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Recordando o fute-
bol da Pindamo-

nhangaba de antigamen-
te, nesta edição trazemos 
reminiscências de locais 
onde, ainda na primei-
ra metade do século XX, 
realizavam-se disputa-
díssimas partidas: o cam-
po do São Paulo Futebol 
Clube, na fi nal da Bicudo 
Leme, e o do Comercial 
Futebol Clube, na ladeira 
Barão de Pindamonhan-
gaba.

“Naquelas memorá-
veis tardes futebolísticas, 
onde afl uía uma torcida 
fremente de entusiasmo, 
ávida de emoções”, como 
assim descrevia um cro-
nista nos anos 40 do sé-
culo que se foi, o tricolor 
local  era praticamente 
imbatível em seu campo. 

Comprovando a força 
do SPFC de Pinda, uma 
nota esportiva publicada 
na edição de 11/4/1943 
da Tribuna do Norte di-
vulgava uma de suas vi-
tórias:

O tricolor pindense,-
de há muito não conhece 
o dissabor de uma der-
rota. Confi rmando esse 
adágio: “No seu terreiro, 
todo galo é rei”, realizan-
do jogos consecutivos no 
seu campo à rua Bicudo 
Leme, o São Paulo tem 
levado de vencida muito 
“papão”.

E ao campo da rua da 
Matriz afl ui assistência 
considerável, como se 
tem verifi cado. 

Domingo último, teve 
ocasião de conhecer o 
poderio do São Paulo, o 
Roseira FC, ou melhor, 
um combinado roseiren-
se, trazendo Neco, Nico e 
outros jogadores do anti-
go Quiririm.

Em sua edição ante-
rior (4/4/1943), a Tri-
buna havia divulgado o 
empate do tricolor local 
com uma representação 
de Taubaté.

Domingo último fo-
mos visitados pelo Em-
baré FC e pelo Corozita 
FC, quadros esses que 
enfrentaram respectiva-
mente o Corinthians e o 
São Paulo.

O clube da rua Bicu-
do Leme conseguiu um 
honroso empate de 2x2, 
através de uma partida 
bastante equilibrada, e 
só não conseguiu superar 
o adversário devido a in-
felicidade dos dianteiros 
nos arremates fi nais.

Não aconteceu o mes-
mo com o time dos cal-
ções pretos, que baqueou 
frente ao Embaré pela 
contagem de 4x3.

DA BICUDO LEME 
PARA O TABAÚ   

Na edição de 30/9/1945 
da TN, o São Paulo já apa-
rece mandando seus jogos 
em seu novo campo, agora 
localizado no bairro Alto 
do Tabaú.

Preliando hoje à tarde 
com o Cachoeira Futebol 

SPFC e Comercial, equipes da Pinda antiga
REMINISCÊNCIAS ESPORTIVAS

Clube, que se apresenta 
precedido das melhores 
credenciais, o possante 
esquadrão do São Paulo 
tem o prazer de propor-
cionar à sua multidão de 
torcedores, uma bela exi-
bição futebolística, já no 
seu novo campo, ainda 
em construção, localiza-
do nas imediações da rua 
Cônego Tobias  e, que, será 
devidamente gramado e 
dotado de uma sólida e 
elegante arquibancada .

Com o passar dos 
anos,  parte da  área onde 
foi esse campo foi  ocupa-
da  pela igreja evangélica 
Assembléia de Deus. 

 A construção do está-
dio José Rodrigues Alves, 
no Parque São Domingos, 
só foi possível depois que 

o prefeito Dr. Francisco 
Romano de Oliveira, em 
18 de fevereiro de 1959, 
promulgou a lei nº 417, 
de autoria do vereador 
Alcides Ramos Nogueira, 
autorizando o município 
a ceder, em comodato, a 
área de terreno à referida 
agremiação.

O CAMPO DAS 
PALMEIRAS, 
REDUTO DOS 

COMERCIALINOS
Não menos aguerrido e 

colecionador de bons re-
sultados em partidas me-
moráveis, era o Comercial 

COMERCIAL 
FUTEBOL CLUBE

Foto de 1939: Braz Esteves, Ed-
gar, João Ribeiro, sargento Zé Ma-
ria, Zé Alemão, Lebrinha, Adriano, 
Mineirão, Ernani, Miguel Imedia-

to, Aurélio, Fioravante, Moacyr, 
Perácio, Hélio e uma “madrinha” 

cuja identifi cação desconhecemos 
(escalação em conformidade com 

aquilo que consta na edição de 
11/6/1982 da TN)

SÃO PAULO 
FUTEBOL CLUBE 

Foto de 1940, no primeiro cam-
po do São Paulo (fi nal da Bicudo 
Leme), com seus diretores e joga-
dores. Em pé: Tunico Rodrigues, 
José Vendramini, Fermino de Sou-
za, Argemiro Cypriano de Oliveira, 
Manolo, Maria Luiza, Geraldo 
Vendramini, Araci, Chico Fernan-
des e Zé Rodrigues Alves. Agacha-
dos: João Cândido, Argemiro ‘Galo 
Veio’ (Barbosa), Lísio Silva, Dom, 
Bonato, Carneirinho, Estevão da 
Silva, Antonio Caetano e o árbitro 
Ferreirinha (escalação em confor-
midade com aquilo que consta na 
edição de 11/6/1982 da TN)

Futebol Clube. Na edição 
histórica em comemora-
ção aos 100 anos da Tri-
buna (11/6/1982), consta 
em página dedicada ao 
esporte que “o Comer-
cial era o grande rival da 
Associação Atlética Fer-
roviária, e os jogos entre 
ambos se constituíam em 
enorme atração pela riva-
lidade existente”.

O campo do Comercial 
fi cava na ladeira Barão de 
Pindamonhangaba, co-
nhecida como ladeira do 
Paraíba, e era chamado 
de campo das palmeiras,  

denominação esta que 
não é difícil de deduzir o 
porquê. 

Ainda conforme a edi-
ção de 11/6/1982, “con-
tam que a cada fi nal de 
jogo entre os grandes 
rivais (Comercial e Fer-
roviária), as instalações 
da equipe comercialina 
fi cavam danifi cadas, pois 
tudo o que se tornasse 
objeto de agressão, para 
ataque ou defesa, era ar-
rancado”.

A notícia de uma vi-
sita realizada por repre-
sentantes do jornal Tri-

buna do Norte (edição de 
11/4/1943) revela que em 
1943 já não mais existia o 
campo das palmeiras e no 
local passava a funcionar 
uma sociedade industrial: 

“Foi nos dado visitar, 
em dias da semana pas-
sada, as instalações que a 
Sociedade Industrial e Co-
mercial de Produtos Agrí-
colas Limitada (SICPAL) 
fez construir em terrenos 
onde outrora se localiza-
va o campo desportivo do 
Comercial Futebol Clube, 
na ladeira Barão de Pin-
damonhangaba.”

TN 11/6/1982

TN 11/6/1982

CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DE BENEDITO OLIVEIRA CESAR
A próxima terça-feira, 

22 de setembro, marca o 
centenário do nascimento do 
cidadão Benedito Oliveira 
Cesar, que no dia 15 de junho 
de 1971, após 24 anos união 
matrimonial, teve concluída 
sua passagem por este 
plano, deixando viúva dona 
Zeferina Puppio de Oliveira 
e os fi lhos: Romário, Flávio, 
Teresa Cristina, Cleusa 
Maria, Maria da Glória e 
Elizabete. 

Benedito era carioca, 
mas a família dele era de 
Pinda. Ele trabalhou por 
30 anos no inesquecível 

depósito de material de 
construção, a Casa Moacyr 
Freire. Foi gerente desse  
estabelecimento comercial  
que tinha a frente voltada 
para a praça da Estação 
(Praça Barão Homem de 
Mello) e fundos para a 
rua Rubião Júnior. Dessa 
atividade profissional do 
seu Benedito, dona Zeferina 
lembra de seu empenho na 
construção da igreja dos 
Salesianos, na reforma de 
outras igrejas locais e  de 
sua atenção às obras de 
construção que tinham à 
frente as Irmãs Vicentinas 

e as Irmãs 
Franciscanas. 
De 1945 até 
sua morte, em 
1971, residiu 
com esposa e 
fi lhos na rua 
Prudente 
de Moraes.

Dona Zeferina, memória 
viva da história de 
Pindamonhangaba, que 
foi o tema de nossa página 
de história na edição de 17 
de abril de 2014, quando 
iria completar 91 anos, 
atualmente reside no final 
da rua Bicudo Leme.

Arquivo Pessoal

Benedito  Oliveira Cesar
22/9/1915 - 15/6/1971
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Poupatempo atende 
mais de 200 mil 
pessoas no primeiro ano

A unidade do Poupatempo de Pinda-
monhangaba realizou mais de 200 mil 
atendimentos em seu primeiro ano no 
município. Inaugurado dia 15 de setem-
bro do ano passado, o órgão estadual 

tem efetuado 17,5 mil atendimentos 
por mês em diversas áreas, principal-
mente com serviços do Detran.

