na reunião, fo-

Venda de bebidas alcoólicas é
apurada em casa de show
A Polícia Civil investiga a
venda de bebidas alcoólicas
para menores em casa de
eventos em Pindamonhangaba, após um adolescente

ter sido agredido no local. O
jovem teria ingerido a bebida no ambiente.
A pena por fornecer bebidas alcoólicas para meno-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 82/15
Em: 09/06/2015
Processo nº: 0124
Atividade: Drogaria
Razão Social: Drogabella Amabile
CNPJ / CPF: 04725176/000161
Endereço: Rua Suzano
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Anderson Mariano Murari
CPF – 21798748800
Auto de Infração nº: 1975
Defesa: Não apresentou
Auto de Imposição de Penalidade multa n°: 2190
Recurso: não apresentou
Notiﬁcação para Recolhimento de Multa nº 2103 , valor de R$ 10.625,00 .
Prazo de 30 dias para recolher a partir da data da publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem
de classiﬁcação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justiﬁcaram a ausência nas eleições deverão
apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certiﬁcado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática conforme exigido no edital do
concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos ﬁlhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos ﬁlhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos ﬁlhos de 6 a 14 anos).
Dia 17/06/2014 às 14:00 horas
ESCRITURÁRIO
34º LUIZ FERNANDO DOS SANTOS
RUA JUSTIMIANO ANTUNES, 406 – JARDIM SANTANA
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006
CONVOCAÇÃO PARA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2015
Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes,
convocados a comparecer à 5ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso,
no dia e local abaixo discriminados:
Dia: 11/06/2015 (quinta - feira) – Horário: 14h (tolerância de 10 min)
Duração prevista: aproximadamente, 2 horas – Local: CCI VILA RICA
Av. Abel Correa Guimarães, 1451 – Vila Rica – 3645.6841
Pauta:
1. Informes;
2. Relatório da 2ª Conferência Municipal do Idoso;
3. Semana de Enfrentamento da Violência contra o Idoso (15 de junho);
4. Outros assuntos pertinentes ao Conselho Informes.
Favor conﬁrmar a presença e/ou justiﬁcativa da ausência no endereço:
cmi@
pindamonhangaba.sp.gov.br, ou cmipinda@gmail.com ou conselhospinda@gmail.com
Patricia Campos
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

res de 18 anos pode ser de
até quatro anos de prisão,
além da multa que pode
chegar a mais de R$ 100 mil
para os estabelecimentos.

O caso foi encaminhado ao Juizado da Infância
e Juventude e à Delegacia
da Mulher, que investiga
delitos a jovens.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 182/15
A
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba notiﬁca o Sr (a).
ANTONIO BRUNO, responsável pelo
imóvel situado a RUA ROMÃ com
ADEMIR HONÓRIO, bairro JARDIM
ELOINA, inscrito no município sob as
sigla SE23.07.06.001.001, QUADRA
D, LOTE 20,
para que efetue a
construção de calçada no referido
imóvel no prazo de 90 dias a contar da
data desta publicação. Em atendimento
e conformidade com o artigo 116º da
Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º,
Inciso III da Lei 3815/01.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento
de Administração
CONTROLE 183/15
A
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba notiﬁca o Sr (a).
ANTONIO BRUNO, responsável pelo
imóvel situado a RUA ROMÃ com
ADEMIR HONÓRIO, bairro JARDIM
ELOINA, inscrito no município sob as
sigla SE23.07.06.001.002, QUADRA
D, LOTE 20,
para que efetue a
construção de calçada no referido
imóvel no prazo de 90 dias a contar da
data desta publicação. Em atendimento
e conformidade com o artigo 116º da
Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º,
Inciso III da Lei 3815/01.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de
Administração
CONTROLE 184/15
A
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba notiﬁca Sr (a)
FERNANDO C DA C GALVÃO,
responsável pelo imóvel situado a RUA
GODOFREDO PESTANA, 148 bairro
CAMPO ALEGRE, inscrito no município
sob as sigla SE.11.09.12.011.000,
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
CONTROLE 185/15
A
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
notiﬁca
Sr
(a)
VLADEMIR
L
PEREIRA
CAMPANHOLA, responsável pelo
imóvel situado a AVENIDA NOSSA
SENHORA DO BOM SUCESSO, S/N
bairro CARDOSO, inscrito no município
sob as sigla SE.21.13.01.001.000,
quadra O, lote 01, 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

