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Pinda garante cadeira na 
Diretoria Executiva da Unesco

O professor Luís Otávio Pa-
lhari foi eleito membro da Di-
retoria Executiva da WFUCA/
Unesco - Federação Mundial 
das Associações Centros e Clu-
bes durante o congresso mun-
dial da instituição, realizado em 
julho, na China.

Após o evento, o professor 
disse que fi cou muito feliz pelo 
convite e pela escolha, pois 
será a primeira vez que o Brasil 
será representado na diretoria 
executiva da WFUCA/Unesco. 
“Estarei me esforçando e tra-
balhando para ajudar nos ob-
jetivos da Unesco, em especial: 
uma educação para cultura de 
paz na mente de homens e mu-
lheres, e ética global”, afi rmou 
Palhari.
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Em Pequim, Luís Otávio Palhari foi nomeado membro da Diretoria Executiva da WFUCA/Unesco

PASTORES FAZEM ‘CAFÉ EM 
COMUNHÃO’ NO ARARETAMA

Dezenas de pastores e 
líderes evangélicos de Pin-
damonhangaba participam 
do ‘Café Comunhão’ nesta 
quarta-feira (5), a partir das 
8h30, na Igreja Assembleia 

de Deus, Ministério Rio de 
Janeiro.

O objetivo do encontro é 
buscar a unidade e o fortale-
cimento das igrejas evangé-
licas do município. Durante 

o Café Comunhão haverá 
louvor, oração e a pregação 
da palavra de Deus, que 
desta vez fi cará por conta da 
pastora Marta Suana.

PÁGINA 5

O último encontro foi na Assembleia de Deus Ministério Taubaté, do Jardim Eloyna

Após treinos em Pinda, 
seleção de judô estreia 
no Mundial de Sarajevo

A Seleção Brasileira Juvenil 
de Judô, que fez preparação em 
Pindamonhangaba, inicia hoje (5) 
a disputa do Mundial Sub 18, em 
Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina.

Durante os treinos em Pindamo-
nhangaba, que foram realizados no 
hotel Colonial Plaza, entre os dias 
28 de julho e 2 de agosto, os 20 

atletas que representam o país pas-
saram por um período de aclimata-
ção ao fuso-horário da Bósnia, que 
está cinco horas a frente do horário 
de Brasília. Com isso, os horários 
de treinamentos e refeições foram 
adiantados para que eles já che-
gassem a Sarajevo adaptados.
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Equipe treinou na cidade durante sete dias

Dois turistas estão desaparecidos 
na serra da Mantiqueira PÁGINA 5

HISTÓRIA 
continua com 
o assassinato 
da portuguesa
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ARTISTA VICTOR 
NAREZI PARTICIPA 
DE OFICINA DE 
CONTAÇÃO DE 
HISTÓRIAS
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ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Continuando o interroga-
tório referente ao crime 

da rua dos Latoeiros, na Pinda-
monhangaba do século XIX...

Disse a escrava Maximiana 
que naquela hora dera dois gri-
tos altos e que a senhora tam-
bém gritara tentando chamar a 
atenção do senhor. Então, mos-
trando-lhe um canivete, José fa-
lou para que ela se acomodasse 
senão fazia-lhe o mesmo que es-
tava fazendo com sua senhora. 
Após ter matado dona Isabel, 
o assassino a deixou no chão 
e com a vela que estava com a 
falecida se dirigiu até o quarto 
da senhora para abrir os baús e 
roubar. Quando ela, Maximia-
na, tentou acompanhá-lo ele 
tornou a ameaçá-la com o cani-
vete. Sobre as chaves dos baús, 
disse que estavam em cima de 
uma mesa perto da imagem de 
Santo Antonio, no quarto mes-
mo, era ali que fi cavam sempre. 
Depois do roubo, José levara o 
corpo da falecida da sala para o 
quarto, sendo que para isso ele 
a obrigou a ajudá-lo. Falou tam-
bém que José cobrira o cadáver, 
mas que não havia lhe mudado a 
roupa. Feito isso, falou para ela 
que se arrumasse para irem em-
bora. Como ela recusou, disse 
que se fi casse fi caria criminosa. 
Disse que não sabia o que ele ti-
nha roubado e que ao sair fora 
somente com a roupa do corpo 
e José levara duas trouxas, uma 
com açúcar, a outra não sabia o 
que continha. Sobre os perten-
ces encontrados com eles falou 
que era José que os levava, a ele 
pertenciam.

Perguntaram se na ocasião da 
fuga ela estava regrada (mens-
truada), se a camisa de mulher, 
ensanguentada, que haviam 
encontrado na trouxa era por 
causa disso. Maximiana confi r-
mou que sim, que se encontra-
va com regra e que a tal roupa 
a ela pertencia. Então questio-
naram porque anteriormente ti-
nha afi rmado que saíra somente 
com a roupa do corpo. Respon-
deu que quando estava regrada 
vestia duas camisas e que havia 
tirado a camisa por estar muito 
suja. Mas se complicou ao ser 
indagada sobre outra saia, além 
daquela e de um vestido e cha-
les que tinham sido encontrados 
na ponte do Paraíba depois que 
ela e José haviam passado por 
lá. Confi rmou que eram dela e 
que com o tal vestido pretendia 
atirar-se no rio Paraíba, pois 
receava fi car criminosa. Para 
explicar porque não tinha se ati-
rado no rio e qual o motivo de 
haver deixado a roupa em cima 
da ponte, respondeu que o ne-
gro a impedira de pular e que ele 
também não deixou ela pegar a 
roupa de volta porque já ia ama-
nhecendo. Interrogado sobe a 
razão de não ter pulado com a 
roupa que estava no corpo mes-
mo, disse que tinha ouvido dizer 
que roupa nova vinha para cima 
da água, não se afogava.

Naquele interrogatório Maxi-
miana falou também que depois 
do assassinato eles ainda demo-
raram na casa de uma para duas 
horas e durante todo o tempo 
José fi cou remexendo a casa, 
mas ela nada fazia nem fugia de 
medo dele. Depois fecharam a 

O crime da rua dos Latoeiros (II)
Um CASO DE VIOLÊNCIA e roubo praticado por NEGROS CATIVOS contra sua 

senhora na Pindamonhangaba da SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX

porta e foram para um rancho 
de pasto no porto, ali perma-
necendo até de madrugada. Ao 
lhe perguntarem como é que só 
depois de terem passado a ponte 
quisera se atirar no rio, respon-
deu que queria voltar para fazer 
isso, porém José não deixou, di-
zendo que não havia perigo de 
serem apanhados.