Além de moradores de Pindamo-
nhangaba, o Poupatempo também 

recebe pessoas de outras cidades da 
região, como Campos do Jordão, San-
to Antonio do Pinhal, Tremembé e São 
Bento do Sapucaí.

PÁGINA 3

Cavaleiros e tropeiros comemoram 198 anos das Taipas
Os cavaleiros e tropeiros de 

Pindamonhangaba farão um en-
contro para comemorar os 198 
anos do bairro Taipas no sábado 
(19). O evento terá homenagens 
aos moradores mais antigos do 
bairro, exposição de peças da 
cultura caipira do Vale do Para-
íba, almoço típico, missa e vá-
rios shows sertanejos, incluindo 
integrantes da Canção Nova e a 
dupla Miranda e Souza Neto.

PÁGINA 3

Uma comitiva formada 
por empresários de Pinda-
monhangaba e outras ci-
dades da região viaja a São 
Paulo nesta quarta-feira (16) 
para participar da maior 
feira de hotelaria, turismo 
e gastronomia da América 
Latina.

A Equipotel vai apresen-
tar tendências e lançamen-
tos do mercado e visa a troca 
de experiências entre os em-
presários para fortalecer o 
setor em todo o país.

PÁGINA 2

Na página de HISTÓRIA 
desta semana, a Tribuna re-
lembra algumas das partidas 
do São Paulo Futebol Clube 
de Pindamonhangaba na pri-
meira metade do século XX, 
equipe que era praticamente 
imbatível. Também merece 
destaque os jogos marcantes 
do Comercial Futebol Clube, 
que encantou o público na 
ladeira do Bosque.

Unidade oferece serviços diversifi cados ao cidadão de Pindamonhangaba e região

Religiosidade é um dos 
pontos mais marcantes da 

cultura tropeira

Feira propõe 
crescimento da 
rede hoteleira 
e gastronômica

HISTÓRIA 
relembra partidas 
do São Paulo 
e do Comercial

BOMBEIROS 
DE PINDA 
PARTICIPAM DE 
SIMULAÇÃO DE 
ACIDENTE
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Divulgação

Divulgação



Vanguarda Literária

E

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 - Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)
PResiDeNTe Da FuNDação DR. João RoMeiRo: Antônio Aziz Boulos
eDiToR CheFe:  Odirley Pereira MTb Nº 48.651
ResPoNsaBiLiDaDe: Os textos assinados são de inteira responsabilidade do autor.
ReDação e BaLCão De aNÚNCios: Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel / Fax (12) 3644-2077 - CEP 12.400-280 - Pindamonhangaba São Paulo
RePReseNTaNTe NaCioNaL:  RGD-Comunicação S/C Ltda
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana - CEP 02036-022 - São Paulo/SP  - Tel./Fax: (11) 2971-1000 - (E-mail: rgdribas@uol.com.br) - 
IMPRESSÃO: S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

TRIBUNA NA NET

Tribuna do Norte EXPEDIENTEFundação Dr. João Romeiro

DIToRIaL
Pindamonhangaba 16 dE SETEmbRo dE 2015Tribuna do Norte2

* José Valdez de Castro Moura

* 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)

www.tribunadonorte.net 
www.jornaltribunadonorte.com.br

contato@tribunadonorte.net

SIMÕES DE CARVALHO: UMA ETERNA LEMBRANÇA...

Divulgação

A extinção da CPMF – Contribuição Provisó-
ria sobre Movimentação Financeira –, em 
2007, foi um das maiores conquistas do 

brasileiro nas últimas décadas.
Dados históricos e econômicos leitor vão ajudar 

na explicação do tema. A CPMF foi criada em 1996, 
porém ela é simular ao IPMF – Imposto Provisório 
sobre Movimentação Financeira – feito em 1994 e 
que engolia 0,25% do dinheiro de pessoas físicas e ju-
rídicas após qualquer movimentação bancária. E não 
bastava deixar o dinheiro ‘parado’ na conta corrente, 
pois no momento em que fosse sacado ou utilizado, 
0,25% sumia instantaneamente da conta – consoli-
dando a IPMF como a forma tributária mais eficaz.

Felizmente foi extinta no mesmo ano.
Contudo, dois anos seguintes ela chegou, a CPMF, 

e veio ‘nervosa’. O objetivo na ocasião era direcionar a 
arrecadação para a saúde, com alíquota de 0,2%. Em 
1999, foi prorrogada até 2002, com taxa exorbitante 
de 0,38%. A elevação ocorreu porque parte do dinhei-
ro passou a ser destinado para a Previdência Social.

Em resumo, a cobrança foi prorrogada outras ve-
zes e continuou até 2007, quando foi derrubada no 
Senado. Naquela época, o Governo alegou que o fim 
do tributo causaria uma perda de arrecadação de cer-
ca de R$ 40 bilhões em 2008.

Agora, em um momento onde o brasileiro está ato-
lado de contas e de impostos, o ideal é não ter mais 
uma taxa na vida de cada pessoa. No entanto, ela 
pode voltar.

Devido à crise econômica e a ampla dificuldade do 
Governo Federal em cortar gastos, o retorno do cha-
mado ‘imposto do cheque’ parece ser uma das poucas 
soluções encontradas pelos ministérios da Fazenda e 
do Planejamento. Os outros itens de contenção anun-
ciados pelo Governo para o orçamento de 2016 – vi-
sando poupar os recursos da União – são pequenos 
perto da volta do temível imposto.

A de se elucidar que diminuir investimentos do 
PAC 2 – Programa de Aceleração do Crescimento – 
do Minha Casa Minha Vida, remanejar emendas e  
adiar o reajuste dos funcionários públicos federais  
dentre outras medidas são pequenas comparadas ao 
retorno da CPMF.

Esperamos que o Governo encontre outros meios 
de conter despesas e que ainda consiga manter pla-
nos de investimentos e desenvolvimentos para o Bra-
sil, bem como travar a inflação e aumentar a geração 
de empregos, dentre tantas outras necessidades, mas 
convenhamos, CPMF não.

Gostaríamos que o Governo mudasse de ideia e 
nem levasse a discussão ao Congresso.

De novo, não

governo propõe retomada 
do imposto da CPmF

eDiTaL De CiTação Das eMPResas

Processo Físico nº: 0004205-81.2012.8.26.0445 - Ordem 315/12
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Multas e demais Sanções
Requerente: Agencia Nacional de Telecomunicações Anatel
Requerido: Ass de Radiodifusão Comunitaria Spaco Fm e outro

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Agencia 
Nacional de Telecomunicações Anatel, para cobrança de dívidas provenientes de Multas e demais 
Sanções. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) 
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) 
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária 
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto 
no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do 
débito.
Executada: Robert Glen Rodrigues, Ass de Radiodifusão Comunitaria Spaco Fm
Documentos da Executada: CPF: 020.390.848-19, CNPJ: 04.504.309/0001-70
Execução Fiscal nº: 0004205-81.2012.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Multas e demais Sanções
Data da Inscrição:26/04/2012
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 2012.N.LIVRO01.FOLHA1287-SP
Valor da Dívida: R$2.496,96
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 18 de agosto de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

eDiTaL De CiTação Das eMPResas

Processo Físico nº: 0009141-96.2005.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Multas e demais Sanções
Requerente: Instituto Nac de Metrologia Normalizacao e Qualidade Indl Inmetro
Requerido: Extipinda Extintores e Equipamentos de Seguranca Ltda Me e outros

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Instituto Nac 
de Metrologia Normalizacao e Qualidade Indl Inmetro, para cobrança de dívidas provenientes 
de Multas e demais Sanções. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual 
FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito.
Executada: Extipinda Extintores e Equipamentos de Seguranca Ltda Me
Documentos da Executada: CNPJ: 00.439.103/0001-52
Execução Fiscal nº: 0009141-96.2005.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Multas e demais Sanções
Data da Inscrição: 04/10/2014Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:157A
Valor da Dívida: R$25.348,74 em 11/05/2011
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 18 de agosto de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Pinda participa de Feira de 
Hotelaria e Gastronomia

Vários empresários de 
Pindamonhangaba par-
ticipam da Equipotel – a 
maior Feira de Hotelaria, 
Turismo e Gastronomia 
da América Latina, nes-
ta quarta-feira (16), no 
Centro de Exposições do 
Anhembi, em São Paulo.

Além de ser o maior 
evento do segmento da 
América Latina, a Equi-
potel figura entre os cinco 
maiores eventos do seg-
mento no mundo.  

A comitiva que sai de 
Pindamonhangaba é orga-
nizada pelo Sebrae e  con-
ta com representantes de 
hotéis e restaurantes de 
outras cidades da região: 
Cachoeira Paulista, Gua-
ratinguetá, Taubaté, São 
Sebastião e Ubatuba

De acordo com o Se-
brae, além de apresentar 

as tendências, lançamen-
tos e inovações tecnológi-
cas, a feira é uma excelente 
oportunidade de negócios 
e troca de experiências 

entre empresários e pro-
fissionais do setor.

