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Campanha do Dia dos Pais vai
estimular comércio da cidade
Os comerciantes que adquirirem presentes para o Dia dos Pais
nas lojas de Pindamonhangaba
vão ganhar cupons para participar
do sorteio de TVs de led. A ação
faz parte da Campanha do Dia dos
Pais da Acip – Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba, que vai até dia 15 de agosto.
Segundo o presidente da ins-

Francielly Godoy

tituição, Etore Bonini, o objetivo
é premiar o consumidor e estimular o crescimento do setor comercial no município. Para ele, é
uma oportunidade para os lojistas
se “reinventarem e serem mais
criativos e empreendedores para
fortalecer os próprios negócios e a
economia do país”.
Página 3

PRINCIPAIS EMPRESAS VÃO
CONTRATAR ALUNOS DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Divulgação

As três principais empresas
de Pindamonhangaba, Gerdau,
Novelis e Tenaris, estão oferecendo
vagas de emprego para pessoas que
ﬁzerem cursos de aprendizagem
industrial no Senai do município. As
inscrições para o processo seletivo
serão abertas nesta quarta-feira
(29) nas áreas de eletricista de manutenção, mecânico de manutenção
e mecânico de usinagem.
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CARTÓRIO
ELEITORAL MUDA
PARA O BOA VISTA

Comércio de Pinda está com várias promoções para o Dia dos Pais

HISTÓRIA RELEMBRA O ASSASSINATO
DA RUA DOS LATOEIROS
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O crime da rua dos Latoeiros (I)
Um caso de violência e roubo praticado por negros cativos contra sua
senhora na Pindamonhangaba da segUnda metade do sécUlo XiX

Na página de História desta semana, a Tribuna relembra o
brutal assassinato da portuguesa, dona Isabel Henriqueta Bulcão,
ocorrido em janeiro de 1885. Ela foi morta estrangulada por
um escravo de seu ﬁlho, que teve como cúmplice sua própria
cuidadora, também escrava.

PÁGINA 2

(Este relato tem como fonte uma transcrição paleográfica que se encontrava no Arquivo Histórico Municipal
“Dr. Waldomiro de Abreu”, trabalho creditado a Aline
Pinto Alves, Sílvia Maria Pereira Novais e Jurandyr Ferraz
de Campos. Informações complementares: arquivo de
edições do jornal Tribuna do Norte e “Pindamonhangaba
Através de Dois e Meio Séculos”– de Athayde Marcondes Tipografia Paulista/SP, 1922).

n

aquela segunda-feira, 12
de janeiro de 1885, a má
notícia logo correu entre
os moradores da vila real nossa
senhora do Bom sucesso de Pindamonhangaba. Algo de muito
ruim havia acontecido na rua dos
Latoeiros , residência da portuguesa dona Isabel Henriqueta Bulcão.
A chegada do delegado, dr.
Antonio Pedro teixeira, acompanhado do escrivão Antonio
Feliciano de Morais, do médico,
dr. José Manoel da Costa França e do farmacêutico José Pedro
Ferreira para o exame de corpo
delito, confirmava aos curiosos
que o caso era de morte e morte
com uso de violência.
Quando o negociante José
Fortunato da Silveira Bulcão encontrou sua mãe morta na cama,
na mágoa de sua dor diante da
perda irreparável que acabava de
sofrer, não encontrou valor que
pudesse calcular tão considerável dano, antes prefereria perder
muitas vezes vinte contos de réis
do que sofrer tal golpe.
dona isabel henriqueta Bulcão tinha sido sufocada pela força
de mãos sobre a boca e pescoço.
Homicídio seguido de roubo, pois
o baú de roupas da vítima encontrava-se aberto e haviam desaparecido roupas, dinheiro e joias.
Também havia desaparecido uma
escrava de nome Maximiana, que
ele havia dado para a mãe, para
que lhe fizesse companhia. Até
então o assassinato era atribuído
a essa escrava, a quem ele incumbira a tarefa de fazer companhia
e cuidar de sua mãe. Mais tarde é
que viria à tona que a negra tinha
sido cúmplice, ou co-ré, do autor
do crime, o escravo José. O tal era
cozinheiro de José Fortunato e
andava fugido. Na noite do crime,
Maximiana, com quem José vinha
mantendo relações, havia facilitado a entrada do preto na casa.

Conforme aquilo que fora apurado posteriormente, o crime teria ocorrido por volta das 22 horas. A vítima havia se recolhido
à cama às 21 horas, mas ouvindo
rumores de conversação na varanda da casa, resolveu ir ver o
que era. Foi quando deram cabo
em sua vida. Em seguida conduziram seu cadáver de volta a cama,
a acomodando sob as cobertas.
A equipe do delegado havia
constatado que o corpo da velhinha trazia as faces repletas
de equimoses. Ferimentos eram
visíveis em outras partes do corpo. Chamou a atenção dos examinadores um rosário e um cordão introduzidos sobre a dobra
da pele no pescoço da vítima.
Deduziram que aqueles objetos
tinham sido enfiados com uso
de força, utilizando para isso um
lenço dobrado, que fora encontrado ao lado do corpo. A boca
semiaberta indicava que seu
agressor a havia forçada com as
mãos ou usado uma mordaça.
Naquele mesmo dia 12 de janeiro de 1855, José e Maximiana
foram localizados e presos. Com
eles, além de duas camisas femininas ensanguentadas, foram
encontrados dinheiro em cédula
e moedas; roupas, lençóis, lenços, guardanapos, espigas de
milhos, farinha de mandioca,
café, melancia, fumo, caixa de
fósforo, vela, tesoura, agulha,
novelos de linha, cachimbo, faca
de ponta, navalha, caixa com
óculos e outros objetos que o
escrivão inventariou como sendo pertencentes a José Fortunato da Silveira Bulcão.

África. Era solteira e vivia em
Pinda fazia um ano. Dizia ser
filha de João e Manuela. Era
analfabeta e não sabia a idade
que tinha. Indagada sobre o que
sabia fazer como ofício, respondia que fazia tudo aquilo que era
próprio a uma escrava fazer.
No interrogatório referente
ao crime, Maximiana disse que
o autor fora José. Ao ser indagada de onde havia surgido aquele
negro que se encontrava fugido
fazia quinze dias, respondeu
que, se aproveitando que ela e
dona Isabel haviam saído para
fazer uma visita, ele havia se
escondido debaixo da cama de
sua senhora. disse que a casa
era fechada e levavam a chave
quando saíam. Que o negro teria
entrado na casa quando elas já
tinham voltado da visita, quando a porta da rua já se encontrava aberta e também a do quarto
da senhora.
disse que o assassinato se
dera às dez horas da noite e que
ela não pode fazer nada porque
também fora ameaçada. tudo
acontecera na sala de jantar, no
momento em que dona isabel
foi até lá para reclamar porque
ela não tinha colocado o urinol
no quarto. José tinha saído do
corredor e agarrou sua senhora,
e que eles não tinham conversado antes disso. Contou que
na hora não procurou sair pela
porta do quintal e pedir socorro
porque a referida porta encontrava-se fechada e a chave em
poder da senhora. Para matar
dona Isabel, José botou a mão
em sua boca, atirou ela no chão
e depois pisou-lhe no pescoço.