Revelou também que após 
saírem do rancho, um pouco 
mais adiante, se embrenharam 
no mato e foi quando José esfa-
queou um moço que o chamara 
como se fosse seu patrão. Per-
guntado se tinham parado em 
alguma venda no caminho, dis-
se que não. 

A preta Maximiana não tinha 
fatos ou provas que justifi casse 
sua inocência. 

JOSÉ ACUSA 
MAXIMIANA

José era natural de Angola, 
dizia ser fi lho de Manuel e Ma-
ria. Estava em Pindamonhan-
gaba fazia três meses. Tinha 40 
anos de idade e era viúvo. Não 
sabia ler nem escrever, mas sa-
bia o ofício de cozinheiro e tam-
bém pertencia a José Fortunato 
da Silveira Bulcão.

Ao ser interrogado, José ne-
gou ter sido o autor. De acordo 
com suas respostas às pergun-
tas que lhe era m feitas, no mo-
mento do ocorrido ele estaria 
na cozinha da casa da assassi-
nada, escondido atrás de uns 
paus. Tinha entrado ali por uma 
janela da casa nova que seu se-
nhor estava fazendo. Eram 8 
horas da noite quando  entra-
ra e que a casa estava fechada, 
não havia ninguém no local. 
Fazia nove dias que ele estava 
fugido e que sempre ia àquela 
casa, inicialmente fora para 
se aconselhar com Maximia-
na, com quem se apadrinharia. 
Nos outros dias tinha ido para 
conversar brejeirices e era Ma-
ximiana que proporcionava sua 
entrada na casa.  

Ao ser indagado sobre quem 
matara dona Izabel e como fi ze-
ra, acusou Maximiana... Disse 
que a preta, depois de ter atira-
do dona Izabel no chão, aper-
tou-lhe o pescoço com as mãos 
e a socou. Fizera isso porque a 
senhora havia ralhado e come-

(Este relato tem como fonte uma transcrição 
paleográfi ca que se encontra 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 - 

Tipografi a 
Paulista/SP, 1922)

çara a ralhar com ela por causa 
da água fria que  tinha levado 
para a mesma lavar os pés. 

Como o barulho prosseguia, 
ele arrancou uma tábua da janela 
e foi até o local, deparando com a 
dona Isabel ensanguentada, en-
tão procurou arrancar Maximia-
na de cima da senhora e ela lhe 
disse que iria fugir com ele.  

Sobre o horário do ocorrido, 
disse que teria sido entre onze 
horas para meia-noite. Que na-
quela noite dona Izabel tinha 
ido fazer visitas e chegara por 
volta das nove horas. Depois do 
fato consumado, Maximiana te-
ria lhe pedido ajuda para levar o 
cadáver até a cama e que assim o 
fi zeram para que não soubessem 
que ela estava morta. Depois de 
colocá-la no leito, Maximiana te-
ria trocado-lhe a saia que estava 
cheia de sangue. Em seguida, a 
escrava tinha aberto um baú da 
falecida e feito o roubo, além de 
haver tirado um anel do dedo da 
mesma. Enquanto a Maximiana 
fazia isso ele estava sentado na 
porta da rua e que não saiu para 
dar parte porque andava fugido.  

 (continua na edição da 
próxima quarta-feira)

Folha do Norte, 1928

ANÚNCIO DO PASSADO
Quando se guarda em mente a imagem
duma mulher que nosso amor enlaça,
em tudo que se fi ta, o olhar abraça
um quer que seja que nos fala dela.

É que a saudade faz com que renasça,
como acendendo o esquema duma tela
Eu lhe pasmando a pálida aquarela
em viva estátua de sorriso e graça.

Mas se essa amada um dia nos esquece
e morre em nossa mente a imagem casta
como um golpe fatal, sustando bodas,

nem vale mais viver, porque parece
que tal desilusão somente basta
para matar as esperanças todas...

A  
S
A
U
D
A
D
E

Joviano Homem de Mello, 
Tribuna do Norte, 20 de outubro de 1921

vigosteicontei.blogspot.com

Nota do redator. A rua dos Latoeiros é a atual Amador Bueno. Seguin-
do 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 maté-
ria plástica era ainda desconhecida ainda não havia.
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hUmanidadE: REFLEXÕES...

Os velhos mestres sem-
pre nos ensinaram que as 
ideias assemelham-se aos 
seres vivos: nascem, cres-
cem, se desenvolvem, mas, 
ao contrário destes, quando 
têm corpo, são bem funda-
mentadas, tornam-se im-
perecíveis. Como dizia o  
sábio grego Platão, devem 
ser reais e não meros pro-
dutos da fantasia. Perten-
cem a dois domínios: as do 
reino invisível do espírito e 
as do reino visível da reali-
dade terrena. Se não mer-
gulham neste as suas raízes 
estão condenadas, portan-
to, a permanecer no âmbito 
das ideologias ou utopias. 

Entretanto, podem elas 
desaparecer durante um 
tempo da órbita visual dos 
homens, obnubilar-se, e 
reaparecer rejuvenescidas, 
cheias de vigor.

Tudo indica que é o que 
vem ocorrendo com a ideia 
de humanidade, entrevista 
pela  visão do povo grego, 
apropriada pela garra béli-
ca, potente de Roma impe-
rialista e conquistadora e, 
futuramente sendo um gér-
men fecundo, formador na 
realidade histórica dos po-
vos, reaparecendo em en-
cantadora policromia que 
por vezes nos deixa maravi-
lhados ou desnorteados.