A intenção do evento 
é propiciar um polo de 
negócios e relacionamen-

tos, fundamental para o 
sucesso de empresas dos 
setores de hospitalidade, 
gastronomia, alimenta-
ção, turismo e similares. 

São Jerônimo, na 
“VULGATA” (tradução da 
Bíblia) no capítulo primei-
ro, versículo XV do Ecle-
siastes, diz: “Stultorum 
infinitus est numerus” 
- “É infinito o número de 
insensatos”. E, o mundo 
está cheio desses insen-
satos, em especial na lite-
ratura, onde observamos 
pseudoliteratos, falsos 
valores no seu escrever, 
confusos e indecifráveis 
em verso e em prosa. Pior 
do que isso: usam a lite-
ratura para mostrar o que 
não são e não represen-
tam. São os versejadores 
travestidos de poetas, os 
críticos da obra alheia que 
não têm o que mostrar, a 
não ser o seu orgulho pa-
tológico. Piedade  para 
eles!

No outro polo, locali-
zam-se aqueles que escre-
vem o que sabem e sabem 
o que escrevem, como este 
ser especial que encontrei, 
conduzido pela mão do 
destino: um intelectual de 
melhor jaez e sobretudo 
um amigo leal: MAJOR 

SIMÕES DE CARVALHO.
Militar de brilhante 

carreira, Membro Titular 
da Academia Paulista de 
Jornalismo e da Acade-
mia Pindamonhangaben-
se de Letras, o estimado 
Major Simões, ao longo 
da sua profícua existência 
de jornalista, já escreveu 
mais de seis mil editoriais  
na Imprensa Paulistana, 
onde sempre atuou, o que 
o credencia como um dos 
mais produtivos da sua 
geração.

Vivendo e lutando em 
comunhão constante com 
os sentimentos de frater-
nidade, rindo e choran-
do, assim foi esse Homem 
Verdadeiro construindo o 
seu processo de História 
(ao qual Sartre denomi-
nou HISTORICIDADE).

Cidadão, acima de 
tudo patriota, o MAJOR 
SIMÕES DE CARVALHO 
no seu desvelar cotidiano, 
otimista e esperançoso 
nos ensina belas lições de 
brasilidade.

A Imprensa local 
acompanhou, nos últi-

mos anos, os artigos do 
VELHO JORNALISTA, o 
qual, coerente como sem-
pre, mostrou o seu estilo: 
direto, franco, combativo, 
e, sobretudo, espelhando 
dignidade.

Dignidade! Eis um va-
lor tão esquecido que os 
ignaros e fracos de espíri-
to trocam por migalhas!

Quem analisa os arti-
gos do MAJOR SIMÕES 
DE CARVALHO (Ora 
viva!), percebe claramen-
te que eles transparecem 
verdade e sobretudo refle-
xão, preocupação social e 
lirismo, no olhar sincero 
que se perde para o além, 
no desejo de abrir as por-
tas para os que ainda vi-
rão, na ânsia de segurar 
as mãos tão próximas das 
suas...

Ao seguir os ditames 
da sua consciência limpa, 
o VELHO JORNALISTA 
usa da sua pena para, cri-
ticar com fundamentos, 
elogiar certo na hora certa, 
sugerir, enfim, demonstra 
estar altamente sintoniza-
do com o seu tempo.

Eis, leitores, em rápi-
da pinceladas, um pouco 
desse homem  paulista-
no “de quatro costados” 
(nasceu na rua Pam-
plona, esquina com a 
Paulista), exemplo para 
os da minha geração,a-
vesso a elogios, que, ao 
ler esta modesta página, 
sincero e revestido no 
seu manto de modéstia, 
se estivesse aqui, entre 
nós, por certo, recrimi-
naria esse escriba.

Entretanto, guardo 
comigo a certeza de que 
perdoaria a indiscrição do 
amigo, que, ao escrever, 
deseja somente registrar 
a sua emoção de poeta 
(simples, de poucos mé-
ritos, não importa!) ex-
tremamente grato a Deus 
e à vida por ter a grande 
oportunidade de conviver 
com mestres, e sobretudo 
com personalidades mar-
cantes à estirpe do VE-
LHO JORNALISTA.

   
Ave, MAJOR SIMÕES 
DE CARVALHO, a minha 
eterna saudade!

Polícia apreende 
suspeitos de furto 

dois homens foram de-
tidos por furto de veículo 
na tarde da última segun-
da-feira (14), em Taubaté. 
Segundo a Polícia Civil, os 
suspeitos estavam em um 
carro que foi furtado em 
Pinda, no bairro do Lessa.

o caso foi registrado 
no 3º dP de Taubaté. de 
acordo com a Polícia Civil, 
os dois suspeitos têm 35 
anos e já possuem fi-
cha criminal. a dupla foi 
encaminhada à cadeia de 
Cruzeiro.

SOS oferece cursos profissionalizantes
O SOS de Pindamo-

nhangaba está com inscri-
ções abertas para cursos 
profissionalizantes gratui-
tos de manicure e pedicure 
e unhas artísticas, depila-
ção, massagem modela-
dora e desing de sobran-
celhas. A duração varia de 
um a três meses e, ao final, 
para alguns cursos haverá 
entrega de certificados.

Inscrições e informa-
ções pelos telefones (12) 
3642-2784 ou (12) 3642-
3023.

Manicure, Pedicure e 
Unhas Artísticas
início previsto: segundas e 
quartas-feiras
Turma tarde (novembro) das 
16h30 às 19h30 
Turma noite (setembro) das 
19h30 às 22h30
duração de 3 meses – Curso 
apostilado e com certificado

Depilação
início previsto: terças-feiras
horário: das 18 às 21 horas
Formando turmas (poucas 
vagas)

duração de 3 meses – Curso 
apostilado e com certificado

Massagem Modeladora, 
Redutora e Relaxante
início previsto: quartas-feiras 
(setembro)
horário: das 18h30 às 21h30 
duração de 2 meses – Curso 
apostilado e com certificado

Design de Sobrancelhas 
início previsto: sextas-fei-
ras(setembro)
horário: das 18 às 20 horas
duração de 1 mês
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Divulgação

Em um ano, 
Poupatempo 
atende mais de 
200 mil pessoas

Festa típica homenageia cultura 
tropeira e bairro das Taipas

irmãos Suplicy animam evento 
para empresários de pinda

AiAnDrA Alves MAriAno
***

nesta semana, o 
Poupatempo Pindamo-
nhangaba completou 
um ano de atendimento 
no município. neste pe-
ríodo, mais de 200 mil 
atendimentos foram 
oferecidos, uma média 
de 17,5 mil por mês.

A unidade beneficia 
toda a região, atenden-
do também morado-
res dos municípios 
de Campos do Jor-
dão, santo Antonio do 
Pinhal, Tremembé e 

são Bento do sapucaí.
na unidade, o ór-

gão mais procurado é o 
Detran/sP, responsá-
vel pela CnH - Carteira 
nacional de Habilitação 
e serviços de veículos, 
com mais de 95,5 mil 
solicitações. em segui-
da, vem o iirGD - ins-
tituto de Identificação, 
para atendimentos da 
Carteira de identidade 
(rG) e Atestado de An-
tecedentes Criminais, 
com mais de 28,7 mil 
documentos emitidos.

o Poupatempo Pin-

da conta ainda com o 
Acessa sP, e-poupatem-
po, sert - secretaria do 
emprego e relações do 
Trabalho e um corres-
pondente bancário, ex-
clusivo para pagamento 
de taxas de serviços.

O Poupatempo fica 
na av. Prof. Manoel Cé-
sar ribeiro, 321, santa 
Cecília - no estaciona-
mento do Tenda, e o 
horário de atendimen-
to é de segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 17 ho-
ras; aos sábados, das 8 
às 12 horas.

Novo Portal facilita abErtura dE EmPrEsas
O Estado de São Paulo ganhou o novo 

site do Via Rápida Empresa com a pro-
posta de desburocratizar o processo de 
abertura empresas.  Por meio da ferra-
menta, é possível realizar o registro in-
tegralmente pela internet.  Em sua pri-
meira fase as empresas limitadas serão 
abertas de um a cinco dias. 

O portal será acessado pela Jucesp  
(por meio do cadastro web). O usuário 
poderá entrar nos sistema com o certifi-
cado digital ou pelos dados cadastrados 
na nota fiscal paulista. O sistema envia 
um protocolo pelo e-mail registrado e 
avisa a Jucesp que há um novo registro 
em andamento.

Em seguida, o empreendedor esco-
lhe a atividade empresarial, e opta pelo 

município que será sediada a empresa. 
Caso o município já seja conveniado ao 
Módulo de Licenciamento do Programa, 
a abertura será ainda mais rápida.

O empresário pode imprimir o con-
trato social padrão gerado no sistema ou 
fazer um upload de um contrato customi-
zado. Caso o empresário tenha o certifi-
cado digital, a assinatura dos documen-
tos poderá ser realizada via site.