Divulgação

Anúncio do pAssAdo
Tribuna do Norte, junho de 1927
Divulgação
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(continua na edição da próxima quarta-feira)

Anhanguera oferece cursos gratuitos de comunicação

Objetivo dos cursos oferecidos é incrementar currículo dos participantes

Literárias

MaxiMiana
aCusa José

Maximiana, escrava pertecente a José Fortunato da silveira Bulcão, viera de Macahi,

Nota do redator. A rua dos
Latoeiros é a atual Amador
Bueno. Seguindo pela Marechal
Deodoro, logo depois do Museu
Dom Pedro I e Dona Leopoldina, é a primeira à direita em direção ao Bosque e rio Paraíba.
Latoeiros eram os funileiros, os
fabricantes de objetos de latão,
as pessoas que trabalhavam com
o latão naquela época em que a
matéria plástica era ainda desconhecida.

-

embranças

Numa vereda solitária...

Divulgação

...ela passeia. de alma satisfeita,
canta e caminha, balouçando os braços.
E a fina relva da vereda estreita
vai beijando a leveza de seus passos.

vai descuidosa. nem sequer suspeita
que meus olhares – sátiros devassos –
vão-na seguindo, vão sonhando, à estreita,
beijos de fogo, noturnais abraços...

Divulgação

Os interessados em fazer
cursos gratuitos de marketing,
comunicação e etiqueta proﬁssional devem procurar a Faculdade Anhanguera de Pindamo-

quando ela passa, à margem do caminho
curvam-se as flores, numa reverência
à graça de seu corpo louçainho.

nhangaba. As aulas acontecem
nesta quarta-feira (29) e na
quinta-feira (30) na própria faculdade.
Página 3
E seu passo é uma lépida cadência
que o vento vem trazer de mansinho
num murmúrio de brejeira confidência...
Hylario Correa,
Tribuna do Norte, 7 de junho de 1931

Casa Transitória
arrecada peças para
brechó fashion
A Casa Transitória Fabiano
de Cristo está arrecadando peças
de roupas, calçados e acessórios
de maquiagem para o ‘Brechó
Fashion Week’, que será agen-

dado nos próximos dias. Os interessados em contribuir com
a ação solidária podem levar os
itens à Casa Transitória até quinta-feira (30).
Página 3
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Sem diagnóstico, hepatites
virais podem levar
à cirrose hepática

E

sta semana, em todo mundo são desenvolvidas
ações de combate à hepatite, cuja data mundial
de combate é o dia 28 de julho. Embora sejam
inicialmente silenciosas, as hepatites virais podem levar
a complicações sérias como a cirrose quando não diagnosticadas precocemente. Isso acontece porque os vírus
causadores da doença geram uma inflamação crônica e silenciosa no fígado, que é o segundo maior órgão do corpo
humano, responsável por secretar e metabolizar substâncias importantes para a manutenção da saúde.
No Brasil, os tipos de hepatites virais mais comuns são
A, B e C. Embora algumas delas – como a hepatite A -, possam ter evolução benigna, sem deixar sequelas, outras podem levar a danos graves para a saúde. Por isso, segundo
a hepatologista do Hospital 9 de Julho, Marta Deguti, os
tratamentos estão cada vez mais complexos e individualizados.
“Enquanto a hepatite A tem transmissão oral-fecal, as
B e C podem ser transmitidas por relações sexuais e transfusões sanguíneas, respectivamente”, destaca. A partir do
diagnóstico, o médico irá recomendar o melhor tratamento de acordo com o tipo e características de vírus, perfil do
paciente e análise de possíveis doenças concomitantes, que
possam interferir ou prejudicar a melhora do quadro.
Quanto à periodicidade das medicações, algumas podem ser utilizadas por tempo limitado, outras são de uso
diário prolongado. Há ainda as de dose única ou associadas a outros remédios.
Em casos mais graves, há risco de desenvolvimento de
câncer no fígado. “Além disso, é importante lembrar que
alguns comportamentos podem piorar o quadro como, por
exemplo, o consumo de álcool. Além disso, a obesidade e
o diabetes mal controlado podem piorar a doença”, lembra
a Dra. Marta.
Não são raros os casos de pessoas que sofrem por anos
de hepatite sem saber da doença. O diagnóstico pode acontecer incidentalmente, em um check-up médico ou durante o processo de doação de sangue.
De acordo com a Dra. Marta, é preciso ficar atento
quando um ou mais desses sintomas aparecem associados:
febre, náuseas, dores articulares, falta de força, coloração
amarelada da pele e escurecimento da urina. “O especialista também pode solicitar um exame mais detalhado
quando a pessoa relata antecedentes que o coloquem sob
suspeita, como em casos de transfusão sanguínea”, conclui
a hepatologista.
Em Pindamonhangaba, o Laboratório Municipal realiza
estes e outros exames. O ideal é passar por um médico, em
caso de suspeita, para que o profissional faça os pedidos e
acompanhe o caso. A maior parte das doenças, como as hepatites, por exemplo, tem sucesso no tratamento quando
diagnosticadas cedo.

V

Neste ano de 2015, lá no
sertão do distante Ceará, onde
está a nossa Mesopotâmia,
nosso berço natal-LIMOEIRO
DO NORTE, abraçada pelos
dois rios: Banabuiú e Jaguaribe, reina um clima de festa
e de confraternização. Comemora-se o cinquentenário do
maior evento esportivo estudantil da História da Terra
da Luz: as OLIMPÍDAS ESTUDANTIS JAGUARIBANAS. Esse
espetacular acontecimento é
fruto do idealismo de grandes
sonhadores, como o Padre
Francisco de Assis Pitombeira,
nosso grande mestre e eterno
diretor do Colégio Diocesano
sempre à frente do seu tempo,
José Nilson Osterne, Aécio de
Castro, só para citar alguns,cujos nomes jamais cairão no
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Cartório Eleitoral passa a
funcionar no Boa Vista
Divulgação

O Cartório Eleitoral de
Pindamonhangaba mudou de endereço, e foi para
a rua Francisco Glicério,
418, Boa Vista (próximo à
igreja São Joaquim).
Devido à instalação de
todos os equipamentos no
novo local, alguns serviços
devem ser retomados somente nos próximos dias.
O atendimento acontece de segunda a sextafeira, das 12 às 18 horas.
Mais informações pelo telefone (12) 3642-8544.