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ronaldo Milan, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 266, com escritório na Rua. Quatá, n° 733, Vila Olímpia, em São Paulo/SP, devidamente
autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na praça Alfredo Egydio de Souza
Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Compra e Venda de bem imóvel, contrato nº
10117788902, datado de 24/05/2010, com força de escritura pública, registrado na matrícula do imóvel (Matrícula nº 34.445 do Oficial de Registro de
Imóveis e Anexos Comarca de Pindamonhangaba/SP) nos termos do artigo 61 e parágrafos da lei 4380/64, com as alterações introduzidas pela lei nº
5049/66 e lei nº 9514/97, no qual figuram como Fiduciante ALEXANDRE PINTO VIEIRA DE TOLEDO, brasileiro, maior, gerente comercial,
divorciado, portador da Cédula de Identidade RG n° 22.726.435-6-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 104.688.998-20, residente e domiciliado em
Pindamonhangaba/SP, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em PRIMEIRO LEILÃO dia 15 de junho de
2015 às 11:00 horas, na Rua Quatá, nº 733 – Vl. Olímpia, em São Paulo-SP, com lance mínimo igual ou superior a R$ 357.582,16 (trezentos e
cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais, dezesseis centavos) o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome
do credor Fiduciário.Imóvel: Matrícula nº 34.445 do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos Comarca de Pindamonhangaba/SP. Prédio com
170,64m². Rua Tenente Coronel Alexandre Marcondes Monteiro, s/nº – Pindamonhangaba/SP. Prédio possuía originariamente uma área
edificada de 158,79m², bem como para constar, que o referido prédio foi ampliado em mais 11,85m², com área total construída de 170,64m². Obs.:
Ocupada. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já
designado o dia 25 de junho de 2015, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$
180.957,86 (cento e oitenta mil, novecentos e cinquenta e sete reais, oitenta e seis centavos). A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no
estado de conservação em que se encontra. O arrematante deverá efetuar o pagamento somente à vista. O arrematante pagará no ato o preço total
da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante a escritura de venda e compra será
lavrada em até 60 dias da data do leilão. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as
alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. Informações: (11) 3845-5599 www.milanleiloes.com.br

CONTROLE 186/15
A
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba notiﬁca Sr (a)
JUSCELINO PEREIRA DE AVILA,
responsável pelo imóvel situado a RUA
ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES,
S/N
bairro
SÃO
SEBASTIÃO,
inscrito no município sob as sigla
SE.11.14.06.073.000, 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.
OBS: Por se tratar de um problema de
saúde pública, embasado em parecer
jurídico, caso a limpeza não seja
realizada conforme prazo de sete dias,
a entrada no local para a realização
da mesma será forçada, arcando o
proprietário com o ônus da multa e do
serviço.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de
Administração
CONTROLE 187/15
A
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba notiﬁca Sr (a)
JOHNNY HERBERT ALMEIDA SILVA
responsável pelo imóvel situado a
RUA AMEIXEIRA, S/Nº bairro JARDIM
ELOINA, inscrito no município sob as
sigla SE23.07.12.063.000, QUADRA J,
LOTE 79, 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.
OBS: Por se tratar de um problema de
saúde pública, embasado em parecer
jurídico, caso a limpeza não seja
realizada conforme prazo de sete dias,
a entrada no local para a realização
da mesma será forçada, arcando o
proprietário com o ônus da multa e do
serviço.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de
Administração
CONTROLE 188/15
A
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba notiﬁca Sr (a)
WALTER CAVALCANTE, responsável
pelo imóvel situado a RUA MOGI DAS
CRUZES, S/Nº bairro CIDADE NOVA,
inscrito no município sob as sigla
SE23.03.17.001.000, QUADRA C-08,
LOTE 18, 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.
OBS: Por se tratar de um problema de
saúde pública, embasado em parecer
jurídico, caso a limpeza não seja
realizada conforme prazo de sete dias,
a entrada no local para a realização
da mesma será forçada, arcando o
proprietário com o ônus da multa e do
serviço.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de
Administração
CONTROLE 189/15
A
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba notiﬁca Sr (a)
JOSIANE DONIZETI GUIMARÃES,
responsável pelo imóvel situado a
AV. 15 DE NOVEMBRO, S/Nº bairro
CIDADE NOVA, inscrito no município
sob as sigla SE13.16.01.006.000,
QUADRA H-01, LOTE 06, 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.
OBS: Por se tratar de um problema de
saúde pública, embasado em parecer
jurídico, caso a limpeza não seja
realizada conforme prazo de sete dias,
a entrada no local para a realização
da mesma será forçada, arcando o
proprietário com o ônus da multa e do
serviço.
ROSANA DA SILVA MONTEIRO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRAÇÃO

ram estudadas estratégias para a
redução dos índices. Os dados são

publicados no site
da Secretaria de Segurança Pública de
São Paulo.

POLÍCIA CIVIL PRENDE
SUSPEITOS DA MORTE
DE DESIGNER
A Polícia Civil prendeu
na última quarta-feira (3)
dois homens envolvidos
no assassinato do jovem
Lucas Augusto Jock, de
25 anos, que ocorreu na
noite de 12 de abril próximo à Igreja Matriz, na
região central da cidade.
Segundo informações
da Polícia Civil, o autor
do crime é um rapaz de
22 anos que foi encontrado na casa de um parente
no bairro Gurilândia,
em Taubaté. Ele disse em
depoimento que disparou
contra a vítima porque
a mesma teria reagido
ao assalto e se negado a
entregar o celular. Ele
ainda acrescentou que
vendeu o aparelho por
R$ 180. A arma usada no
crime foi uma garrucha
calibre 32 que ele comprou por R$ 100 e depois

se livrou jogando-a no rio
Paraíba.
Durante o depoimento, a polícia descobriu
que o suspeito teve um
comparsa, que foi identiﬁcado e preso. O segundo
suspeito tem 21 anos e é
morador do bairro São
Benedito, em Pinda.
O delegado responsável
pela investigação, Dr. Vicente Lagiotto, informou
que o primeiro suspeito
disse que teria praticado
o crime sozinho, mas o
depoimento do segundo
suspeito conﬁrmou que
ele foi o responsável por
pegar o telefone da vítima após o disparo.
Uma simulação do
crime foi realizada na
semana passada e os
suspeitos foram encaminhados para Cadeia
Pública de Caçapava.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 190/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr (a) EMPRESA DE
ELEVADORES FUJITEC, responsável pelo imóvel situado a RUA JOSÉ BASTOS
JUNIOR, S/Nº bairro MARICÁ, para que efetue a limpeza do referido imóvel, ao lado
da residência nº 423, 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.
OBS: Por se tratar de um problema de saúde pública, embasado em parecer jurídico,
caso a limpeza não seja realizada conforme prazo de sete dias, a entrada no local
para a realização da mesma será forçada, arcando o proprietário com o ônus da
multa e do serviço.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
CONTROLE 191/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr (a) EMPRESA DE
ELEVADORES FUJITEC, responsável pelo imóvel situado a RUA JOSÉ BASTOS
JUNIOR, S/Nº bairro MARICÁ, para que efetue a limpeza do referido imóvel, ao lado
da residência nº 51, 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.
OBS: Por se tratar de um problema de saúde pública, embasado em parecer jurídico,
caso a limpeza não seja realizada conforme prazo de sete dias, a entrada no local
para a realização da mesma será forçada, arcando o proprietário com o ônus da
multa e do serviço.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
CONTROLE 192/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr (a) CARLOS EDUARDO
DA SILVA MARINHO, responsável pelo imóvel situado a RUA DOS PURIS, S/N
bairro VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, inscrito no município sob as sigla
SE.11.10.10.007.000, quadra B lote P-18 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.
OBS: Por se tratar de um problema de saúde pública, embasado em parecer jurídico,
caso a limpeza não seja realizada conforme prazo de sete dias, a entrada no local
para a realização da mesma será forçada, arcando o proprietário com o ônus da
multa e do serviço.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
CONTROLE 193/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr (a) MARINA APARECIDA
BUENO, responsável pelo imóvel situado a RUA DOS PURIS, S/N bairro VILA NOSSA
SENHORA DAS GRAÇAS, inscrito no município sob as sigla SE.11.10.10.008.000,
quadra B lote P-17 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.
OBS: Por se tratar de um problema de saúde pública, embasado em parecer jurídico,
caso a limpeza não seja realizada conforme prazo de sete dias, a entrada no local
para a realização da mesma será forçada, arcando o proprietário com o ônus da
multa e do serviço.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
CONTROLE 194/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr (a). EMPRESA DE
ELEVADORES FUJITEC, responsável pelo imóvel situado a RUA JOSÉ BASTOS
JUNIOR, S/Nº bairro MARICÁ, para que efetue a reforma de calçada no referido
imóvel, no prazo de 30 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III
da Lei 3815/01.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

QUARTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA
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HISTÓRIA
Tribuna do Norte

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Os primeiros passos da Tribuna
N

esta quinta-feira, 11
de junho, o jornal
Tribuna do Norte
completa 133 anos de existência. Mais de treze décadas já sobreviveu este órgão da imprensa
interiorana fundado pelo político, jurisconsulto, escritor e poeta Dr. João Marcondes de Moura Romeiro. São duas as viradas
de século experimentadas por
este periódico pindamonhangabense que entre os jornais em
circulação se destaca como o
mais antigo do interior, 2º mais
antigo do Estado de São Paulo e
o 6º do Brasil.
Em referência à data natalícia e em homenagem a João Romeiro, precursor do jornalismo
praticado nesta Tribuna, o artigo desta edição faz referência
à estrutura que permitia que o
então semanário fosse às ruas
naquelas manhãs de domingo já
bem distantes no tempo.

RECURSOS MANTENEDORES
Os primitivos passos daquele
que se apresentava com “mais
um lutador na vasta área do jornalismo”, foram amparados na
venda de assinaturas, na venda
de espaço para anunciantes do
comércio em geral e nos serviços prestados enquanto gráﬁca.
Ainda no referente à prestação de serviços como órgão divulgador, mencione-se também
o espaço que a Tribuna - mediante remuneração contratual
- colocava à disposição do poder
público municipal, o Legislativo, que na época também fazia
as vezes do Executivo, a Câmara
Municipal.
Assinantes. As assinaturas
- anuais e semestrais - obviamente com valores diferenciados para a cidade e fora da cidade, também eram consideradas
importante fonte de arrecadação. Um comunicado aos assinantes, publicado na edição de
7/9/1884, revela preocupação
com a inadimplência:
“Estando vencido o 2º ano
deste jornal, rogamos aos nossos assinantes da Corte, Bananal, Vila da Bocaina, Lorena,
Guará, Roseira, Taubaté, São
Luís, São José dos Campos,
Santo Antônio do Pinhal, São
Bento e outras localidades cuja
distância torna para o nosso
gerente difícil e dispendiosa a
viagem, o favor de enviaremnos pelo correio a importância
à assinatura de que se acham
em débito, descontando o porte
e registros do correio”.
Anunciantes. Os anúncios
pagos geralmente eram publicados na última página. Os
principais anúncios eram de
estabelecimentos
comerciais,
escolas particulares (externatos
e internatos), farmácia, medicamentos. Mas haviam também os
anúncios classiﬁcados: venda de
chácaras, casas, perda de objetos, animais de montaria desaparecidos e até sobre a fuga de
negros (escravos).