Os analistas da Junta Comercial ou 
dos postos de atendimentos farão a aná-
lise técnica e de viabilização empresarial, 
com a emissão de licenças. Em até cinco 
dias, o usuário retira os documentos re-
gistrados ou recebe eletronicamente, e já 
está apto para desenvolver sua atividade 
empresarial.

Pindamonhangaba pro-
move neste fim de semana, 
sábado (19) e domingo (20), 
o ‘1º encontro de Cavaleiros 
e Tropeiros’. A festa aconte-

ce com o objetivo de home-
nagear os 198 anos do bairro 
Taipas e destacar a impor-
tância da cultura dos tropei-
ros na cidade.

História

numa expedição de reco-
nhecimento em 1817, os viajan-
tes spix e Martius passaram por 
Pindamonhangaba e relataram 
que haviam passado a noite em 
um armazém chamado de Tai-
pas, que ficava no caminho entre 
rio de Janeiro e são Paulo.

o ponto de parada não ser-
via apenas para vender as taipas, 
mas também para a parada dos 
viajantes. 

Conta-se que durante a ca-
valgada de Pedro i para a in-
dependência do Brasil, o impe-
rador parou para descansar na 
árvore “Figueira das Taipas”.

Há quase dois séculos a ár-
vore continua à beira da estra-
da, formando a vila Taipas, com 
contos, histórias e famílias, que 
permanecem no local desde o 
século 20 como Taberna, Carva-
lho, Américo, Cortez e serino. 

Confira a programação especial

LocaL: Rodovia Sp-62, bairro Taipas, nº 161
Sábado (19) 
19h – Show sertanejo e barracas típicas.
Domingo (20)
9h – Missa Sertaneja;
11h – apresentação e homenagens para os moradores 
mais antigos do bairro;
12h – grande almoço com afogado e show com a dupla 
Miranda e Souza netto;
15h – Terço tropeiro com integrantes da Canção nova 
(Comitiva Sertão de Deus);
16h – Leilão de prendas e animais; apresentação e ex-
posição de traias e cultura tropeira do Vale do paraíba.

AiAnDrA Alves MAriAno
***

A dupla Brothers of 
Brazil, formada pelos ir-
mãos João suplicy e su-
pla, foi a grande atração 
de um evento para empre-
sários da cidade, na última 
quinta-feira (10).

o evento comemorou 
quatro anos da revista 
Personi, e do Grupo Di-
fusora, além dos irmãos, 
filhos do ex-senador Edu-
ardo suplicy e da senado-
ra Marta suplicy, contou 
com desfiles de modas de 
diversas lojas da cidade e 
apresentações musicais 
com cantores da região, 

como Twila Correia e lua-
na Camarah, que partici-
param do programa The 
voice, da rede Globo.

Ao subir ao palco, su-
pla fez a alegria do público 
com sua intimidade com a 

bateria, enquanto o irmão 
João conduzia as músicas 
com o violão. os irmãos 
tocaram várias músicas 
autorais e alguns clássicos 
do rock para empolgar a 
plateia.

Divulgação

Aiandra Alves Mariano

além de atendimento ao cidadão, unidade proporcionou aumento no 
número de empregos gerados no município

organizadores esperam grande público para o evento

João 
Suplicy 
e Supla 
durante 
show na 
cidade
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Divisão De ComuniCação
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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 Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

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

Fo to s: Di v i s ã o D e Co m u n i C a ç ã o/CvP

F
o

t
o

s
: 

D
iv

is
ã

o
 D

e
 C

o
m

u
n

iC
a

ç
ã

o
/C

v
P

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

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

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

Fo to s: Di v i s ã o D e Co m u n i C a ç ã o/CvP

O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) participou 
nesta semana em conjunto 
com o Prefeito e sua equipe de 
trabalho, do ato de entrega de 
uma “Pista de Skate” no bairro 
do Campos Maia. Por meio 
do Projeto de Lei nº 30/2015, 
do vereador 
Janio, a pista 
que recebeu 
o nome de 
“Luiz Fer-
nando Ferrei-
ra de Castro - 
Fernandinho 
Brito”. Janio 
explica que 
resolveu no-
mear a pista 
com o nome 
de Fernandi-
nho, pelo fato 
do homenageado ser o precursor 
da modalidade em Pindamo-
nhangaba.

Na oportunidade, Janio Le-
rario parabenizou mais uma vez 
a Administração pelas muitas 
obras que vem sendo entregue 
na cidade, cumprindo assim, 
os compromissos assumidos 
com os moradores de cada 
bairro. Em sua fala, ele pediu a 
colaboração do homenageado, 
e de todos os moradores para 
que auxiliem na manutenção 
deste grande investimento no 
esporte. “Precisamos preservar 
este espaço evitando depreda-
ções, pichações e fazendo com 
que esse seja um lugar de lazer 

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) agrade-
ce ao Prefeito Vito Ardito 
e as Secretarias de Obras 
e de Planejamento, que 
atenderam a sua solicitação 
feita através do requeri-
mento nº 1.194/2015, no 
qual pedia, com urgência, 
a troca do solo na entrada e 
saída do anel viário para a 
SP 62, no bairro Castolira. 
Esta obra vai possibilitar 
o asfaltamento com mais 
qualidade e durabilidade, 
p ropo rc ionando  ma io r 
segurança e estabilidade 
para os veículos que por 
ali transitam diariamente.

Cal disse ainda que, 
segundo  o  engenhe i ro 

Campos Maia recebe pista 
de Skate e Janio Lerario 
valoriza construção da obra

Novo espaço esportivo e de lazer recebeu

o Nome de FerNaNdiNho brito, um dos

precursores da modalidade em piNdamoNhaNgaba

e encontro de pessoas que va-
lorizam esta modalidade, que 
já é a quinta mais praticada no 
Brasil”, afirmou Janio Lerario. 

Homenageado
Luiz Fernando Ferreira de 

Castro - Fernandinho Brito, 
hoje com 51 anos, ganhou seu 

primeiro skate aos 13 anos. Fez 
sua primeira rampa na rua de 
sua casa, rua Francisco Glicério, 
onde dois anos depois realizou o 
primeiro campeonato de Skate 
de Pinda. Na oportunidade, 
duas feras da modalidade se 
apresentaram na cidade, Schun 
Ajimoto e Formiga. Participou 
de vários campeonatos, sempre 
presente nos pódios. Ainda hoje 
é ligado ao mundo do skate e 
sempre que pode frequenta as 
pistas do Zito, João do Pulo e 
Cidade Jardim, na companhia 
do filho Gabriel, passando para 
as novas gerações a importância 
do skate e do esporte para o 
corpo e a mente.

Pedido do vereador Cal é 
atendido e rotatória do Castolira 
na SP-62 está em obras

responsável pela obra, será 
necessário uma mudança 
na rotatória, alterando o 
ângulo da curva, que hoje é 
muita acentuada, trazendo 
consequências ao asfalto 
dev ido  aos  caminhões 
pesados que diariamente 
passam pelo local.

Anel Viário
O vereador Cal cobra 

da Administração e dos 
depar tamentos  compe-
tentes, para que façam a 
correção da depressão no 
asfalto no trecho do anel 
viário, entre a entrada do 
portal do Parque da Cidade 
e a rotatória do campo de 
futebol do E. C. Campo 
Alegre, no sentido Dutra.

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

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

O vereador Professor Eric 
(PR) está comemorando o início 
das obras da UBS (Unidade 
Básica de Saúde) localizada no 
Residencial Azeredo, no Distri-
to de Moreira César. Ele havia 
solicitado através esta melhoria 
por meio do requerimento nº 
1.602/2014, endereçado ao Pre-
feito, ao Subprefeito do Distrito, à 
Secretaria de Saúde e à Secretaria 
de Obras e Serviços. O documento 
foi aprovado no plenário da Câ-
mara por unanimidade, durante a 
sessão ordinária.

A construção de uma UBS 
(Unidade Básica de Saúde) no 
Residencial Azeredo trará maior 
comodidade no atendimento da 
saúde pública naquela região, pois 
o vereador Professor Eric vem 
acompanhando o crescimento ex-
pressivo da população dos bairros 
localizados entre a linha férrea e a 
rodovia Presidente Dutra. Nesses 
bairros ainda não há um posto de 
saúde. O vereador teve a iniciativa 
de solicitar essa obra através de 

Vereador Professor 
Eric comemora mais
uma vitória na Saúde

requerimento, pois tem observado 
a superlotação do CISAS e acre-
dita que, com a construção dessa 
unidade, desafogará o PA (Pronto 
Atendimento) de Moreira César, 
ajudando a resolver os problemas 
de saúde do município. Para o 
vereador, estas melhorias são 
necessárias para a população. “Eu 
moro nesta região e observo que, 
desde a Linha Férrea até a Dutra, 
não existe nenhuma unidade de 
saúde para cuidar de nossa popu-
lação. Com a implantação desta 
UBS, teremos uma equipe com 
médicos, enfermeiros e agentes de 
saúde à disposição dos moradores. 
A região é grande e compreende 
bairros como Jardim Azeredo, 
Residencial Azeredo, Vale do 
Sol, Prédios do CDHU, Padre 
Rodolfo, Praça São João, entre 
outros. Estamos lutando muito 
para conquistarmos melhorias 
e benefícios para o Distrito de 
Moreira César e nossa cidade”, 
enfatizou o vereador Professor 
Eric.