Após pressão de funcionários,
Bendertec faz reintegrações e
efetiva temporários
Guilherme Moura

Os trabalhadores da
Bendertec aprovaram na
tarde de sexta-feira (24), a
proposta negociada entre
o Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba-CUT e a direção da
empresa após ameaça de
greve.
A paralisação e aprovação do comunicado
de greve que ocorreu na
quarta-feira (22) foram
suficientes para a direção da empresa mudar
de postura. Metade dos
funcionários que haviam
sido demitidos durante a
negociação foram recontratados.
A maior reclamação era
o fato da empresa colocar
funcionários temporários
na atividade principal da
fábrica, na produção, o
que é proibido pela Convenção Coletiva de Trabalho.
De acordo com o se-

Trabalhadores aprovam proposta
apresentada após paralisação e ameaça de greve
cretário geral Herivelto
Moraes – Vela, com a
mobilização, parte desses funcionários foi efetivada e a empresa se comprometeu em respeitar a
norma.
“Felizmente, a empresa reconsiderou antes da
greve. A maior ferramen-

anguarda literária

ta da negociação é a união
da categoria, que é ainda
mais importante no atual
momento econômico do
país. Ver a empresa recontratando e efetivando foi
muito positivo. Parabéns
aos trabalhadores”, disse.
Segundo o dirigente
sindical Luciano da Silva –

o Tremembé, na negociação também ficou definido
que todos os trabalhadores
terão estabilidade de emprego por 30 dias.
A fábrica emprega
cerca de 80 funcionários na trefilação de
arames, no Distrito
Empresarial Dutra.

* 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

OLIMPÍADAS JAGUARIBANAS... MINHA TURMA...
esquecimento.
Um outro fato acontece e é
celebrado com muita emoção:
Jubileu de Ouro da Turma “Primeira Olimpíada Estudantil Jaguaribana (1965), do Colégio
Diocesano Padre Anchieta, da
qual fui um dos modestos integrantes (ainda existe um quadro, no Colégio, com o retrato de todos nós, pintado pela
competente professora Rosiole
Chaves).
Fernando Pessoa, o magistral poeta lusitano, falava que
a memória é a consciência inserida no tempo. Portanto, é
nosso dever salvar todas as
memórias vividas no mural das
recordações que são compassos desse tempo que vivemos.
Realmente, as recordações são
formas admiráveis que a nossa

Fundação Dr. João Romeiro

alma encontra de renunciar o
Adeus e manter vivas, atuais,
as doces nostalgias do ontem
que nunca retorna. Vejo pedaços de mim em outras fisionomias que trazem vestígios de
outrora , e sinto o pensamento
se decompor em imagens tão
queridas e inapagáveis. Como
esquecer este quinteto da minha classe, sempre amigos:
Mário Cleto, Tutu, Chico Eudes, Leleu, Edicéu, eles, campeões imbatíveis do time de
futebol de salão? Ah, as saudades batem no peito de uma
velha amizade, tentando driblar as emoções, e me conduzem até Ranalfo Freitas Mais,
uma explosão de inteligência,
que cantava, em ritmo de
samba, as músicas sacras em
latim do Padre Misael (“Tatum

ergo Sacramentum”, escrito
por São Tomás de Aquino) e a
Pedro Neto Diógenes, o gênio
da Matemática, pois, só ele
conseguia resolver as difíceis
equações de segundo grau
da professora Dona Valda, de
saudosa memória. Realmente,
as memórias são as adegas da
mente e, me vejo sorvendo
o vinho da fraternidade e da
amizade com Luiz Carlos Freitas, Nauto Bandeira, Zé Gadelha, Hugo Menezes Pinheiro,
Albecy,Carneirinho,Waldemar,
Dedé de seu Cosminho, Antonio de Pádua e estes três,
que já foram chamado pelo
Senhor: Bibi de Cortez, Lairton Bandeira e Chinês. Tento
salvar as memórias no mural
das evocações e sinto a saudade que se deita comigo, não

dorme e nem me deixa dormir.
Como esquecer Zé Bessa, que
ganhava a vida honestamente
vendendo quebra-queixo no
mercado para garantir, com
dignidade exemplar, a sua
sobrevivência? Ouço ecos da
poesia que atravessa o tempo,
na voz inconfundível do poeta
Luciano Maia, o “Maior Poeta
Vivo do Ceará”, como me confessou , certa, vez, na Academia Paulista de Letras, Paulo
Bonfim o Príncipe dos Poetas
Brasileiros. A força incrível do
pensamente traz todos eles
para a minha retina (por certo, talvez deixei de citar um ou
outro, a quem rogo a graça do
perdão) e dá-lhes vida e movimento.
Fico extasiado com a fenomenal magia do tempo que os

EXPEDIENTE

torna tão marcantes e presentes! Nessa hora tão feliz, inesquecível, elevo o meu coração
e minhas preces para a minha
Terra Querida, que me acompanha aonde eu for, até o fim
dos meus dias. Deus, em Sua
Infinita Bondade, há de velar
pela felicidade de todos. Finalizo com a Trova imortal de um
grande poeta fluminense, Luiz
Pizotti Frazão, que nunca foi a
Limoeiro, e, em correspondência, me dizia:
“A julgar pelo seu porte,
embora um clima cruel,
é Limoeiro do Norte
um pedacinho do céu!”
Meu pedacinho do céu,
meus Mestres e amigos, minha
turma gloriosa, um limoeirense
abraço e minha pálida homenagem.
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Cidade
Campanha do Dia dos Pais da
Acip segue até 15 de agosto
A campanha do Dia dos
Pais, realizada pela Acip –
Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba - começou dia 27 de
julho e segue até o dia 15 de
agosto. O objetivo é aquecer as vendas no comércio
da cidade.
Para essa promoção serão sorteadas quatro TVs
de Led 32 polegadas dia
15 de agosto, às 12 horas,
na praça Monsenhor Marcondes. Para participar, o
consumidor deve comprar
no comércio de Pindamonhangaba e preencher
corretamente o cupom, colocando na urna até as 18
horas do dia 14 de agosto.
Lembrando que no dia do
sorteio não serão aceitos
cupons. A promoção é certificada pela Caixa sob o Nº
6-1214/2015.
Segundo a Acip, a instabilidade da economia brasileira, os consumidores