plus.google.com

As primeiras edições do
jornal Tribuna do Norte
eram compostas letra por
letra, tipo por tipo. As
páginas eram impressas,
literalmente, no braço,
em impressora manual
movida à tração
humana. O jornal
ia às ruas da
Pinda antiga
nas manhãs de
domingo

Serviços gráﬁcos. Sua tipografia era destacada como
“em condições de executar
todo e qualquer trabalho concernente à arte tipográfica,
encarregando-se de execução
de todo serviço de impressão,
garantindo perfeição, elegância e preços módicos”, aceitando encomendas de cartões de
visita, cartas para enterro ou
outro assunto, programas, rótulos etc.
No referente a serviços de
publicidade, aceitava contratos anuais para a publicação de
anúncios com grande “redução
de preços”. As publicações poderiam ser pagas “por ajuste
prévio” e “a preços módicos”.

Contrato com a Câmara.
Havia também o contrato com
a Câmara Municipal de Pindamonhangaba para a publicação
das atas das sessões. Na edição
de 20/9/1885, na publicação da
ata da 6ª sessão ordinária, consta na ordem do dia a seguinte
indicação do vereador Dr. Gustavo de Godoy:
“Indico que se continue com
o contrato que a Câmara tem
com a gerencia da Tribuna do
Norte, para publicação do seu
expediente, no prazo de um
ano, ﬁcando obrigado o sr. dr.
presidente a ratiﬁcá-lo.
Sala das Sessões, em 21 de
agosto de 1885
Dr. Gustavo de Godoy”.

TREZE DÉCADAS
DE TRIBUNA
Cento e trinta e três anos
são passados. Do letra por
letra ao moderno programa
InDesign, um exemplar do
jornal Tribuna do Norte, é
óbvio, em sua caminhada
secular, já mudou sua cara
inúmeras vezes, mas vontade de fazê-la bem feita deve
adotar como meta cada um
daqueles que por escolha ou
devido à força das circunstâncias veio integrar a
equipe TN ou participar da
feitura das edições.
Na continuidade de seus passos, as diﬁculdades encontradas diferem dos tempos de seu limiar, porém ainda existem. É justo que não se esqueça a histórica contribuição no
sentido de mantê-la pulsando sem interrupção: a criação
da Fundação João Romeiro, mantenedora do jornal, no dia
6 de maio de 1980, iniciativa do Dr. Geraldo Alckmin – atual governador do Estado de São Paulo - quando prefeito do
município. É justo que se agradeça à administração municipal pelo interesse em mantê-la importante diário divulgador das coisas
de Pindamonhangaba!

Classiﬁcados X Abolicionismo
Uma das curiosidades referentes às
primeiras publicações estampadas nas
páginas da Tribuna do Norte refere-se ao
abolicionismo. O jornal era partidário do
ﬁm da escravidão, tendo, inclusive, entre
os fazendeiros locais que lideravam o
movimento pró libertação, seu fundador,
Dr. Francisco Romeiro. Deste fato surge
um paradoxo originado pela necessidade
de sobrevivência de um órgão de
imprensa: o anúncio pago. Daí a razão
das páginas da Tribuna daqueles primeiros
anos trazerem anúncios sobre cativos
fugidos, ainda que em sua linha editorial
trouxesse artigos favoráveis à abolição.

L

Anúncio do passado
Tribuna do Norte, 1882

Arquivo TN

ITERÁRIAS

embranças

Soneto comemorativo ao
aniversário dos 34 anos,
em junho de 1916.

Tribuna do Norte
Trinta e quatro anos de existência conta
a folha valorosa serviçal,
que tem dos tempos maus vencido a afronta
com pertinácia e esforço colossal!
E cada vez mais forte e mais na ponta,
a útil rota seguindo vai, triunfal,
sempre cumprindo o seu programa, pronta
para a pugna que visa o bem local.
Nunca possa baquear no prélio inﬁndo
o órgão que, há tanto, à terra vem servindo,
que é já uma das nossas tradições,
E ao qual meus versos, com sinceridade,
levam mil votos de prosperidade
de envolta co’ efusivas saudações.

José Silva, jornal Tribuna do Norte, 11 de junho de 1916

