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A capela dedicada a Cristo Rei
Quem passa Distrito
de Moreira Cesar em direção a Aparecida pela
SP-62, antiga São Paulo/
Rio, no bairro das Taipas,
lado direito de quem segue, se depara com a linda imagem de uma capela dedicada a Cristo Rei.
Tem história esse templo
católico... Faz quatro anos
que voltou a funcionar, foi
reaberto aos ﬁéis.
Responsável por cuidar da capela, José Elias
dos Santos, aposentado
pela Confab Tubos onde
exercia o cargo de chefe
de manufatura, popularmente conhecido por Zé
Neco, conta-nos que essa
igreja ﬁcou abandonada
por mais de cinco anos.
Nesse período serviu de
morada de invasores que
não queriam deixar o local. Chegaram a quebrar
lhe a parede, atear fogo na
porta, sumindo com tudo
que havia em seu interior.
Sua recuperação teve
início no dia 20 de novembro de 2010, quando
participando de um evento em Pindamonhangaba,
o bispo de Taubaté, dom
Carmo João Rodhen, visitou o local e autorizou que
a capela, antes pertencente à Paróquia de São Bene-

dito, da Vila São Benedito,
passasse a fazer parte da
Paróquia de São Vicente
de Paulo.
O próximo passo, meses depois, foi iniciar a
recuperação física, a reforma. Da velha capelinha
conservaram somente a
parede frontal. Segundo
Zé Neco foram exatamente nove meses e 23 dias de
obras. A inauguração se
deu no dia 23 de novembro de 2011, Dia de Cristo
Rei, seu novo patrono. A
histórica capela das Taipas, antes de Santa Cruz e
de São Benedito teve que

mudar seu padroeiro por
conta da Paróquia de São
Vicente de Paulo já homenagear esses padroeiros
em outros templos a ela
subordinados.
Graças ao apoio do bispo dom Carmo Rodhem,
ao trabalho e dedicação
do cônego Geraldo Carlos
da Silva e da comunidade local, a recuperação se
concretizou, atualmente
missas são celebradas aos
domingos às 9 horas, pelo
cônego Geraldo e o vigário
Paroquial, padre Valtenes
Nunes Santana, auxiliados pelo Renato Soares.
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Altair Fernandes Carvalho

Ao lado, a antiga capela de Santa Cruz das Taipas que
deu origem à atual capela de Cristo Rei (acima)
Altair Fernandes Carvalho

José Elias
dos Santos,
o Zé Neco,
zelador
da capela,
adianta
que em
novembro
acontece
o tríduo e
a Festa de
Cristo Rei

História traz
capela de
Cristo Rei
ORIGEM DA CAPELA E PRIMEIROS MORADORES DO LUGAR

Texto escrito por João de Carvalho
(1916 – 2004) denominado: “Histórico
da Santa Cruz do Bairro das Taipas”,
datado de 2/11/1988, revela que o povoamento do bairro das Taipas originou-se
de uma fazenda pertencente a seu avô,
Pedro Bueno de Carvalho, que tinha
seis ﬁlhos: Antônio Bueno de Carvalho,
Tobias de Paula Carvalho, José Bueno de
Carvalho, Francisco Pedro de Carvalho,
Benedito Pedro de Carvalho e João Francisco Bueno de Carvalho.
Seu pai era o João Francisco Bueno de
Carvalho que, além dele, João de Carvalho,
teve mais três ﬁlhos: José Bueno de Carvalho e Maria de Carvalho, que foram morar
em São José dos Campos, e Geraldo Bueno
de Carvalho, residente em Pinda.
O autor conta que na fazenda dos
Carvalho “a maioria era parente, mas
havia aqueles que por lá aportavam e pediam para ﬁcar, eram bem-vindos e que
somente seu pai tinha outros moradores
em sua área, alguns parentes outros não.
O surgimento do bairro ele credita em
seu histórico à desmembração de uma
área da Estrada de Rodagem até o rio
Paraíba. Área esta adquirida por João
Marcondes dos Santos, conhecido por
‘João da Sara’, e por ele loteada. Para
João Carvalho, “se Deus não desse inspiração a João da Sara para que loteasse
a referida área, nem fazenda nem bairro
existiriam mais”.
Em seus escritos, o autor ressalta
que famílias nativas do lugar só ﬁcaram
a dos Serino e a dos Américo, sendo os
Américo, parentes dos Carvalho, os que
“assumiram a responsabilidade de zelar
por essa igreja”, referindo-se à capela de
Santa Cruz no ano de 1988.