Francielly Godoy

podem estar menos animados este ano. O ticket
médio investido nos presentes deve estar em torno
de R$ 80 a R$ 100. Apesar
da retração da economia,
os lojistas estão animados
e procuram arrumar suas
vitrines, oferecendo promoções em diveros setores
visando atrair os consumidores. Bares e restaurantes
também se organizam para
a comemoração da data.
Para o presidente da
Acip, Etore Bonini, as campanhas movimentam as
vendas e, nesse momento
da economia, a diferença vai estar no detalhe.
“É hora de nos reinventarmos, porque há muito
tempo, sabemos que é na
crise que se cresce. Momentos como esse, nos
dão a oportunidade de
sermos mais criativos e
muito mais empreendedores”, conclui.

Lojas devem apostar em
produtos de qualidade,
vendedores atenciosos,
vitrines decoradas e
promoções

Divulgação

Cursos gratuitos de
comunicação na Anhanguera
A Faculdade Anhanguera de Pindamonhangaba está promovendo
mais uma temporada de
minicursos gratuitos. O
objetivo da ação é colaborar com aqueles que
querem incrementar o
currículo e se atualizar
profissionalmente. As atividades vão até o final do

Etore Bonini, presidente da Acip

Casa Transitória
arrecada doações
para brechó
A Casa Transitória
Fabiano de Cristo está
organizando o ‘Brechó Fashion Week’. O
evento terá os lucros
totalmente
revertido à instituição, que
está precisando de
doações. A população pode doar roupas,
sapatos, acessórios e

maquiagens até quinta-feira (30). A data
do brechó será divulgada em breve.
A casa está situada
na rua Frei Fabiano
de Cristo (antiga rua
Guaratinguetá), 555,
Crispim. Mais informações pelo telefone
3642-6277.
Divulgação

mês. Os últimos cursos
desta temporada estão
com vagas nas áreas de
marketing e comunicação. Para participar é necessário ter o Ensino Médio completo.
O primeiro curso será
sobre ‘Mídia Online’, nesta quarta-feira (29), às
19h30, com duração de

duas horas e será ministrado pelo professor acadêmico André Petris Gollner.
O segundo acontece na
próxima quinta-feira (30)
com o tema ‘Etiqueta profissional e Marketing pessoal – 360°’, a partir das
19h30, com duração de
duas horas.
Os cursos são gratuitos

e têm 80 vagas. As inscrições estão sendo feitas
pelo site http://faculdadeanhanguera.wix.com/
cursosdeinverno#!pindamonhangaba/cf91.
Mais informações sobre os cursos pelo e-mail
angelo.filho@anhanguera.com ou pelo telefone
3644-3300.

Pinda abre vagas para curso de
aprendizagem com vínculo empregatício
Pindamonhangaba está com inscrições
abertas para o processo
seletivo do CAI - Curso
de Aprendizagem Industrial do Senai, com
empresas contribuintes
para 2016.
Os cursos oferecidos
têm o total de 1.600 horas e estão disponíveis
em três áreas:
- Eletricista de Manutenção (16 vagas para
a turma da manhã e 16
para a turma da tarde).
- Mecânico de Manutenção (16 vagas para
a turma da manhã e 16
para a turma da tarde).
- Mecânico de Usinagem (32 vagas para
a turma da manhã e 32
para a turma da tarde).
As aulas serão de segunda a sexta-feira com

Divulgação

Interessados devem escolher entre uma das três
empresas no ato da inscrição
turmas das 7h30 às 11h30
ou 13 às 17 horas (horário que escolhem no ato
da inscrição). As aulas
começarão em janeiro de
2016 (previsão de 20 de
janeiro) com vínculo em-

pregatício como aprendiz
contratado por dois anos
pelas indústrias.
As inscrições para o
exame seletivo começam
nesta quarta-feira (29), a
partir das 14 horas, e se-

guem até 10 de agosto.
Para concorrer é preciso
ter no mínimo 14 anos no
início das aulas e no máximo 22 anos, ter concluído
o 9° ano até a data de início das aulas e apresentar
RG e CPF.
No ato da inscrição os
candidatos devem escolher entre as empresas
Gerdau, Tenaris e Novelis. Nos casos da Tenaris
e Novelis, o aluno terá que
apresentar uma carta de indicação fornecida por funcionários da companhia.
As inscrições serão feitas no site www.sp.senai.
br (clicar na opção: Processo Seletivo – Aprendizagem Industrial Empresas Contribuintes).
Mais informações pelos telefones 2126-9856 e
2126-9857.
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Professor Osvaldo
Ricardo Piorino
protocola pedido referente solicita providências no
a iluminação pública
trânsito da cidade
Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

“Precisamos nos adequar à realidade
que enfrentamos”
Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Vereador Ricardo Piorino

Vereador Professor Osvaldo

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) protocolou na
Sessão do dia 06 de julho
o Requerimento de nº
1077/2015, ao Executivo
Municipal, com cópia à
Secretaria Estadual de
Logística e Transportes,
solicitando com urgência
a ampliação da iluminação pública nas avenidas
Professor Manoel César
Ribeiro e Vereador Abel
Fabrício Dias.
Considerando a importância que possuem essas
duas avenidas dentro de
nosso município e que
hoje ambas se encontram
duplicadas, fazendo a
ligação da região central
aos importantes bairros de

nossa cidade.
O vereador Professor
Osvaldo ressalta em sua
fala que após a duplicação da avenida Professor
Manoel César Ribeiro, que
liga o centro aos bairros da
Zona Leste e da avenida Vereador Abel Fabrício Dias,
que liga o centro ao Subdistrito de Moreira César,
a iluminação só contempla
uma das mãos, deixando
o outro lado das pistas
onde foram construídas
as ciclovias usadas pelos
munícipes, totalmente às
escuras. Diante deste fato
e de diversas reclamações
feitas pelos usuários, o
vereador fez esse pedido
junto à Administração
Municipal.