Afinal, qual o signifi-
cado da ideia de humani-
dade? Em primeiro lugar, 
significa o homem en-
quanto homem, envolto 
na realidade nua  e crua 
do ambiente que o rodeia 
e, em segundo lugar, um 
movimento de tornar o 
homem melhor, humani-
zá-lo no sentido dinâmico, 
não apenas o homem que 
é, mas o homem que deve 
ser, papel esse destinado 
especialmente à educação. 
Compreender o homem 
enquanto homem é um 
convite que já se encon-
trava escrito, há séculos, 
no Templo de Delfos, na 

velha Grécia (“Conhece-te 
a ti mesmo”), convite esse 
para nos tornarmos côns-
cios da nossa pequenez, 
da nossa limitação, das 
contingências, em oposi-
ção ao poder transitório, à 
imortalidade e sobretudo 
para tomarmos consciên-
cia das dimensões ética, 
espiritual, moral e racional 
do LOGOS (conhecimento, 
saber) ordenando sensata-
mente a vida. Conhecer-se 
e compreender os outros 
homens tais como se ma-
nifestam. A ideia de hu-
manidade traz-nos com-
promissos, porque já dizia 
Terêncio: “Homo sum, hu-

mani nihil a me alienum 
puto” (“Sou homem e não 
me coloco alheio ao que é 
humano”). Portanto, essa 
compreensão não se aplica 
exclusivamente ao indiví-
duo; estende-se a outros 
grupos representados por 
povos, nações, raças, de-
senvolvendo-se assim na 
esfera do social, do uni-
versal. A ideia de humani-
dade afirma o homem e a 
vida, abre-se para ambos, 
aceita o desdobramento 
da existência, incorpora o 
homem à natureza, repre-
senta uma conquista qua-
litativa. Devemos portan-
to, ao ter essa ideia ampla, 

pensar no homem, cuidar 
das ruas, com os olhos no 
infinito. Afirmar a unidade 
em prol da multiplicidade, 
fugindo sempre de crité-
rios rigidamente quantita-
tivos, gritando com todas 
as forças contra a pro-
gressiva materialização 
da vida. Nos tempos atu-
ais em que o tecnicismo 
relega valores humanos 
e um plano secundário, 
nunca é tarde para deba-
termos o sentido de estar-
mos nesse mundo de ex-
piação e de dores. E, não 
tenhamos dúvidas: aqui 
estamos para evoluir. Eis a 
nossa sublime missão!

Studio ConAtus realiza 
oficina para contar histórias 

Quem não se lembra daqueles porquinhos de 
guardar moedas da infância? Pois é, tem gen-
te que ainda tem os bichinhos em porcelana, 

louça, madeira ou metal. Mas não importa do que ele 
é feito e nem o formato, porque pode ser uma caixa ou 
lata – o importante é poupar.

Aquela velha conversa dos nossos pais e que você 
também deve passar para os filhos, tem virado motivo 
de dedicação de diversas escolas, inclusive algumas de 
Pindamonhangaba.

A crise é assunto recorrente no país e a expectativa é 
que ela ainda dure um período de tempo considerável. 
Mas quais os reflexos dessa crise para as crianças e jo-
vens? O que se tem percebido é uma crescente procura 
de escolas que querem ensinar educação financeira para 
seus alunos, formando uma sociedade mais consciente 
e sustentável.

Crianças e jovens que têm aula de educação finan-
ceira na escola melhoram significativamente a qualidade 
do seu “letramento financeiro”, tendem a pensar mais no 
futuro e aumentam a intenção de poupar. Essas são as 
conclusões de especialistas ao analisarem impactos dos 
projetos de educação financeira nas escolas brasileiras.

“Em um período de crise, esses ensinamentos se tor-
nam ainda mais relevantes, pois quem já está inserido 
na educação financeira entende melhor a situação e a 
necessidade de economizar, aceitando essa situação”, 
explica o educador financeiro Reinaldo Domingos, pre-
sidente da DSOP Educação Financeira.

Domingos conta que, hoje, escolas em todo o país 
podem apresentar resultados extremamente positivos. 
Com o início do segundo semestre, muitos alunos es-
tarão retomando esses estudos. No entanto, as escolas 
que já inseriram um programa de Educação Financeira 
em sua grade curricular estão indo além: relatam não 
apenas benefícios para os alunos, que aos poucos real-
mente apresentam mudanças no comportamento finan-
ceiro, mas também impactos na vida dos próprios pais 
e professores, que são positivamente influenciados, já 
que o material didático contempla atividades que en-
volvem todos no processo.

Outro ponto relevante em relação às crianças e jovens 
é que aumentou também a procura por obras relaciona-
das ao tema. “Possuímos muito livros focados nesse pú-
blico, com grande procura. O importante é que não se 
deve tratar o assunto apenas de forma cartesiana com as 
crianças e jovens, pois a educação financeira, na verdade, 
é uma questão comportamental”, relata Domingos.

As palavras do especialista evidenciam o que todos 
já sabem: poupar é o melhor caminho. Agora é hora de 
pegar papel e lápis, fazer as contas e guardar as moe-
das: ninguém sabe o dia de amanhã, mas todos podem 
imaginá-lo hoje para não passar por ‘aperto’ posterior.

‘Porquinho’ das crianças

Escolas tendem à educação 
financeira para sucesso 

dos alunos

O Studio ConAtus de 
Dança de Pindamonhan-
gaba fará um workshop 

“Contação de Histórias” 
com o arte-educador, ator 
e contador de histórias, 

Victor Narezi neste sába-
do (8), das 14 às 18 horas.

No evento haverá téc-

nicas de narração; re-
cursos para contação de 
histórias; organização de 
espaços; repertório de his-
tórias e adequação à idade 
do público assistente, e 
jogos para criação e con-
tação de histórias em sala 
de aula. 

Inscrições na secreta-
ria do Studio. O valor da 
inscrição é de R$ 50 e 
as vagas são limitadas. 
Para estudantes e educa-
dores, desconto de 20%. 

Mais informações pelo 
telefone (12) 3527-3526. 
O Studio ConAtus está 
localizado na rua Ge-
neral Júlio Salgado, 95, 
centro de Pindamonhan-
gaba.

Ferroviária promove seminário 
de Jiu Jitsu no sábado

A Ferroviária promove neste sába-
do (8) mais uma edição do Seminário 
de Jiu Jitsu. O encontro terá a super-
visão do professor Marcos Monteiro e 
acontece das 9 às 12 horas. Os campe-
ões mundiais da modalidade, Augusto 

Luiz e Carlos Eduardo, vão participar 
do seminário e darão treinamento aos 
atletas com enfoque em golpes e pro-
teção.

Mais informações na academia do 
clube pelo telefone 2126-4426.

Divulgação

Anhanguera 
faz plantão de 
orientações 
sobre Fies

 
 As inscrições de uni-

versitários para o Fies – 
Fundo de Financiamen-
to Estudantil, referentes 
ao segundo semestre, 
devem ser feitas até 
quinta-feira (6).