Di v i s ã o D e Co m u n i C a ç ã o/CvP

Nova uNidade básica de saúde do

Jardim marieta azeredo, No distrito de

moreira césar, trará ateNdimeNto de 
qualidade aos moradores daquela região

Vereador Professor eric comemora in íc io das obras da Unidade básica de 
saúde no residencial azeredo, no distrito de moreira césar

as s e s s o r i a D e Co m u n i C a ç ã o/PmP

Vereador Janio lerario ParabenizoU a administração Pela 
Pista de skate, qUe recebeU o nome de “fernandinho brito” 

O Presidente da Câmara, 
Vereador Felipe César – FC 
(PMDB), está propondo ao 
Poder Executivo a criação de 
um Distrito para Pequenos e 
Médios Empresários de Pin-
damonhangaba. Atualmente, 
os empreendedores da ci-
dade pagam altos aluguéis, 
inviabilizando seu trabalho. 
A sugestão do Vereador é 
que a Administração realize 
estudos para viabilizar este 
Distrito Empresarial, exclu-
sivamente para beneficiar o 
empresariado do município 
nas áreas de funilaria, me-
cânica, serralheria, carpin-
taria, oficinas entre outras. 
“Queremos proporcionar ao 
pequeno e médio empresário, 
condições de atender nossa 
população com condições 
favoráveis ao seu empreendi-
mento”, destaca o Vereador.

RODOVIÁRIA NA 
VIA DUTRA
O Vereador Felipe César 

– FC solicita ao Prefeito a 
realização de estudos para 
viabilizar a construção de 
uma rodoviária interestadu-
al às margens da Rodovia 
Presidente Dutra. Em sua 
justificativa, o parlamentar 
alega que a atual rodoviá-
ria, construída há mais de 
30 anos, é pequena e não 
comporta a entrada de mais 
empresas com novas linhas 
de ônibus. A construção de 
uma outra, mais moderna, 
com mais guichês e plata-

Toninho da Farmácia 
solicita melhorias para 
comunidade da Vila Prado

FELIPE CÉSAR – FC 
PROPÕE CRIAÇÃO DE 
DISTRITO PARA PEQUENOS 
E MÉDIOS EMPRESÁRIOS

formas, à beira da Via Dutra, 
vai proporcionar que novas 
empresas sejam implantadas 
e novas linhas passem a ser 
atendidas, permitindo que 
Pindamonhangaba tenha 
ligações com outras cidades 
e capitais do país. “Nosso 
município cresce a cada dia 
e a Dutra está cada vez mais 
próxima. Desta forma, uma 
rodoviária às margens desta 
rodovia, vai facilitar novas 
linhas e novas empresas”.

GRATUIDADE EM 
ÁREA AZUL 
PARA IDOSOS
Recentemente, o Verea-

dor Felipe César apresentou o 
requerimento nº 1.342/2015, 
através do qual solicita à 
empresa concessionária do 
serviço de estacionamento 
regulamentado (área azul) 
em Pindamonhangaba que 
ofereça gratuidade aos ido-
sos - portadores de creden-
ciais oficiais - nas vagas 
especiais da região central do 
município. Segundo o Vere-
ador, “vários municípios do 
Estado de São Paulo ofere-
cem aos deficientes físicos e 
idosos as vagas especiais e, 
também, a gratuidade no es-
tacionamento rotativo”. Por 
isso, o Vereador Felipe César 
– FC entende que “Pindamo-
nhangaba também poderia 
ampliar esse benefício aos 
idosos, já que os portadores 
de necessidades especiais já 
contam com essa melhoria”.

O vereador Magrão (PPS) está 
solicitando à Polícia Rodoviária 
Estadual e ao Departamento de Es-
tradas de Rodagem – DER/Taubaté 
que tomem providências para sanar 
o problema de derramamento de 
areia excessivo na SP – 62 (Rodovia 
Vereador Abel Fabrício Dias), no 
trecho entre o bairro das Taipas até 
a entrada da Fazenda Coruputuba, 
em Moreira César. O pedido do 
vereador foi feito através de ofícios 
protocolados nesta quinta-feira na 
sede do DER em Taubaté. Segundo 
o parlamentar, a rodovia vem sen-
do utilizada por diversos “Portos 
de Areia” e quando é realizado 
o transporte desse material, está 
havendo o derramamento de areia 
no leito carroçável, deixando a pista 
escorregadia.

Magrão destacou que “cons-
tantemente requer providências 
através de requerimentos proto-
colados na Câmara, solicitando 
a varrição da areia, a qual é re-
alizada de forma ineficaz e, que 
frequentemente precisa reiterar a 

Magrão solicita providências 
ao DER sobre o derramamento 
de areia na SP 62

vereador quer apoio da polícia rodoviária 
estadual para resolver o problema Na 
rodovia vereador abel Fabrício dias

solicitação”. Ele informa, ainda, 
que houve o aumento na quantidade 
de areia derramada na pista, devido 
os caminhões “Bitrem” que estão 
sendo utilizados por alguns portos. 

Magrão enfatiza que “a popu-
lação reclama da insegurança com 
a pista cheia de areia, que pode ser 
um causador de acidentes como 
quedas de motocicletas e ciclistas, 
colisões entre veículos, transeuntes 
com risco de serem atropelados nas 
faixas de pedestres e dificuldade 
na frenagem dos veículos”. Outra 
questão levantada pelo vereador é a 
poeira de areia que se forma, trazen-
do prejuízos à saúde dos moradores 
locais e aos cofres públicos, com 
o sobrepeso da carga das carretas, 
que danificam a rodovia. “Espero 
que as autoridades competentes 
tomem as providências cabíveis e 
necessárias para sanar esse proble-
ma que vem trazendo transtornos 
aos moradores de Moreira César. 
O objetivo é preservar a segurança 
de todos que utilizam esta rodovia”, 
conclui o vereador Magrão.

Vereador magrão (destaqUe) qUer aPoio da Polícia 
rodoViária e do der Para conter o derramamento 
de are ia na sP 62

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) esteve reunido na 
última semana com os moradores do bairro Vila Prado. Na oca-
sião, o vereador recebeu dos munícipes diversos pedidos como:

limPeza da 
Vegetação às 
margens do 
ribeirão

reforma do Piso 
da Passarela de 
Pedestre sobre 
o ribeirão, qUe 

liga o bairro ao 
anel Viário

limPeza da área 
Verde Próxima a 
Passarela

reVitalização da 
área localizada 
ao lado do 
ribeirão qUe 
margeia a Vila 
Prado e a 
transformação 
desta área em Um 
local de lazer

colocação 
de Uma tamPa 
de concreto 
em Uma boca 

de lobo no 
lado direito 

do centro 
comUnitário

Vereador cal (no destaqUe) 
agradece administração Por 

atender sUa sol ic itação Para 
a real ização de melhorias na 
rotatória do anel V iár io, no 

castol ira
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CENTRO ESPÍRITA  “BEZERRA DE MENEZES”
Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, Bairro Centro, cep. 12.4l0-010

CNPJ 50.455.179/0001-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretoria do CENTRO Espírita “BEZERRA DE MENEZES”, convoca todos os associados para 
a Assembleia Geral a realizar-se no dia 03 de outubro de 2015 às 20h30min, na sede social 
da Instituição situada à Rua Capitão Vitorio Basso,  nº 75, centro em Pindamonhangaba, SP, 
em primeira convocação com a presença de 1/3 (um terço) dos sócios ou às 21h30min, em 2ª 
Convocação, com qualquer número de associados presentes na sede da Instituição.

Pauta: Posse da Nova Diretoria e Conselho Fiscal que dirigirá os destinos da Entidade no biênio, 
outubro de 2015 a outubro de 2017.  

Pindamonhangaba,  14 de setembro  de  2015.

                                                     _____________________________     
                                                       Clovis San Martin Leite de Abreu
                                                                      Presidente

CENTRO ESPÍRITA  “BEZERRA DE MENEZES”
Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, Bairro Centro, cep. 12.4l0-010

CNPJ 50.455.179/0001-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretoria do CENTRO Espírita “BEZERRA DE MENEZES”, convoca todos os associados para 
a Assembleia Geral a realizar-se no dia 28 de setembro de 2015 às 20h30min, na sede social 
da Instituição situada à Rua Capitão Vitorio Basso,  nº 75, centro em Pindamonhangaba, SP, 
em primeira convocação com a presença de 1/3 (um terço) dos sócios ou às 21h30min, em 2ª 
Convocação, com qualquer número de associados presentes na sede da Instituição.

Pauta: Eleição da Nova Diretoria e Conselho Fiscal que dirigirá os destinos da Entidade no biênio, 
outubro de 2015 a outubro de 2017.  

Pindamonhangaba,  14 de setembro  de  2015.