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

O vereador Ricardo Piorino (PDT) protocolou Requerimento, endereçado ao
Prefeito Municipal, com cópia
ao Departamento de Trânsito,
solicitando providências para
melhorar o trânsito na cidade,
especialmente nos horários
de pico.
Segundo o vereador, tendo
em vista o considerável aumento do número de veículos
no município, que atualmente
se aproxima dos 90.000 (noventa mil), diversas medidas
devem ser tomadas, visando
a melhoria e segurança do
tráfego.
“Providências devem ser
tomadas, por exemplo, para
evitar o acúmulo de veículos e
o transtorno no trânsito central
por ocasião da passagem ou
parada dos trens pelas linhas
férreas que cruzam a cidade.
Além do rebaixamento da
via férrea, medida que vem
sendo reivindicada há bastante
tempo e que apenas poderá se
tornar realidade a longo prazo,

outras podem e devem ser
tomadas pela Administração
Municipal para amenizar
o caos nas imediações das
referidas linhas”, observou
Piorino.
Necessário ressaltar ainda
a necessidade de rever a legalidade da permissão relativa ao
estacionamento de veículos
nos dois lados de diversas
vias públicas de tráfego de
“mão dupla”. Em muitas das
mencionadas vias, não há espaço suficiente para o tráfego
em dois sentidos, situação que
acarreta transtorno ao trânsito,
além de risco de acidente.
“Solicitamos novamente
a realização de uma operação tapa-buracos nas ruas e
avenidas do município, bem
como a renovação das pinturas das faixas de sinalização
horizontal e vertical, para melhor fluidez e organização do
trânsito na cidade e esperamos
o atendimento por parte do
departamento competente”,
acrescentou o vereador.

Roderley Miotto pede estudos para
ampliar as linhas de ônibus para
atender o CAPS no Parque das Nações
O vereador Roderley Miotto (PSDB) encaminhou o
Requerimento n° 1114/2015,
ao Executivo, com cópia ao
responsável pela empresa Viva
Pinda, solicitando estudos com
urgência, no intuito de melhorar, bem como ampliar a linha
de ônibus que atende o Parque
das Nações, principalmente
no horário de atendimento do
CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial, inaugurado
recentemente no bairro.
De acordo com o vereador,
no local estão sendo realizados
atendimentos de psiquiatras,
psicólogos, psicólogos infantis, casa de triagem e o CAPS
AD - Álcool e Drogas. As
pessoas que fazem tratamentos
e precisam do atendimento,
estão com problemas de meios
de transporte para chegar até
o novo prédio, cujo local é
amplo com importantes trabalhos realizados com estes
pacientes.
“Fui procurado por diversos moradores pedindo a nossa
intervenção junto a empresa de
ônibus, pois são de diversos
bairros da cidade, como o
Distrito de Moreira César, Araretama, Cidade Nova, Cidade
Jardim, entre outros. Muitos
precisam de acompanhantes
para irem de ônibus ao local e
como foi transferido para um
bairro mais afastado do centro,
os moradores precisam pegar
dois ônibus, aumentando o
custo. Espero que o Prefeito e o
João - da Viva Pinda, estudem

Assessoria

Assessoria

Edmundo,

Dr. Marcos Aurélio, Edmilson Géia
Cruz Grande e Ribeirão Grande

vereador

nos bairros

Em constante luta pela
melhoria da qualidade de
vida dos pindamonhangabenses, o vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR) esta
reiterando junto a Prefeitura
e seus órgãos competentes os
requerimentos que solicitam
melhorias para os bairros Cruz
Grande e Ribeirão Grande; o
vereador cobra da Administração várias revindicações.
Em reunião com o Edmundo, do Ribeirão Grande e
com César, jogador de futebol
profissional e outros moradores daquela região, ficou
constatado que o Parlamentar
deveria entrar com requerimentos junto a prefeitura.
Entre as várias revindicações solicitadas pelo vereador
estão: uma cadeira de soroterapia para o Posto de Saúde
Cruz Grande, uma mesa para

e

de

César

de

após reunião

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

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

Vereador Martim Cesar

O Vereador Martim Cesar (DEM) enviou solicitação ao Prefeito Vito Ardito, pedindo providências
junto ao departamento competente, para que sejam
realizados estudos visando a colocação de redutores
de velocidade na rua Senador Dino Bueno, no trecho a partir do cruzamento de acesso para o DSM
e Crispim, até as proximidades do Bar Piracuama.
O Vereador justifica seu pedido que o trânsito de
ônibus e caminhões nesta via é intenso, colocando
em risco a segurança de pedestres e ciclistas que
transitam pelo local.
Sinalização
Outro pedido do vereador Martim Cesar ao Executivo é para que sejam feitas melhorias na sinalização horizontal e pintura da lombada existente na
rua Dr. Rodrigo Romeiro, em frente ao número 254.
A falta de sinalização adequada coloca em risco a
segurança dos pedestres, ciclistas e veículos que
passam pelo local.
F a l e co m o ver ea d o r M a r t i m C es a r :
Ga b i n et e: Tel s . (1 2 ) 3 6 4 4 2 2 7 1 o u 3 6 4 4 2 2 7 2
e-m a i l : m a r t i m ces a r @ ca m a r a p i n d a . s p . g o v. b r

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

Assistentes

Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

V eread or R od erley M iotto

a melhor forma de atender esta
demanda, pensando sempre no
bem-estar da nossa população”, destaca o vereador.
Pronto Socorro Infantil
O vereador Roderley Miotto encaminhou o Requerimento 1147/2015, à Secretaria de
Saúde, pedindo informações
sobre a previsão de inauguração do Pronto Atendimento
Infantil. De acordo com o
vereador, as instalações já se
encontram prontas, e com a
transferência do atendimento
infantil para um local específico, haverá uma sensível
melhora no atendimento no
Pronto Socorro Municipal.
“A população nos tem
cobrado informações sobre
este Pronto Atendimento, ou
Pronto Socorro Infantil, que
vai atender aos anseios de
toda nossa população, com
melhoria no atendimento médico em nossa cidade”, explica
Roderley Miotto.