Para dar suporte a 
estudantes no proces-
so de adesão ao finan-
ciamento, a Faculdade 
Anhanguera de Pinda-
monhangaba e demais 
da região promovem o 
plantão “Portas Abertas 
para o Fies”, das 8 às 
19 horas, de quarta-fei-
ra (5) e quinta-feira (6). 
Durante este período de 
inscrição uma equipe 
oferecerá orientações e 
espaço físico com inter-
net para qualquer aluno 
de ensino superior inte-
ressado em contratar o 
benefício.
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Luís Otávio Palhari é nomeado para 
Executiva da América Latina e Caribe

A Seleção Brasileira juve-
nil de judô estreia hoje (5), na 
competição mais importante 
do ano para a classe, o Mundial 
Sub 18. A disputa acontece em 
Sarajevo, capital da Bósnia e 
Herzegovina, e vai até domin-
go (9). A equipe fez toda a pre-
paração para a competição em 
Pindamonhangaba e embarcou 
para Sarajevo no último dia 2.

O Brasil será representado 
por 20 atletas comandados pe-
los técnicos Douglas Potrich e 
Danusa Shira.

Apesar de todos os judocas 
serem estreantes em campeo-
nato mundial, a maioria chega 
com bastante bagagem interna-
cional. Neste ano, eles já esti-
veram em estágios e etapas do 
Circuito Mundial em Bremen, 
Bad Blankenburg e Berlim, na 
Alemanha, além do Campeona-
to Pan-Americano em San Jose, 
Costa Rica.

A equipe participou ainda 

de treinamentos com a Sele-
ção Sênior durante a prepara-
ção da mesma para os Jogos 
Pan-Americanos de Toronto. 
Com isso, tiveram a oportuni-
dade de “pegar no quimono” e 
trocar experiência com campe-
ões mundiais e olímpicos como 
Tiago Camilo e Sarah Menezes. 

“Nas duas etapas na Europa 
fomos muito bem. Esse grupo 
é jovem, mas com bastante ex-
periência e rodagem. Este ano 
eles evoluíram bastante em ter-
mos de estratégia de luta”, ava-
liou o Potrich, técnico do time 
masculino. 

“Nessa concentração fize-
mos os últimos ajustes táticos, 
porque na questão física eles já 
estão no ponto certo. Estão fo-
cados, bem preparados e, por 
isso, temos uma boa perspec-
tiva de resultados”, destacou.

Na fase final de preparação 
em Pinda, os atletas passa-
ram por um período de acli-

matação ao fuso-horário da 
Bósnia, que está cinco horas a 
frente do horário de Brasília. 
Com isso, os horários de trei-
namentos e refeições foram 
adiantados para que eles já 
chegassem a Sarajevo adapta-
dos.

“Essa equipe tem muito 
potencial técnico e é muito fo-
cada também. Um dos pontos 
que mais chamam atenção é a 
maturidade delas, que é acima 
da média para essa classe”, 
explica Danusa Shira, técnica 
do feminino. “Nossa expecta-
tiva este ano é de superar o 
resultado do Mundial passa-
do, quando conquistamos dois 
bronzes e dois quintos lugares”, 
projeta.

Em 2013, o Brasil voltou 
de Miami, onde foi disputado 
o último Mundial juvenil, sem 
medalhas no masculino e com 
duas medalhas de bronze no fe-
minino.

O presidente da BFU-
CA/Unesco, professor 
Luís Otávio Palhari, repre-
sentou o Brasil no IX Con-
gresso Mundial da WFU-
CA/Unesco - Federação 
Mundial das Associações 
Centros e Clubes – realiza-
da em julho, em Pequim, 
na China.

Na ocasião, ele foi no-
meado membro da comis-
são de trabalho do con-
gresso em prol da eleição 
da nova Diretoria Execu-
tiva da WFUCA/Unesco, a 
qual é escolhida de quatro 
em quatro anos, durante o 
Congresso Mundial.

O evento foi marcado 
por conferências e ativida-
des culturais sobre o tema 
Multifuncional, e a cele-
bração dos 70 anos de ani-
versário da Unesco.

Pequim ainda foi o cen-
tro de várias discussões em 
relação aos temas da agen-
da de Desenvolvimento do 
Milênio da ONU e Unes-
co, a qual vence no final 
de 2015, e tendo como 
conclusão: que a maioria 
das nações, não realizará 
os seus papéis, durante o 
período de sua vigência. 

Provavelmente a próxima 
agenda terá o compromis-
so de continuar suprindo 
os temas anteriores e aten-
dendo ao novo foco, sen-
do: Agenda do Desenvolvi-
mento Sustentável.

Plenária
A plenária contou com 

os votos dos presidentes 
das federações nacionais 
de cada país representado, 
elegendo a nova diretoria 
executiva, em destaque 
para o novo presidente 
da WFUCA/Unesco, para 
exercício dos próximos 
quatro anos, o Sr. Rappor-
teur – presidente da Fede-
ração Nacional dos Clubes 
Unesco da Índia.

Durante a plenária, Luís 
Otávio Palhari foi convida-
do a ser candidato a mem-
bro da diretoria executiva 
para América Latina e Ca-
ribe, sendo votado e eleito, 
para o mandato de quatro 
anos, e dessa forma, pela 
primeira vez na história 
da Federação Mundial de 
Clubes Unesco, o Brasil, 
se faz representar, agora 
na Diretoria Executiva da 
WFUCA/Unesco.

“Realmente foi uma 

surpresa de Deus para 
minha vida, a nomea-
ção no último momento 
de meu nome para ser 

membro da Diretoria 
Executiva da WFUCA/
Unesco, estarei me es-
forçando e trabalhando 

para ajudar nos objeti-
vos da Unesco, em es-
pecial: uma educação 
para cultura de paz na 

mente de homens e mu-
lheres, e ética global, e 
que Deus nos ajude”, 
declarou Palhari.

Após treinamento em Pinda, Seleção Sub 18 de 
judô estreia no Campeonato Mundial em Sarajevo 

Divulgação

Divulgação Divulgação

Professor Luís Otávio Palhari foi o representante do Brasil no evento realizado na China

Equipe feminina Time masculino

Treinos foram realizado no hotel Colonial Plaza
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Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

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

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

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

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

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão
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O vereador Professor 
Eric (PR) comemora o 
início das obras de revita-
lização da quadra polies-
portiva do Jardim Marieta 
Azeredo, no Distrito de 
Moreira César. O vereador 
fez vários pedidos para 
que fossem feitos reparos 
na iluminação da quadra, 
pois no período noturno 
ficava difícil a prática de 
esportes; foi solicitado a 
pintura e a reforma em 
geral, pois a quadra estava 
com muitos buracos e o 
piso rachado. 

A obra teve início no 
dia 03 de junho e a pre-
visão de entrega é de dois 
meses, e vai custar R$ 
57.207,22.