                                                   _____________________________     
                                                         Clovis San Martin Leite de Abreu
                                                                      Presidente

PREfEITuRA MuNICIPAL DE 
PINDAMONhANgABA

EDITAL DE NOTIfICAÇÃO
CONTROLE 232/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica a JORGE RONALDO DORNELLAS, 
responsável pelo imóvel situado a RUA 
SYMPHRONIO DE CASTRO JUNIOR, S/Nº 
, Bairro JARDIM ARARETAMA, inscrito no 
município sob as sigla SO.23.11.02.020.000, 
para que efetue a limpeza do referido imóvel 
no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/
entulho decorrente da limpeza, do local, 
a contar da data desta publicação. Caso 
não seja efetuada a limpeza, a multa será 
cominada em dobro, devido a reincidência 
desta notificação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 8º e 32º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 
de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de 

Administração

Pindamonhangaba, 14 de setembro de 2015.

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
EDITAL DE NOTIfICAÇÃO

CONTROLE SEOB-016/2015
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr.ª Soraia Dias dos Santos, para que tome 
ciência do TERMO DE EMBARGO nº 015/2015 e o AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE 
MULTA nº 491/2015, lavrados em função de obra sendo executada sem projeto aprovado junto a 
Prefeitura em terreno situado á Avenida Independencia, lote 10, quadra “K”, Loteamento Cidade 
Nova, infringindo assim o artigo 209 do Código de Edificações de Pindamonhangaba, tendo como 
prazo para recurso 05 (CINCO) dias úteis a contar da data desta publicação em atendimento e 
conformidade com o disposto em Lei.

 LuIS PAuLO MENDES NuNES 
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

Pindamonhangaba, 14 de setembro de 2015.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle SEOB-017/2015
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr.ª Paulo Donizetti dos Santos, para que 
tome ciência do TERMO DE EMBARGO nº 017/2015 e o AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE 
MULTA nº 492/2015, lavrados em função de obra sendo executada sem projeto aprovado junto a 
Prefeitura em terreno situado á Rua Macapá, nº 33, Loteamento Ipê II, infringindo assim o artigo 209 
do Código de Edificações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 05 (CINCO) dias 
úteis a contar da data desta publicação em atendimento e conformidade com o disposto em Lei.

 LuIS PAuLO MENDES NuNES 
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

LICENÇA DA CETESB

TOTAL LuBRIfICANTES DO BRASIL LTDA., torna público que requereu na 
CETESB a Licença de Operação e a Renovação das Licenças de Operação nº 
3004190 e 3004191para Derivados de petróleo, produção de, sito à Avenida Tobias 
Salgado, 45 – Dist. Ind. Dutra-Pindamonhangaba/SP.

LICENÇA DA CETESB

D. N. TAVARES SuCATAS-ME TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DA CETESB A 
LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 3004903, VÁLIDA ATÉ 20/08/2018, PARA COMÉRCIO 
ATACADISTA DE SUCATA NÃO METÁLICA, SITO À AVENIDA INDEPÊNDENCIA, 
831, CIDADE NOVA, IPIRANGA, PINDAMONHANGABA/SP.

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
EDITAL DE NOTIfICAÇÃO

CONTROLE 270/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) MARIA MADALENA SILVA LUZ, 
responsável pelo imóvel situado a  Rua IGNÁCIO RIBEIRO AGUIAR, , 63, Bairro BOSQUE, inscrito 
no município sob as sigla NE11.09.10.005.000,   para que efetue a limpeza do referido imóvel  no 
prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da limpeza, do local, a contar da data 
desta publicação.  Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c 
artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Atualizar 
endereço no Cadastro Imobiliário.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREfEITuRA MuNICIPAL DE 
PINDAMONhANgABA

EXTRATO DE CONTRATO

PREgÃO Nº. 124/2015

Contrato nº: 201/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.
Contratada: White Martins Gases Industriais 
Ltda.
Objeto: Aquisição dos equipamentos (módulo 
de ar medicinal e módulo de vácuo), atendendo 
as normas estabelecidas, incluindo instalação 
para adequação do Pronto Atendimento 
Infantil.
Valor: R$ 265.594,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 20/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro 
Tutihashi.
Assina pela contratada: Rosália Silva Nesta.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e 
Assistência Social. 
Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2015.

PREgÃO Nº. 149/2015

Contrato nº: 182/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.
Contratada: Alexandre A. de Souza EPP.
Objeto: Aquisição de materiais de enfermagem 
para consumo das Unidades de Saúde pelo 
período de 12 meses.
Valor: R$ 60.027,16.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 18/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro 
Tutihashi.
Assina pela contratada: Alexandre Américo de 
Souza.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e 
Assistência Social. 
Contrato nº: 183/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.
Contratada: CBS Médico Científica Comércio e 
Representação Ltda.
Objeto: Aquisição de materiais de enfermagem 
para consumo das Unidades de Saúde pelo 
período de 12 meses.
Valor: R$ 55.488,40.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 18/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro 
Tutihashi.
Assina pela contratada: Dário dos Santos.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e 
Assistência Social. 
Contrato nº: 184/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.
Contratada: Centrovale Soluções para Saúde 
Ltda.
Objeto: Aquisição de materiais de enfermagem 
para consumo das Unidades de Saúde pelo 
período de 12 meses.
Valor: R$ 31.091,18.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 18/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro 
Tutihashi.
Assina pela contratada: Antônio dos Santos.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e 
Assistência Social. 
Contrato nº: 185/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.
Contratada: Cirúrgica Fernandes Comércio de 
Materiais Cirúrgicos Hospitalares – Sociedade 
Limitada.
Objeto: Aquisição de materiais de enfermagem 
para consumo das Unidades de Saúde pelo 
período de 12 meses.
Valor: R$ 70.160,44.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 18/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro 
Tutihashi.
Assina pela contratada: Luiz Antônio 
Fernandes.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e 
Assistência Social. 
Contrato nº: 186/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.
Contratada: Cirúrgica São José Ltda.
Objeto: Aquisição de materiais de enfermagem 
para consumo das Unidades de Saúde pelo 
período de 12 meses.
Valor: R$ 49.048,15.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 18/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro 
Tutihashi.
Assina pela contratada: Wilma Tomazetti Horta.

Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e 
Assistência Social. 

Contrato nº: 187/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.
Contratada: Dimaci/MG Material Cirúrgico Ltda.
Objeto: Aquisição de materiais de enfermagem 
para consumo das Unidades de Saúde pelo 
período de 12 meses.
Valor: R$ 115.556,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 18/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro 
Tutihashi.
Assina pela contratada: Ricardo Vieira 
Cassiano.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e 
Assistência Social. 
Contrato nº: 188/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.
Contratada: IBF Indústria Brasileira de Filmes 
S/A.
Objeto: Aquisição de materiais de enfermagem 
para consumo das Unidades de Saúde pelo 
período de 12 meses.
Valor: R$ 15.595,80.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 18/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro 
Tutihashi.
Assina pela contratada: Augusto Galvão Bueno 
Trigueirinho.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e 
Assistência Social. 
Contrato nº: 189/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.
Contratada: M. B. Textil Ltda.
Objeto: Aquisição de materiais de enfermagem 
para consumo das Unidades de Saúde pelo 
período de 12 meses.
Valor: R$ 185.500,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 18/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro 
Tutihashi.
Assina pela contratada: Elisa Regina Spagolla.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e 
Assistência Social.
Contrato nº: 190/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.
Contratada: Polar Fix Indústria e Comércio de 
Produtos Hospitalares Ltda..
Objeto: Aquisição de materiais de enfermagem 
para consumo das Unidades de Saúde pelo 
período de 12 meses.
Valor: R$ 16.667,40.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 18/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro 
Tutihashi.
Assina pela contratada: Silvana Farkas.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e 
Assistência Social.
Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2015.

PREgÃO Nº. 184/2015
Contrato nº: 179/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.
Contratada: Entek Cursos Livres Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada 
em cursos para os cadastrados no Cadastro 
Único e assistidos pelos programas sociais do 
município (Programa Bolsa Família, Programa 
PEAD, Renda Mínima e Renda Cidadã).
Valor: R$ 62.720,00.
Vigência: 18 (dezoito) meses.
Data de assinatura: 14/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro 
Tutihashi.
Assina pela contratada: Ismael Fernandes 
Vieira.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e 
Assistência Social. 
Contrato nº: 180/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.
Contratada: INFAP – Instituto de Formação e 
Ação em Políticas Sociais para Cidadania.
Objeto: Contratação de empresa especializada 
em cursos para os cadastrados no Cadastro 
Único e assistidos pelos programas sociais do 
município (Programa Bolsa Família, Programa 
PEAD, Renda Mínima e Renda Cidadã).
Valor: R$ 26.068,00.
Vigência: 18 (dezoito) meses.
Data de assinatura: 14/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro 
Tutihashi.
Assina pela contratada: Mozart Ladenthin 
Júnior.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e 
Assistência Social. 
Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2015.