Fale com o vereador:

Câmara retorna às
atividades na próxima
segunda-feira, dia 3

C o m u n i ca ç ã o /C VP

C o m u n i ca ç ã o /C VP

reuniões dos agentes comunitários e que também seja feito
os reparos de manutenção
na parte elétrica do posto de
saúde.
Já no bairro Ribeirão
Grande, o vereador Dr. Marcos Aurélio solicitou mais sinalização na Estrada Municipal Jesus Antônio de Miranda,
principalmente entre os km
15 e 16, também foi pedida a
extensão de mais um dia de
atendimento médico e outra
importante revindicação do
vereador foi que se realizem
estudos e projetos para colocar um dentista para atendimento no Ribeirão Grande.
O vereador alega que são
pedidos necessários para
aquela região, para mais segurança e saúde publica, além
de mais qualidade de vida e
melhor locomoção.

de

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

Dr. Marcos Aurélio reitera
Martim Cesar pede instalação
de redutores de velocidade na
pedidos de melhorias para
Cruz Grande e Ribeirão Grande rua Senador Dino Bueno
Ao reiterar os pedidos o vereador tem o intuito
de melhorar ainda mais o Posto de Saúde do
bairro Cruz Grande e solicitar algumas
melhorias para o bairro Ribeirão Grande

Assessoria

de

No próximo dia 03 de agosto, a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba retorna suas
atividades parlamentares e realiza a 26ª Sessão Ordinária, partir das 18 horas, no plenário
“Francisco Romano de Oliveira”, localizado
na rua Alcides Ramos Nogueira, 860 – Loteamento Real Ville, Mombaça. A sessão é aberta
à população e poderá, ainda, ser acompanhada
através da transmissão “ao vivo” pela internet
no portal www.camarapinda.sp.gov.br e no canal
04 (digital) da operadora de TV a cabo NET, de
Pindamonhangaba.
Recesso
A Câmara está em recesso parlamentar desde
o dia 15 de julho. Com isso, as sessões ordinárias foram interrompidas, porém os trabalhos
legislativos continuaram com atendimento
normalmente, pois os funcionários, bem como
vereadores e assessores, atendem normalmente
das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, de segunda
a sexta-feira. Nesta próxima semana o recesso
será suspenso e a rotina das sessões voltam ao
normal, todas as segundas-feiras, a partir das
18 horas. Compareçam e prestigiem as Sessões
da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
Assessoria de Comunicação/CVP

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

C o m u n i ca ç ã o

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

Telefones:
(12) 3644-2275 e 3644-2279
w w w . ca m a r ap i n d a . s p . g o v . b r
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Veículos com placas
de final 4 devem
ser licenciados até
sexta-feira
Os proprietários de
veículos com placas de
final 4 devem realizar o
licenciamento obrigatório do exercício 2015 até
sexta-feira (31). O serviço
pode ser feito de forma
eletrônica, com entrega
do CRLV – Certificado de
Registro e Licenciamento
de Veículo pelos Correios,
ou diretamente nos postos
do Detran-SP e do Poupatempo.
De acordo com o CTB
– Código de Trânsito Brasileiro, válido em todo o
país, todos os veículos devem ser licenciados anualmente e o porte do CRLV é
obrigatório. No Estado de
São Paulo, o licenciamen-

to é feito entre abril e dezembro, de acordo com o
final da placa.
Conduzir veículo com
o licenciamento em atraso é infração gravíssima (artigo 230 do CTB):
multa de R$ 191,54, inserção de sete pontos no
prontuário do proprietário do veículo, além de
apreensão e remoção do
veículo.
Já conduzir sem portar
o documento, mesmo que
o licenciamento esteja em
dia, é infração leve (artigo
232 do CTB): multa de R$
53,20, três pontos na carteira e retenção do veículo
até que o CRLV seja apresentado.
Divulgação

Em Pinda, documento pode ser obtido
na unidade Poupatempo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 170/2015
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. 170/15, referente
à “Aquisição de móveis hospitalares, aplicação adequação das Unidades de Saúde”, com
encerramento dia 11/08/15 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, 28 de julho de 2015.
PREGÃO Nº 171/2015
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. 171/15, referente
à “Aquisição de material elétrico para atender a fachada do Museu Histórico e Pedagógico
D. Pedro I e Dona Leopoldina e prédios da Secretaria de Educação e Cultura”, com
encerramento dia 11/08/15 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, 28 de julho de 2015.
PREGÃO Nº 172/2015
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. 172/15, referente
à “Aquisição de etiquetas, fita adesiva e bobina térmica para relógio de ponto biométrico”,
com encerramento dia 12/08/15 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, 28 de julho de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 173/2015
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. 173/15,
referente à “Aquisição de tachão, tacha e cola de fixação, para sinalização viária”, com
encerramento dia 12/08/15 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, 28 de julho de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 174/2015
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. 174/15, referente
à “Aquisição de fórmulas infantis para alimentação escolar, conforme Termo de Referência”,
com encerramento dia 13/08/15 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, 28 de julho de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 175/2015
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. 175/15,
referente à “Aquisição de camas fawler aplicação atendes as Unidades de Saúde”, com
encerramento dia 13/08/15 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, 28 de julho de 2015.

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA
COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP.
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416/3642-3316 - Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
É feita a presente INTIMAÇÃO por edital de JHOSE RHAMON REIS MARCELINO DOS SANTOS,
em virtude do mesmo não ter sido encontrado nos endereços indicados, nas vezes em que foi
procurado, encontrando-se em local incerto e não sabido, e atendendo ao requerimento da credora
fiduciária, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, devendo Vossa Senhoria comparecer a essa
Serventia, no endereço supra, das 09:00 às 16:00 horas, para efetuar o pagamento da importância
em mora, além das despesas de intimação e postagens, publicação do presente edital e
emolumentos da qual é devedor, em decorrência de atraso no pagamento das prestações relativas
ao Contrato de Financiamento Habitacio-nal sob nº 84440640269-9, firmado em 20/06/2014,
registrado sob nº 02, na Matrícula nº 56.276, neste registro imobiliário, tendo por objeto o imóvel
situado na RUA CAMPO GRANDE nº 57, APTO. 02, TERRA DOS IPÊS, PINDAMONHANGABA-SP.
O prazo para pagamento da dívida é de 15 (quinze) dias, a contar da terceira e última publicação
deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa
da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 22 de julho de 2015.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR - Oficial Registrador -