 “Sabemos que a cada 
real investido em esporte, 
economizamos muito em 
saúde, segurança e bem 
estar social. Agradeço ao 

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) visitou 
no último domingo os 
moradores da Comunida-
de da Estrada Municipal 
Jorge Emílio, no bairro 
da Cruz Pequena.

Na ocasião, o vereador 
recebeu dos moradores o 
pedido de apoio para que 
seja implantada no local a 
rede coletora de esgoto e 
rede de abastecimento de 
água potável, na estrada 
de acesso ao Magueirão 
do Zé Bé.

Os moradores também 
pediram a possibilida-
de de colocação de um 
aparelho telefônico para 
a comunidade, já que a 

Professor Eric comemora o início 
das obras de revitalização da quadra 
poliesportiva do Jardim Marieta Azeredo

Prefeito, ao Departamento 
de Obras e Serviços e ao 
Departamento de Esportes 
e Lazer por mais esta me-
lhoria para nosso bairro”, 
afirmou o vereador. 

O vereador Professor 
Eric também solicitou 
através do requerimento 
497/2013, a cobertura 
desta quadra e vai conti-
nuar lutando para que essa 
benfeitoria possa aconte-
cer o mais breve possível.  
“Essa reforma trará mais 
conforto e segurança às 
crianças e, principalmen-
te, à juventude que agora 
terá um lugar adequado 
para praticar esportes. 
Agora, os jovens serão 
estimulados à prática es-
portiva, podendo assim 
ter uma qualidade de vida 
melhor e mais saudável”, 
finalizou o vereador Pro-
fessor Eric.

Toninho da Farmácia 
solicita melhorias para 
Zona Rural

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

O vereador Carlos Eduar-
do de Moura - Magrão (PPS) 
protocolou o Requerimento 
nº 1100/2015, de 06 de ju-
lho de 2015, ao Executivo, 
pedindo informações sobre 
o andamento da reforma do 
Ginásio de Esportes Professor 
Manoel César Ribeiro - Qua-
dra Coberta. 

O parlamentar quer saber 
em que fase se encontra e o 
prazo para conclusão da obra, 
que está paralisada. Magrão 
destaca que em 2013 foi 
aprovado o Projeto de Lei 
nº 44/2013, de 08 de abril de 
2013, que contemplava um 
crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 1.151.000,00 
(Um milhão, cento e cin-
quenta e um mil reais), na 
Secretaria da Juventude, 
Esporte e Lazer, visando 
adequação orçamentária para 
a reforma do referido ginásio. 
Porém, passados dois anos, 
a reforma apenas começou 
e nenhuma satisfação é dada 

Cal pede melhorias na 
entrada do anel viário, 
no Castolira

Magrão pede informações 
sobre reforma da 
Quadra Coberta

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

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

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

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) participou 
da inauguração da Quadra 
de Esportes do Jardim 
Regina, que leva o nome 
de “Carlos da Silva”, uma 
pessoa que trabalhou mui-
to para o esporte de nossa 
cidade. 

O vereador Janio res-
saltou a importância do 
incentivo à pratica de es-
portes nos dias de hoje, em 
que a maioria da geração é 
tecnológica. 

O vereador destaca que 
“a cobertura da quadra faci-
litará a prática de atividades 
esportivas, proporcionando 
mais comodidade aos es-
portistas”. 

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

Vereador Janio Lerario discursa na inauguração da quadra de esportes do Jardim 
regina obserVado peLo prefeito Vito ardito, autoridades e moradores

Janio participa de 
inauguração da quadra 
coberta do Jardim Regina

das no loteamento Portal dos 
Eucaliptos. Cal disse que está 
ficando bonito e acredita que 
será entregue para os com-
pradores na data acertada na 
última reunião entre prefeitu-
ra, loteador e os compradores 
dos terrenos.

Apartamentos do CDHU 
no Azeredo
O vereador Cal reforça 

o aviso para a população 
que o agendamento para o 
sorteio dos 94 apartamentos 
do CDHU, construídos no 
Azeredo, está sendo realizado 
hoje e amanhã no Recinto 
São Vito, das 9 às 17 horas e 
as inscrições serão nos dias 
11, 12, 13, e 14 de Agosto 
também no Recinto São Vito, 
no mesmo horário.

V e r e a d o r  p r o f e s s o r  e r i c  e 
f u n c i o n á r i o s  d a  p r e f e i t u r a  q u e 
executam obras na quadra poLiesportiVa 
do Jardim marieta azeredo

O Presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, vereador 
Felipe César – FC (PMDB) 
solicita ao Governador Geraldo 
Alckmin o aumento do efetivo 
policial na cidade, tanto na 
esfera da Polícia Civil, como 
por parte da Polícia Militar. 
O vereador faz questão de 
enfatizar que a cidade cresce 
em proporções rápidas, com a 
construção de conjuntos resi-
denciais, além do surgimento 
de novos empreendimentos. 
Com a assinatura do convênio 
da chamada “Atividade Delega-
da”, o presidente Felipe César 
– FC sugere que este efetivo 
seja aumentado em proporções 
que possa suprir e proporcionar 
mais segurança para a popula-
ção. “Hoje são poucos homens 
na Atividade Delegada, o que 
não representa quase nada. É 
necessário aumentar mais este 
número para que a violência 
seja minimizada em nossa ci-
dade”, disse o vereador.

SEGUNDO ANEL 
VIÁRIO
Outra proposta do Presiden-

te da Câmara, vereador Felipe 
César – FC ao Executivo é a 
contratação de uma empresa 
especializada para a realização 
de estudos visando a construção 
do segundo anel viário em 
Pindamonhangaba. O vereador 
justifica que, tendo em vista o 
crescimento do município nos 
últimos anos e o fluxo de veí-
culos, há necessidade de novas 
rotas para o contorno e o acesso 
da cidade. “Hoje, está mais 
que provado que o anel viário 

FELIPE CÉSAR – FC PEDE MAIS 
SEGURANÇA COM AUMENTO DO 
EFETIVO NA CIDADE

tirou grande parte do trânsito, 
principalmente caminhões e 
carretas, da região central da 
cidade e possibilitou o cresci-
mento comercial em torno do 
atual anel viário, que hoje já está 
com um grande fluxo de veícu-
los. Visando o crescimento da 
cidade, assim como o Plano 
Diretor, é necessário que sejam 
iniciadas as tratativas visando 
a construção do segundo anel 
viário, de modo a circular toda 
a cidade, interligando as estra-
das que cortam a nossa região, 
como Via Dutra, Estrada Velha 
Rio-SP e a Floriano Rodrigues 
Pinheiro”, enfatiza o Presidente 
da Câmara, Felipe César – FC.