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
EDITAL RESuMIDO

PREgÃO (REgISTRO DE PREÇOS) Nº 236/2015

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. 236/15, referente à “Contratação 
de empresa especializada para instalação de forro em lâmina PVC com fornecimento de material 
e mão de obra, conforme solicitação do Departamento de Obras e Viação”, com encerramento dia 
29/09/15 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, 15 de setembro de 2015.

PREgÃO Nº 237/2015

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. 237/15, referente à “Aquisição de 
equipamentos médicos para as Unidades de Saúde do Município”, com encerramento dia 30/09/15 
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, 15 de setembro de 2015.

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
EXTRATO DE AuTORIZAÇÕES DE fORNECIMENTO

PREgÃO Nº 170/2015

Objeto: Aquisição de móveis hospitalares, aplicação adequação das Unidades de Saúde.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Noemia Silva dos Santos de Assis ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 1487/15 – Valor: R$ 3.569,00 – Data: 24/08/2015.
Contratada: Cirúrgica Izamed Ltda. EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 1513/15 – Valor: R$ 13.772,00 – Data: 24/08/2015.
Contratada: Luiz C. de Melo Souza Lorena ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 1514/15 – Valor: R$ 3.010,00 – Data: 24/08/2015
Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2015.

PREgÃO Nº 176/2015

Objeto: Aquisição de artigo de cama e banho.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Noemia Silva dos Santos de Assis ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 1507/15 – Valor: R$ 2.255,00 – Data: 28/08/2015.
Contratada: Noemia Silva dos Santos de Assis ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 1508/15 – Valor: R$ 2.383,00 – Data: 28/08/2015.
Contratada: Noemia Silva dos Santos de Assis ME.  
Autorização de Fornecimento nº: 1509/15 – Valor: R$ 2.580,00 – Data: 28/08/2015.
Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2015.

PREgÃO Nº 177/2015

Objeto: Aquisição de materiais de pintura para natal e nas casas provisórias desta Prefeitura 
nos Bairros Araretama, Castolira e Maricá.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Dardour Tintas, Comércio e Serviços Ltda.  
Autorização de Fornecimento nº: 1510/15 – Valor: R$ 3.570,90 – Data: 28/08/2015.
Contratada: Dardour Tintas, Comércio e Serviços Ltda.  
Autorização de Fornecimento nº: 1511/15 – Valor: R$ 4.705,86 – Data: 28/08/2015.
Contratada: Raul Rabello Neto EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 1512/15 – Valor: R$ 5.393,00 – Data: 28/08/2015.
Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2015.

PREgÃO Nº 178/2015
Objeto: Aquisição de materiais de construção para Decoração Natalina.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: MG Moreira Construção ME.
Autorização de Fornecimento nº: 1531/15 – Valor: R$ 1.791,50 – Data: 01/09/2015.
Contratada: MG Moreira Construção ME.
Autorização de Fornecimento nº: 1532/15 – Valor: R$ 12.965,55 – Data: 01/09/2015.
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 1533/15 – Valor: R$ 1.058,80 – Data: 01/09/2015.
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 1534/15 – Valor: R$ 1.900,50 – Data: 01/09/2015.
Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2015.

PREgÃO Nº 180/2015

Objeto: Aquisição de arquivos para ficha de registro aplicação, salas de vacinas das 
unidades de saúde.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Fenix Indústria de Móveis de Aço Ltda. EPP.  
Autorização de Fornecimento nº: 1530/15 – Valor: R$ 12.824,00 – Data: 01/09/2015.
Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2015.

PREgÃO Nº 181/2015

Objeto: Aquisição de produtos automotivos a serem utilizados pelo setor de oficina 
mecânica na manutenção dos veículos da frota municipal.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Ferrarini Comércio de Peças para Tratores Ltda.  
Autorização de Fornecimento nº: 1525/15 – Valor: R$ 3.967,00 – Data: 01/09/2015.
Contratada: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A.  
Autorização de Fornecimento nº: 1526/15 – Valor: R$ 2.550,00 – Data: 01/09/2015.
Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2015.

PREgÃO Nº 182/2015

Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes e filtros automotivos a serem aplicados nos veículos 
da frota municipal.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A.  
Autorização de Fornecimento nº: 1528/15 – Valor: R$ 4.200,00 – Data: 01/09/2015.
Contratada: Lub Vale Comercial Ltda.  
Autorização de Fornecimento nº: 1529/15 – Valor: R$ 424,00 – Data: 01/09/2015.
Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2015.

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
hOMOLOgAÇÃO

PREgÃO (REgISTRO DE PREÇOS) Nº. 173/2015

A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 173/15, que cuida de “Aquisição de tachão, tacha e cola 
de fixação, para sinalização viária”, a Autoridade Superior ante manifestação da Secretaria de 
Assuntos Jurídicos e do Departamento de Finanças anexo aos autos, nega provimento ao recurso 
interposto pela empresa Duxton Industria e Comércio Ltda. ME (proc. ext. 23.686 de 12/08/2015), 
mantendo assim sua inabilitação, e assim , HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório 
supra em favor da empresa (itens/preços R$): K. S. Comércio de Tintas e Materiais para Sinalização 
Viária Ltda. EPP (01 – 13,30; 02 – 12,70; 03 – 4,50; 04 – 4,50; 05 – 6,30). 
Pindamonhangaba, 03 de setembro de 2015.

PREgÃO (REgISTRO DE PREÇOS) Nº. 226/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 226/15, que cuida de “Aquisição de insulinas”, a Autoridade 
Superior com base na análise técnica da Secretaria de Saúde e Assistência Social, anexa aos 
autos, HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/
preços R$): Dupatri Hospitalar Comércio e Importação e Exportação Ltda. (03 – 258,77; 04 – 
83,41). Itens fracassados: 01 e 02.
Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2015.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
RESIDENCIAL IPÊ I E JARDIM CARLOTA 
(AMORIJAC), na pessoa de seu presidente, 
faz saber que convoca a todos os associados 
em conformidade com o dispositivo do inciso 
II do Art. 25, para uma assembleia Geral 
ordinária a realizar no dia 15 de Outubro de 
2015, Local; Av. Alamedas das Grevíleas, 
988, Ipê I setor sul, Horário; das 10 às 13 
horas, com vista para o Art. 36, Art. 13 e Art. 
14, os interessado em se escrever devera 
faze ló até 3 dias antes as eleições, ordem 
do dia; 1º- Eleição da diretoria executiva e 
conselho fiscal.
 Pindamonhangaba, 16 de Setembro de 
2015.

A empresa rodoviá-
ria Nova Dutra realizou 
na última sexta-feira (11) 
uma simulação de aciden-
te envolvendo um ônibus 
de peregrinos e um carro, 
totalizando 40 vítimas.

A simulação mobili-
zou cerca de 150 profis-
sionais na altura do km 
77 da Via Dutra – entre 
Pindamonhangaba e Ro-
seira. Foi reproduzido 
como seria o atendimen-
to de emergência, já que 
o lugar é rota de peregri-
nos que visitam a Basíli-
ca de Aparecida.

Participaram da ação: 
Corpo de Bombeiros, 
Nova Dutra, Polícia Rodo-
viária Federal, Polícia Mi-
litar, Defesa Civil, Samu 
- Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência e Se-
cretaria da Saúde de São 
Paulo. Foi simulado um 
acidente com um ônibus 
tombado e um carro bati-

Bombeiros de Pinda participam de 
simulação de acidente com romeiros

do na sua traseira. Um dos 
passageiros foi lançado 
pra fora do ônibus.

Com 34 pessoas feridas, 
os bombeiros treinaram o 
uso de equipamentos hi-
dráulicos para serrar a la-
taria do ônibus e do carro, 

onde ocupantes estavam 
presos nas ferragens.

Uma das técnicas apre-
sentadas foi a de triagem. 
Havia três pontos: a ban-
deira vermelha, para os 
casos mais graves; a ama-
rela para os moderados 

e a verde para as vítimas 
levemente feridas. Nesta 
simulação, houve uma ví-
tima fatal e foi estendida 
uma esteira preta.

Segundo a capitã do 
Corpo de Bombeiros, Mi-
chele César, esse tipo de 

evento é muito relevante 
para as equipes de resga-
te, porque, caso ocorra, 
saberão como lidar da 
melhor forma possível. 
“Foi importante para que 
as equipes de emergência  
atuantes na nossa região 

e aqueles que são espe-
cializados no salvamen-
to de vítimas, saibam o 
que fazer em uma situa-
ção real. É fundamental 
que cada um saiba o que 
fazer, cada qual em sua 
área”, completou.