OFICIALRHAMON
DE REGISTRO
IMÓVEIS, TÍTULOS
E DOCUMENTOS
E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
JHOSE
REIS DE
MARCELINO
DOS SANTOS
2 col x 5 cm
DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP.
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416/3642-3316 - Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
É feita a presente INTIMAÇÃO por edital de PAULO HENRIQUE MAXIMO, em virtude do mesmo
não ter sido encontrado nos endereços indicados, nas vezes em que foi procurado, atendendo ao
requerimento da credora fiduciária, REMAZA NOVATERRA AD-MINISTRADORA DE CONSÓRCIO
LTDA., devendo Vossa Senhoria comparecer a essa Ser-ventia, no endereço supra, das 09:00 às
16:00 horas, para efetuar o pagamento da impor-tância em mora, além das despesas de intimação
e postagens, publicação do presente edi-tal e emolumentos da qual é devedor, em decorrência
de atraso no pagamento das presta-ções relativas à Escritura Pública de Venda e Compra, Mútuo
com Alienação Fiduciária, firmada em 04/06/2012, registrado sob nº 04, na Matrícula nº 48.078,
neste registro imo-biliário, tendo por objeto o imóvel situado na RUA ARMANDO BASSO, LOTE
141, QUADRA “04”, RESIDENCIAL MANTIQUEIRA, PINDAMONHANGABA-SP. O prazo para
pagamento da dívida é de 15 (quinze) dias, a contar da terceira e última publicação deste edital,
sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credo-ra/
requerente.
Pindamonhangaba, 22 de julho de 2015.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR - Oficial Registrador -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 061/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 61/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada para
efetuar serviços de manutenção corretiva em guindaste articulado Munck, modelo 640-18 pertencente
à Secretaria de Obras e Serviços desta municipalidade”, a Autoridade Superior, face à manifestação
do Sr. Pregoeiro, fica a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº.
10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 20 de julho de 2015.
PREGÃO Nº. 073/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 73/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada
para fornecimento, instalação de vidros canelados, lisos e porta de vidro”, a Autoridade Superior, face
à manifestação do Sr. Pregoeiro, fica a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº.
8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 21 de julho de 2015.
PREGÃO Nº. 079/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 79/15, que cuida de “Aquisição de materiais de funilaria e pintura
visando atender as necessidades de manutenção e conservação dos veículos pertencentes à frota

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 076/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 76/15,
que cuida de “Aquisição de câmaras de
conservação de vacinas para equipar
todas as salas de vacinas do município”, a
Autoridade Superior com base no parecer
da Secretaria de Assuntos Jurídicos, com
base nos pareceres da Secretaria de
Saúde e Assistência Social, Secretaria
de Assuntos Jurídicos e Departamento
de Finanças, anexo aos autos, nega
provimento aos recursos interpostos em
ata pelas empresas Elber Industria de
Refrigeração Ltda.,mantendo assim sua
inabilitação e Lobov Cientifica Importação,
Exportação, Comércio de Equipamento
para Laboratórios Ltda, mantendo
a habilitação da empresa INDRELINDUSTRIA
DE
REFRIGERAÇÃO
LONDRINENSE LTDA; e HOMOLOGA
e ADJUDICA o procedimento licitatório
supra em favor da empresa (itens/
lotes): Indrel Indústria de Refrigeração
Londrinense Ltda. (01, 02 e 03).
Pindamonhangaba, 22 de julho de 2015.
PREGÃO Nº. 089/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 89/15,
que cuida de “Aquisição de curativos”, a
Autoridade Superior com base no parecer
da Secretaria de Assuntos Jurídicos,
Considerando o parecer as Secretaria de
Assuntos Jurídicos, nego provimento a
intenção de Recurso da empresa Cirúrgica
Fernandes – Comércio de Materiais
Cirúrgicos Hospitalares – Sociedade
Limitada, HOMOLOGO e ADJUDICO o
procedimento licitatório supra em favor
das empresas (itens/lotes): Cholmed
Comercial Hospitalar Ltda. (02, 13, 14, 16,
17, 24, 27); Comercial 3 Albe Ltda. (01,
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 22,
25, 26). itens imprósperos 15, 18, 19, 20,
21 e 23.
Pindamonhangaba, 21 de julho de 2015.
PREGÃO Nº. 151/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº.
151/15, que cuida de “Aquisição de
bicicleta ergométrica para fisioterapia
Moreira César”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr.
Pregoeiro no procedimento licitatório
supra em favor da empresa (item/lote):
Luiz C. de Melo Souza Lorena ME (01).
Pindamonhangaba, 23 de julho de 2015.
PREGÃO Nº. 154/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº.
154/15, que cuida de “Aquisição de livros
para o Núcleo de Apoio Psicopedagógico
do bairro Bela Vista, Núcleo de Apoio
Psicopedagógico
do
bairro
Pasin,
unidades de ensino infantil e unidades de
ensino fundamental da Rede Municipal”,
a Autoridade Superior HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no
procedimento licitatório supra em favor da
empresa (item/lote): Editora Iracema Ltda.
(03). Lotes 01, 02 e 04: Fracassado.
Pindamonhangaba, 24 de julho de 2015.

municipal por um período de 12 meses”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro,
fica a presente licitação DESERTA, com base nas Leis
Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 20 de julho de 2015.
PREGÃO Nº. 082/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 82/15, que cuida de “Contratação de empresa na prestação de
serviço para cópia de chave, abertura de segredo e troca de mola de porta e piso para o Departamento
de Administração”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, fica a presente
licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 21 de julho de 2015.
PREGÃO Nº. 153/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 153/15, que cuida de “Aquisição de sistema completo para
controle e gerenciamento de atendimento por senha incluindo instalação e serviços de manutenção
corretiva, assistência técnica com substituição de peças durante o período de garantia, para o setor de
atendimento do protocolo e arrecadação (Iptu/Iss) no prédio sede da Prefeitura de Pindamonhangaba”,
a Autoridade Superior, face à manifestação da Sra. Pregoeira, fica a presente licitação FRACASSADA,
com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 24 de julho de 2015

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL
DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
CACS-FUNDEB – PINDAMONHANGABA
2013 – 2015
Conselhofundeb_pinda@ig.com.br

ConVoCaÇÃo
Convocamos os srs. Membros do Conselho CACS _ FUNDEB , para nossa
reunião mensal, a realizar-se no dia 05

feira,

de Agosto de 2015,quarta-

em seu horário habitual às 18:15 hrs., na SEC – Secretaria de

Educação de Pindamonhangaba, à Avenida Fortunato Moreira, 173,
centro.
Sua presença é imprescindível para a realização de nossos objetivos.

Pauta:
*Alteração do Regime Interno .
* Visitas realizadas.

** Favor confirmar recebimento deste Email... **

Ronaldo Pinto de andrade
Presidente do CaCS-FUndEb

QUARTA-FEIRA
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história
Tribuna do Norte

Altair Fernandes Carvalho

O crime da rua dos Latoeiros

(I)

Um caso de violência e roubo praticado por negros cativos contra sua
senhora na Pindamonhangaba da segunda metade do século XIX

(Este relato tem como fonte uma transcrição paleográfica que se encontrava no Arquivo Histórico Municipal
“Dr. Waldomiro de Abreu”, trabalho creditado a Aline
Pinto Alves, Sílvia Maria Pereira Novais e Jurandyr Ferraz
de Campos. Informações complementares: arquivo de
edições do jornal Tribuna do Norte e “Pindamonhangaba
Através de Dois e Meio Séculos”– de Athayde Marcondes Tipografia Paulista/SP, 1922).