DISTRITO 
EMPRESARIAL
O Presidente da Câmara, 

vereador Felipe César – FC 
está propondo ao Executivo 
a criação de um Distrito para 
Pequenos e Médios Empresá-
rios da cidade.  Hoje, muitos 
empreendedores pagam altos 
aluguéis, inviabilizando seu 
trabalho. A sugestão do ve-
reador é que a administração 
municipal realize estudos para 
viabilizar este Distrito Empre-
sarial, exclusivamente para 
beneficiar o empresário pinda-
monhangabense, nas áreas de 
funilaria, mecânica, serralheria, 
carpintaria, oficinas e outras. 
“Queremos proporcionar ao 
pequeno e médio empresário, 
oportunidades de atender nossa 
população com condições favo-
ráveis ao seu empreendimento”, 
destaca o Presidente da Câmara 
Felipe César – FC.

telefonia móvel no local 
é precária e, aproveita-
ram a oportunidade para 
solicitar a transformação 
da estrada particular em 
Estrada Municipal Jorge 
Emílio Vieira.

“Este contato com a 
comunidade é de grande 
importância para a rela-
ção entre o legislativo e 
a população, pois estando 
presente nos bairros e 
nas  comunidades ru-
rais, ficamos mais perto 
da população, e assim 
podemos vivenciar as 
dificuldades por qual 
passam os moradores”, 
disse o vereador Toninho 
da Farmácia.

toninho da farmácia e moradores da estrada Jorge emíLio, na cruz pequena

Vereador toninho da farmácia com moradores da cruz pequena que pedem meLhorias 
para o bairro

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

rotatória do aneL Viário, no castoLira

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) enviou 
requerimento ao Prefeito e a 
Secretaria de Obras, solicitan-
do a possibilidade de fazer a 
troca de solo, com urgência, 
colocando tachões na entrada 
e saída do anel viário, no bairro 
Castolira.

Segundo o vereador, a 
formação de buracos é muito 
grande e não basta só fazer 
remendos, pois quando chove, 
os buracos aparecem nova-
mente causando transtornos 
aos motoristas e consequen-
temente trazendo avarias, 
quebrando os veículos.

O vereador Cal disse que 
já estão sendo licitados os 
tachões e espera que seja 
realizada essa obra antes da 
época das chuvas, para 
evitar novos problemas 
com motoristas e danos 
nos veículos.

Portal dos
Eucaliptos
O vereador Cal tam-

bém está contente com 
o andamento das obras 
que estão sendo realiza- portaL dos eucaLiptos

a população, principalmente 
aos esportistas.

“É um verdadeiro descaso 
com o dinheiro público e prin-
cipalmente com os esportistas 
que frequentavam aquela 
quadra. Pedimos ao prefeito, 
que através do Secretário 
de Obras e do Secretário da 
Juventude Esporte e Lazer, 
dêem uma satisfação para 
a população. A quadra está 
destelhada, tomando sol e 
chuva com as paredes de sus-
tentação do ginásio receben-
do toda essa carga, podendo 
comprometer sua estrutura. 
Este é um ginásio de esportes 
tradicional de nossa cidade 
e não pode ficar ao léu. Os 
moradores da cidade estão 
revoltados. Será que é alguma 
retaliação com relação ao 
ex-prefeito, porque a quadra 
recebe o nome de Manoel 
César Ribeiro?. Aguardamos 
uma manifestação por parte 
da atual administração”, co-
bra o vereador Magrão.

Vereador magrão, no destaque, pede informações sobre as 
obras de reforma da quadra coberta, que estão paradas

Esta obra foi um pedido 
dos moradores ao prefeito 
em uma reunião com a co-
munidade no ano passado, 
bem como sua cobertura, 
que poderá ser usada em 
eventos diversos como en-
contros religiosos e recre-
ativos para a população do 
bairro. “Quero parabenizar 
o prefeito Vito, por esta 
bela obra e, principalmen-
te, a população que conta 
com uma praça esportiva 
de primeira, que vai pro-
porcionar mais qualidade 
de vida e muita diversão 
e esportes para a comuni-
dade da região do Jardim 
Regina”, disse o vereador 
Janio Lerario.



COMUNICADO

A empresa Rosangela Togoro Ferreira da Silva - EPP inscrita no CNPJ sob o n° 
01.685.470/0001-00, Inscrição Estadual n° 528.054.777.112, situada à Rua Capitão 
Vitório Basso, 845 - Parque São Domingos em Pindamonhangaba - S.P., COMUNICA o 
extravio de seu equipamento emissor de cupom fiscal ECF-IF, BEMATECH/MP-25 FI, série 
BE0107SC72500306542, n° 002.”
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POSTO DE ATENDIMENTO PAT AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRA CESAR 

DATA: 04/08/2015 

ACESSE O SITE: maisemprego.mte.gov.br ou  COMPARECER AO PAT PARA CADASTRO 
AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO BENEDITO – PINDAMONHANGABA-SP  Ou 
AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA, Nº 170 – SUB-PREFEITURA- MOREIRA CÉSAR, 

                MUNIDO DE PIS ATIVO, CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF. 

OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU 
 ENCERRAMENTO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. 

FUNÇÃO 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (vaga para pessoas com deficiência) 
ELETRICISTA DE EMPILHADEIRAS 
ENCARREGADO DE OBRAS 
MECÂNICO DE EMPILHADEIRAS 
VENDEDOR INTERNO (vaga para pessoas com deficiência) 

SECRETARIA DO EMPREGADO E  
RELAÇÕES DO TRABALHO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua 
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de 
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade e de especialização conforme exigidos no edital do 
concurso;
09 - Comprovante de registro no CREA ;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  13/08/2015 às 15:30 horas

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

2º MARIA REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA
RUA ARCHANJO BANHARA, 661 – JARDIM SANTANA
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua 
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de 
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de registro no CREA ;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia 13/08/2015 às 14:30 horas

ENGENHEIRO

13º AGENOR MICAELI DOS SANTOS
AVENIDA DR. GRANADEIRO GUIMARÃES, 166 – QUIRIRIM
TAUBATÉ – SP
CEP 12043-380

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua 
Deputado Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte 
documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 12/08/2015 às 14:00 horas

218º MARIA ANGELICA RIBEIRO BEJANI
RUA JOSÉ DE SOUZA BRAGA, 164 – OURO VERDE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-260

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

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

Dia  13/08/2015 às 15:00 horas

PSICÓLOGO

13º JOSÉ CARLOS DOS SANTOS PINTO
RODOVIA PROFESSOR MANOEL CESAR RIBEIRO, 935 – SANTA CECÍLIA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-010

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua 
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de 
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade e de curso técnico conforme exigidos no edital do 
concurso;
09 - Comprovante de registro no M.T.E. ;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  13/08/2015 às 14:00 horas

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

2º MARCO AURELIO TRINDADE ESCOBAR
RUA JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO, 246 – VILLAGE SANTANA
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12513-385

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 181/2015
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. 181/15, referente 
à “Aquisição de produtos automotivos a serem utilizados pelo setor de oficina mecânica 
na manutenção dos veículos da frota municipal”, com encerramento dia 18/08/15 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, 04 de agosto de 2015.