Júlia Villar Júlia Villar

Bombeiros simulam atendimento em homem imobilizado Equipe de resgate presta socorro à vítima

ERRATA LEILÃO
Editais publicados no dias 01, 02, 03/09/2015 no Jornal Tribuna do Norte de Pindamonhangaba.SP., houve alteração no horário da

realização do leilões, conforme segue: ,

Localização do imóvel:

onde se lê: Leia-se:1º e 2º Leilão as 11:00 horas 1º e 2º Leilão as 15:00 horas.

nfs. - tel.: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 266I

Pindamonhangaba-SP. Bairro Maria Aurea. Rua Dr. Fontes Junior, 936(ao lado do nº 922), c/ Av.
Francisco Lessa Junior, 891. Imóvel comercial. Áreas totais: terr. 592m² e constr. estimada no local 192m². Matr. 15.900 do RI local.
Obs.: Ocupado. (AF).
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ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Recordando o fute-
bol da Pindamo-

nhangaba de antigamen-
te, nesta edição trazemos 
reminiscências de locais 
onde, ainda na primei-
ra metade do século XX, 
realizavam-se disputa-
díssimas partidas: o cam-
po do São Paulo Futebol 
Clube, na fi nal da Bicudo 
Leme, e o do Comercial 
Futebol Clube, na ladeira 
Barão de Pindamonhan-
gaba.

“Naquelas memorá-
veis tardes futebolísticas, 
onde afl uía uma torcida 
fremente de entusiasmo, 
ávida de emoções”, como 
assim descrevia um cro-
nista nos anos 40 do sé-
culo que se foi, o tricolor 
local  era praticamente 
imbatível em seu campo. 

Comprovando a força 
do SPFC de Pinda, uma 
nota esportiva publicada 
na edição de 11/4/1943 
da Tribuna do Norte di-
vulgava uma de suas vi-
tórias:

O tricolor pindense,-
de há muito não conhece 
o dissabor de uma der-
rota. Confi rmando esse 
adágio: “No seu terreiro, 
todo galo é rei”, realizan-
do jogos consecutivos no 
seu campo à rua Bicudo 
Leme, o São Paulo tem 
levado de vencida muito 
“papão”.

E ao campo da rua da 
Matriz afl ui assistência 
considerável, como se 
tem verifi cado. 

Domingo último, teve 
ocasião de conhecer o 
poderio do São Paulo, o 
Roseira FC, ou melhor, 
um combinado roseiren-
se, trazendo Neco, Nico e 
outros jogadores do anti-
go Quiririm.

Em sua edição ante-
rior (4/4/1943), a Tri-
buna havia divulgado o 
empate do tricolor local 
com uma representação 
de Taubaté.

Domingo último fo-
mos visitados pelo Em-
baré FC e pelo Corozita 
FC, quadros esses que 
enfrentaram respectiva-
mente o Corinthians e o 
São Paulo.

O clube da rua Bicu-
do Leme conseguiu um 
honroso empate de 2x2, 
através de uma partida 
bastante equilibrada, e 
só não conseguiu superar 
o adversário devido a in-
felicidade dos dianteiros 
nos arremates fi nais.

Não aconteceu o mes-
mo com o time dos cal-
ções pretos, que baqueou 
frente ao Embaré pela 
contagem de 4x3.

DA BICUDO LEME 
PARA O TABAÚ   

Na edição de 30/9/1945 
da TN, o São Paulo já apa-
rece mandando seus jogos 
em seu novo campo, agora 
localizado no bairro Alto 
do Tabaú.

Preliando hoje à tarde 
com o Cachoeira Futebol 

SPFC e Comercial, equipes da Pinda antiga
REMINISCÊNCIAS ESPORTIVAS

Clube, que se apresenta 
precedido das melhores 
credenciais, o possante 
esquadrão do São Paulo 
tem o prazer de propor-
cionar à sua multidão de 
torcedores, uma bela exi-
bição futebolística, já no 
seu novo campo, ainda 
em construção, localiza-
do nas imediações da rua 
Cônego Tobias  e, que, será 
devidamente gramado e 
dotado de uma sólida e 
elegante arquibancada.

Com o passar dos 
anos,  parte da  área onde 
foi esse campo foi  ocupa-
da  pela igreja evangélica 
Assembléia de Deus. 

 A construção do está-
dio José Rodrigues Alves, 
no Parque São Domingos, 
só foi possível depois que 

o prefeito Dr. Francisco 
Romano de Oliveira, em 
18 de fevereiro de 1959, 
promulgou a lei nº 417, 
de autoria do vereador 
Alcides Ramos Nogueira, 
autorizando o município 
a ceder, em comodato, a 
área de terreno à referida 
agremiação.

O CAMPO DAS 
PALMEIRAS, 
REDUTO DOS 

COMERCIALINOS
Não menos aguerrido e 

colecionador de bons re-
sultados em partidas me-
moráveis, era o Comercial 

COMERCIAL 
FUTEBOL CLUBE

Foto de 1939: Braz Esteves, Ed-
gar, João Ribeiro, sargento Zé Ma-
ria, Zé Alemão, Lebrinha, Adriano, 
Mineirão, Ernani, Miguel Imedia-

to, Aurélio, Fioravante, Moacyr, 
Perácio, Hélio e uma “madrinha” 

cuja identifi cação desconhecemos 
(escalação em conformidade com 

aquilo que consta na edição de 
11/6/1982 da TN)

SÃO PAULO 
FUTEBOL CLUBE 

Foto de 1940, no primeiro cam-
po do São Paulo (fi nal da Bicudo 
Leme), com seus diretores e joga-
dores. Em pé: Tunico Rodrigues, 
José Vendramini, Fermino de Sou-
za, Argemiro Cypriano de Oliveira, 
Manolo, Maria Luiza, Geraldo 
Vendramini, Araci, Chico Fernan-
des e Zé Rodrigues Alves. Agacha-
dos: João Cândido, Argemiro ‘Galo 
Veio’ (Barbosa), Lísio Silva, Dom, 
Bonato, Carneirinho, Estevão da 
Silva, Antonio Caetano e o árbitro 
Ferreirinha (escalação em confor-
midade com aquilo que consta na 
edição de 11/6/1982 da TN)

Futebol Clube. Na edição 
histórica em comemora-
ção aos 100 anos da Tri-
buna (11/6/1982), consta 
em página dedicada ao 
esporte que “o Comer-
cial era o grande rival da 
Associação Atlética Fer-
roviária, e os jogos entre 
ambos se constituíam em 
enorme atração pela riva-
lidade existente”.

O campo do Comercial 
fi cava na ladeira Barão de 
Pindamonhangaba, co-
nhecida como ladeira do 
Paraíba, e era chamado 
de campo das palmeiras,  

denominação esta que 
não é difícil de deduzir o 
porquê. 

Ainda conforme a edi-
ção de 11/6/1982, “con-
tam que a cada fi nal de 
jogo entre os grandes 
rivais (Comercial e Fer-
roviária), as instalações 
da equipe comercialina 
fi cavam danifi cadas, pois 
tudo o que se tornasse 
objeto de agressão, para 
ataque ou defesa, era ar-
rancado”.

A notícia de uma vi-
sita realizada por repre-
sentantes do jornal Tri-

buna do Norte (edição de 
11/4/1943) revela que em 
1943 já não mais existia o 
campo das palmeiras e no 
local passava a funcionar 
uma sociedade industrial: 

“Foi nos dado visitar, 
em dias da semana pas-
sada, as instalações que a 
Sociedade Industrial e Co-
mercial de Produtos Agrí-
colas Limitada (SICPAL) 
fez construir em terrenos 
onde outrora se localiza-
va o campo desportivo do 
Comercial Futebol Clube, 
na ladeira Barão de Pin-
damonhangaba.”

TN 11/6/1982

TN 11/6/1982

CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DE BENEDITO OLIVEIRA CESAR
A próxima terça-feira, 

22 de setembro, marca o 
centenário do nascimento do 
cidadão Benedito Oliveira 
Cesar, que no dia 15 de junho 
de 1971, após 24 anos união 
matrimonial, teve concluída 
sua passagem por este 
plano, deixando viúva dona 
Zeferina Puppio de Oliveira 
e os fi lhos: Romário, Flávio, 
Teresa Cristina, Cleusa 
Maria, Maria da Glória e 
Elizabete. 

Benedito era carioca, 
mas a família dele era de 
Pinda. Ele trabalhou por 
30 anos no inesquecível 

depósito de material de 
construção, a Casa Moacyr 
Freire. Foi gerente desse  
estabelecimento comercial  
que tinha a frente voltada 
para a praça da Estação 
(Praça Barão Homem de 
Mello) e fundos para a 
rua Rubião Júnior. Dessa 
atividade profissional do 
seu Benedito, dona Zeferina 
lembra de seu empenho na 
construção da igreja dos 
Salesianos, na reforma de 
outras igrejas locais e  de 
sua atenção às obras de 
construção que tinham à 
frente as Irmãs Vicentinas 

e as Irmãs 
Franciscanas. 
De 1945 até 
sua morte, em 
1971, residiu 
com esposa e 
fi lhos na rua 
Prudente 
de Moraes.

Dona Zeferina, memória 
viva da história de 
Pindamonhangaba, que 
foi o tema de nossa página 
de história na edição de 17 
de abril de 2014, quando 
iria completar 91 anos, 
atualmente reside no final 
da rua Bicudo Leme.

Arquivo Pessoal

Benedito  Oliveira Cesar
22/9/1915 - 15/6/1971
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