N

aquela segunda-feira, 12
de janeiro de 1885, a má
notícia logo correu entre
os moradores da Vila Real Nossa
Senhora do Bom Sucesso de Pindamonhangaba. Algo de muito
ruim havia acontecido na rua dos
Latoeiros , residência da portuguesa dona Isabel Henriqueta Bulcão.
A chegada do delegado, dr.
Antonio Pedro Teixeira, acompanhado do escrivão Antonio
Feliciano de Morais, do médico,
dr. José Manoel da Costa França e do farmacêutico José Pedro
Ferreira para o exame de corpo
delito, confirmava aos curiosos
que o caso era de morte e morte
com uso de violência.
Quando o negociante José
Fortunato da Silveira Bulcão encontrou sua mãe morta na cama,
na mágoa de sua dor diante da
perda irreparável que acabava de
sofrer, não encontrou valor que
pudesse calcular tão considerável dano, antes prefereria perder
muitas vezes vinte contos de réis
do que sofrer tal golpe.
Dona Isabel Henriqueta Bulcão tinha sido sufocada pela força
de mãos sobre a boca e pescoço.
Homicídio seguido de roubo, pois
o baú de roupas da vítima encontrava-se aberto e haviam desaparecido roupas, dinheiro e joias.
Também havia desaparecido uma
escrava de nome Maximiana, que
ele havia dado para a mãe, para
que lhe fizesse companhia. Até
então o assassinato era atribuído
a essa escrava, a quem ele incumbira a tarefa de fazer companhia
e cuidar de sua mãe. Mais tarde é
que viria à tona que a negra tinha
sido cúmplice, ou co-ré, do autor
do crime, o escravo José. O tal era
cozinheiro de José Fortunato e
andava fugido. Na noite do crime,
Maximiana, com quem José vinha
mantendo relações, havia facilitado a entrada do preto na casa.

L
-

Conforme aquilo que fora apurado posteriormente, o crime teria ocorrido por volta das 22 horas. A vítima havia se recolhido
à cama às 21 horas, mas ouvindo
rumores de conversação na varanda da casa, resolveu ir ver o
que era. Foi quando deram cabo
em sua vida. Em seguida conduziram seu cadáver de volta a cama,
a acomodando sob as cobertas.
A equipe do delegado havia
constatado que o corpo da velhinha trazia as faces repletas
de equimoses. Ferimentos eram
visíveis em outras partes do corpo. Chamou a atenção dos examinadores um rosário e um cordão introduzidos sobre a dobra
da pele no pescoço da vítima.
Deduziram que aqueles objetos
tinham sido enfiados com uso
de força, utilizando para isso um
lenço dobrado, que fora encontrado ao lado do corpo. A boca
semiaberta indicava que seu
agressor a havia forçada com as
mãos ou usado uma mordaça.
Naquele mesmo dia 12 de janeiro de 1855, José e Maximiana
foram localizados e presos. Com
eles, além de duas camisas femininas ensanguentadas, foram
encontrados dinheiro em cédula
e moedas; roupas, lençóis, lenços, guardanapos, espigas de
milhos, farinha de mandioca,
café, melancia, fumo, caixa de
fósforo, vela, tesoura, agulha,
novelos de linha, cachimbo, faca
de ponta, navalha, caixa com
óculos e outros objetos que o
escrivão inventariou como sendo pertencentes a José Fortunato da Silveira Bulcão.
Maximiana
acusa José
Maximiana, escrava pertecente a José Fortunato da Silveira Bulcão, viera de Macahi,

iterárias
embranças

África. Era solteira e vivia em
Pinda fazia um ano. Dizia ser
filha de João e Manuela. Era
analfabeta e não sabia a idade
que tinha. Indagada sobre o que
sabia fazer como ofício, respondia que fazia tudo aquilo que era
próprio a uma escrava fazer.
No interrogatório referente
ao crime, Maximiana disse que
o autor fora José. Ao ser indagada de onde havia surgido aquele
negro que se encontrava fugido
fazia quinze dias, respondeu
que, se aproveitando que ela e
dona Isabel haviam saído para
fazer uma visita, ele havia se
escondido debaixo da cama de
sua senhora. Disse que a casa
era fechada e levavam a chave
quando saíam. Que o negro teria
entrado na casa quando elas já
tinham voltado da visita, quando a porta da rua já se encontrava aberta e também a do quarto
da senhora.
Disse que o assassinato se
dera às dez horas da noite e que
ela não pode fazer nada porque
também fora ameaçada. Tudo
acontecera na sala de jantar, no
momento em que dona Isabel
foi até lá para reclamar porque
ela não tinha colocado o urinol
no quarto. José tinha saído do
corredor e agarrou sua senhora,
e que eles não tinham conversado antes disso. Contou que
na hora não procurou sair pela
porta do quintal e pedir socorro
porque a referida porta encontrava-se fechada e a chave em
poder da senhora. Para matar
dona Isabel, José botou a mão
em sua boca, atirou ela no chão
e depois pisou-lhe no pescoço.
(continua na edição da próxima quarta-feira)
Nota do redator. A rua dos
Latoeiros é a atual Amador
Bueno. Seguindo pela Marechal
Deodoro, logo depois do Museu
Dom Pedro I e Dona Leopoldina, é a primeira à direita em direção ao Bosque e rio Paraíba.
Latoeiros eram os funileiros, os
fabricantes de objetos de latão,
as pessoas que trabalhavam com
o latão naquela época em que a
matéria plástica era ainda desconhecida.

Numa vereda solitária...
Divulgação

...ela passeia. De alma satisfeita,
canta e caminha, balouçando os braços.
E a fina relva da vereda estreita
vai beijando a leveza de seus passos.
Vai descuidosa. Nem sequer suspeita
que meus olhares – sátiros devassos –
vão-na seguindo, vão sonhando, à estreita,
beijos de fogo, noturnais abraços...
quando ela passa, à margem do caminho
curvam-se as flores, numa reverência
à graça de seu corpo louçainho.
E seu passo é uma lépida cadência
que o vento vem trazer de mansinho
num murmúrio de brejeira confidência...
Hylario Correa,
Tribuna do Norte, 7 de junho de 1931

Divulgação

Anúncio do passado
Tribuna do Norte, junho de 1927
Divulgação