PREGÃO Nº 182/2015

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. 182/15, referente 
à “Aquisição de óleos lubrificantes e filtros automotivos a serem aplicados nos veículos 
da frota municipal”, com encerramento dia 18/08/15 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, 04 de agosto de 2015.

PREGÃO Nº 189/2015

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. 189/15, referente à 
“Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de seguro veicular”, com 
encerramento dia 19/08/15 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, 04 de agosto de 2015.

PREGÃO Nº 190/2015

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. 190/15, referente 
à “Aquisição de compressor de ar para as unidades de saúde (CPIC/Vale das Acácias e 
Terra dos Ipês) do município”, com encerramento dia 19/08/15 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, 04 de agosto de 2015.

PREGÃO Nº 191/2015

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. 191/15, referente 
à “Contratação de empresa especializada em locação de escavadeira hidráulica com 
operador, para execução de 1.000 (mil) horas de serviço”, com encerramento dia 20/08/15 
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, 04 de agosto de 2015.

O bairro Araretama vai 
sediar, na quarta-feira (5), 
o Café em Comunhão, um 
encontro de pastores e lí-
deres religiosos evangéli-
cos de Pindamonhangaba.

Com o objetivo de bus-
car a unidade e o fortale-
cimento das igrejas evan-
gélicas no município, o 
encontro acontece men-
salmente.

A Assembleia de Deus 
Ministério Taubaté do 

Jardim Heloyna, liderada 
pelo pastor Renato, se-
diou o último encontro, 
que teve como palestrante 
o pastor Luís Francisco da 
Silva. Ele enfatizou a im-
portância da unidade das 
igrejas na cidade.

Presidente do Conselho 
da Mulher, Simone Braça 
também fez uso da palavra 
e destacou diversas ações 
realizadas da cidade.

Além de louvor e ado-

ração, o encontro desta 
semana terá um espaço re-
servado para pastora Mar-
ta Suana, que irá proferir a 
palavra de Deus. Todos os 
pastores e líderes das mais 
diversas denominações es-
tão convidados.

O evento acontece a 
partir das 8h30, na Igreja 
Assembleia de Deus, Mi-
nistério Rio de Janeiro, 
localizada na rua José Iná-
cio, 27, no Araretama. 

Dois turistas de São 
Paulo se perderam du-
rante uma trilha na área 
de mata da serra da Man-
tiqueira e estão desapare-
cidos desde o último do-
mingo (2). As buscas são 
feitas pelo Corpo Bombei-
ros desde a tarde segun-
da-feira (3). 

De acordo com a uni-
dade de bombeiros local, 
os turistas têm cerca de 
45 anos e saíram do bairro 
Ribeirão Grande, em Pin-
damonhangaba, no último 
sábado (1º/8) com o obje-
tivo de chegar a Campos 
de Jordão pela serra da 
Mantiqueira.

“No domingo eles liga-
ram para a família infor-
mando que não chegariam 
à tarde em Campos, como 

Dois turistas se perdem na serra 
da Mantiqueira em Pinda

Araretama sedia encontro de pastores

previsto. Já na segunda-
feira, foi o último contato 
telefônico deles com pa-
rentes, informando que 
eles não sabiam mais onde 
estavam. 

 Desde então não fize-
ram contato. Mas sabemos 
que um deles foi escoteiro 
e que eles têm barracas e 
alimentação”, explicou a 
capitão Michele César, do 

Corpo de Bombeiros.
Até o fechamento des-

ta edição, na tarde de 
terça-feira (4), não ha-
via notícias dos dois ho-
mens.

A 29ª rodada do Campeonato de Futebol de 
Salão encerra a semana hoje (5), com uma partida 
no Centro Esportivo José Ely de Miranda (Zito), 
às 20h30, entre  Serrote e Rosário, pelo sub 20. 

Salonão termina  
semana com jogo 
pelo sub 20

Evento vai reunir líderes evangélicos do município

Corpo de Bombeiros iniciou a busca pelos turistas

Divulgação

Divulgação

PinDaMonhangaba 5 De agosto De 2015Tribuna do Norte 5



embranças
ITERÁRIASL

5 DE AGOSTO DE 2015QUARTA-FEIRA

Tribuna do Norte
HISTÓRIA

PINDAMONHANGABA

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Continuando o interroga-
tório referente ao crime 

da rua dos Latoeiros, na Pinda-
monhangaba do século XIX...

Disse a escrava Maximiana 
que naquela hora dera dois gri-
tos altos e que a senhora tam-
bém gritara tentando chamar a 
atenção do senhor. Então, mos-
trando-lhe um canivete, José fa-
lou para que ela se acomodasse 
senão fazia-lhe o mesmo que es-
tava fazendo com sua senhora. 
Após ter matado dona Isabel, 
o assassino a deixou no chão 
e com a vela que estava com a 
falecida se dirigiu até o quarto 
da senhora para abrir os baús e 
roubar. Quando ela, Maximia-
na, tentou acompanhá-lo ele 
tornou a ameaçá-la com o cani-
vete. Sobre as chaves dos baús, 
disse que estavam em cima de 
uma mesa perto da imagem de 
Santo Antonio, no quarto mes-
mo, era ali que fi cavam sempre. 
Depois do roubo, José levara o 
corpo da falecida da sala para o 
quarto, sendo que para isso ele 
a obrigou a ajudá-lo. Falou tam-
bém que José cobrira o cadáver, 
mas que não havia lhe mudado a 
roupa. Feito isso, falou para ela 
que se arrumasse para irem em-
bora. Como ela recusou, disse 
que se fi casse fi caria criminosa. 
Disse que não sabia o que ele ti-
nha roubado e que ao sair fora 
somente com a roupa do corpo 
e José levara duas trouxas, uma 
com açúcar, a outra não sabia o 
que continha. Sobre os perten-
ces encontrados com eles falou 
que era José que os levava, a ele 
pertenciam.

Perguntaram se na ocasião da 
fuga ela estava regrada (mens-
truada), se a camisa de mulher, 
ensanguentada, que haviam 
encontrado na trouxa era por 
causa disso. Maximiana confi r-
mou que sim, que se encontra-
va com regra e que a tal roupa 
a ela pertencia. Então questio-
naram porque anteriormente ti-
nha afi rmado que saíra somente 
com a roupa do corpo. Respon-
deu que quando estava regrada 
vestia duas camisas e que havia 
tirado a camisa por estar muito 
suja. Mas se complicou ao ser 
indagada sobre outra saia, além 
daquela e de um vestido e cha-
les que tinham sido encontrados 
na ponte do Paraíba depois que 
ela e José haviam passado por 
lá. Confi rmou que eram dela e 
que com o tal vestido pretendia 
atirar-se no rio Paraíba, pois 
receava fi car criminosa. Para 
explicar porque não tinha se ati-
rado no rio e qual o motivo de 
haver deixado a roupa em cima 
da ponte, respondeu que o ne-
gro a impedira de pular e que ele 
também não deixou ela pegar a 
roupa de volta porque já ia ama-
nhecendo. Interrogado sobe a 
razão de não ter pulado com a 
roupa que estava no corpo mes-
mo, disse que tinha ouvido dizer 
que roupa nova vinha para cima 
da água, não se afogava.

Naquele interrogatório Maxi-
miana falou também que depois 
do assassinato eles ainda demo-
raram na casa de uma para duas 
horas e durante todo o tempo 
José fi cou remexendo a casa, 
mas ela nada fazia nem fugia de 
medo dele. Depois fecharam a 

O crime da rua dos Latoeiros (II)
Um CASO DE VIOLÊNCIA e roubo praticado por NEGROS CATIVOS contra sua 

senhora na Pindamonhangaba da SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX

porta e foram para um rancho 
de pasto no porto, ali perma-
necendo até de madrugada. Ao 
lhe perguntarem como é que só 
depois de terem passado a ponte 
quisera se atirar no rio, respon-
deu que queria voltar para fazer 
isso, porém José não deixou, di-
zendo que não havia perigo de 
serem apanhados.

Revelou também que após 
saírem do rancho, um pouco 
mais adiante, se embrenharam 
no mato e foi quando José esfa-
queou um moço que o chamara 
como se fosse seu patrão. Per-
guntado se tinham parado em 
alguma venda no caminho, dis-
se que não. 

A preta Maximiana não tinha 
fatos ou provas que justifi casse 
sua inocência. 

JOSÉ ACUSA 
MAXIMIANA

José era natural de Angola, 
dizia ser fi lho de Manuel e Ma-
ria. Estava em Pindamonhan-
gaba fazia três meses. Tinha 40 
anos de idade e era viúvo. Não 
sabia ler nem escrever, mas sa-
bia o ofício de cozinheiro e tam-
bém pertencia a José Fortunato 
da Silveira Bulcão.

Ao ser interrogado, José ne-
gou ter sido o autor. De acordo 
com suas respostas às pergun-
tas que lhe era m feitas, no mo-
mento do ocorrido ele estaria 
na cozinha da casa da assassi-
nada, escondido atrás de uns 
paus. Tinha entrado ali por uma 
janela da casa nova que seu se-
nhor estava fazendo. Eram 8 
horas da noite quando  entra-
ra e que a casa estava fechada, 
não havia ninguém no local. 
Fazia nove dias que ele estava 
fugido e que sempre ia àquela 
casa, inicialmente fora para 
se aconselhar com Maximia-
na, com quem se apadrinharia. 
Nos outros dias tinha ido para 
conversar brejeirices e era Ma-
ximiana que proporcionava sua 
entrada na casa.  

Ao ser indagado sobre quem 
matara dona Izabel e como fi ze-
ra, acusou Maximiana... Disse 
que a preta, depois de ter atira-
do dona Izabel no chão, aper-
tou-lhe o pescoço com as mãos 
e a socou. Fizera isso porque a 
senhora havia ralhado e come-

(Este relato tem como fonte uma transcrição 
paleográfi ca que se encontra 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 - 

Tipografi a 
Paulista/SP, 1922)

çara a ralhar com ela por causa 
da água fria que  tinha levado 
para a mesma lavar os pés. 

Como o barulho prosseguia, 
ele arrancou uma tábua da janela 
e foi até o local, deparando com a 
dona Isabel ensanguentada, en-
tão procurou arrancar Maximia-
na de cima da senhora e ela lhe 
disse que iria fugir com ele.  

Sobre o horário do ocorrido, 
disse que teria sido entre onze 
horas para meia-noite. Que na-
quela noite dona Izabel tinha 
ido fazer visitas e chegara por 
volta das nove horas. Depois do 
fato consumado, Maximiana te-
ria lhe pedido ajuda para levar o 
cadáver até a cama e que assim o 
fi zeram para que não soubessem 
que ela estava morta. Depois de 
colocá-la no leito, Maximiana te-
ria trocado-lhe a saia que estava 
cheia de sangue. Em seguida, a 
escrava tinha aberto um baú da 
falecida e feito o roubo, além de 
haver tirado um anel do dedo da 
mesma. Enquanto a Maximiana 
fazia isso ele estava sentado na 
porta da rua e que não saiu para 
dar parte porque andava fugido.  

(continua na edição da 
próxima quarta-feira)

Folha do Norte, 1928

ANÚNCIO DO PASSADO
Quando se guarda em mente a imagem
duma mulher que nosso amor enlaça,
em tudo que se fi ta, o olhar abraça
um quer que seja que nos fala dela.

É que a saudade faz com que renasça,
como acendendo o esquema duma tela
Eu lhe pasmando a pálida aquarela
em viva estátua de sorriso e graça.

Mas se essa amada um dia nos esquece
e morre em nossa mente a imagem casta
como um golpe fatal, sustando bodas,

nem vale mais viver, porque parece
que tal desilusão somente basta
para matar as esperanças todas...

A
  
S
A
U
D
A
D
E

Joviano Homem de Mello, 
Tribuna do Norte, 20 de outubro de 1921

vigosteicontei.blogspot.com

Nota do redator. A rua dos Latoeiros é a atual Amador Bueno. Seguin-
do 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 maté-
ria plástica era ainda desconhecida.
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