Capela de Santa Cruz,
a capela dos Carvalho
Prosseguindo os relatos de João de
Carvalho, publicamos, na íntegra, o histórico elaborado por ele mesmo relacionado à criação da antiga capela:
“A Santa Cruz do bairro das Taipas
– re ferindo-se à cruz que identiﬁcava
a antiga capela -, pertencia a Guilherme Machado. Ao contrair matrimônio,
Antônio Bueno de Carvalho levou-a em
sua companhia e os seus irmãos resolveram construir uma capela de pau-a-pique coberta de sapé à beira da primeira
estrada Rio/São Paulo. Ao lado havia um
armazém e um ranchão onde os romeiros repousavam, que era de Benedito

Pedroso. E todos os anos as famílias se
reuniam para festejar Santa Cruz. Havia
muitos divertimentos, principalmente a
dança dos escravos, o jongo. Isso foi mais
ou menos há uns 50 anos antes de meu
nascimento, conforme diziam os mais velhos, pois nasci em 12/1/1916, certamente
essa Santa Cruz tem mais de 140 anos.
Diziam os meus pais que a comunidade começou a aumentar e os irmãos
Carvalho resolveram construir uma
igreja maior, mudando-a para onde esta
localizada até hoje.
A construção teve as seguintes características: a frente de pilastra de
um tijolo e meio, é a que se vê no momento, ao lado de pau-a-pique, coberta
de telhas comuns, e o forro de bambu,
todas enfeitadas de estrelinhas com uma
cruz no centro. Nessa época, Tobias de
Paula Carvalho e irmãos trocaram uma
imagem do Divino Espírito Santo e uma
de São Benedito no qual sucediam duas
festas ao ano: a de Santa Cruz e a do Divino Espírito Santo, no domingo, e a de
São Benedito, na segunda-feira, os quais
tinham suas irmandades.
A festa do Divino Espírito Santo tinha
9 dias (novena) com alvorada festiva,
repique de sinos, foguetes e, à noite, terço
e ladainha. Desde o primeiro dia da
novena já começava a festa. As famílias, depois das cerimônias religiosas, se
divertiam a valer, pois havia um casarão
do outro lado da estrada que funcionava
como casa das festas.
Os irmãos Carvalho compraram
três sinos. Um pesava mais ou menos 18
quilos, os outros dois eram bem menores, os quais o monsenhor João José de
Azevedo levou para a Matriz. Também
havia os objetos utilizados na celebração
de missa: cálice de ouro, pátena e outros,
que, infelizmente, foram roubados.
Na ocasião em que construíram a
igreja, os Carvalho doaram uma área
medindo 200 palmos de frente e 200 de
fundo, fazendo divisa com os mesmos.
Essa doação foi efetuada em 13 de abril
de 1917 e lançada no livro histórico da
paróquia, livro este que desapareceu.
Ao falecer Tobias de Paula Carvalho,
ﬁcou Júlio de Paula Cortêz, casado com
a ﬁlha de Antônio Bueno de Carvalho, o
qual, em 1938, reformou a igreja, fazendo as laterais de tijolo. Nessa época já
não faziam mais as festas do Divino e de
São Benedito, só sendo festejada anualmente a tradicional Santa Cruz. Acon-

teceu de o Júlio Cortez mudar-se para o
na tristeza e na alegria...
bairro do Feital e lá começar a fazer as
Não abandonei a igreja, Miguel, o
festas do Divino e de São Benedito. Nesse ministro da Eucaristia, formou uma
tempo, meu pai, João Francisco de Cardiretoria e me deixou de fora. Quem sabe
valho, ﬁcou zelando pela igreja.
era vontade de Deus, também não me
Em 1959 meu pai faleceu e eu, João
revoltei, pois já estava de idade e com
de Carvalho, passei a cuidar da igreja.
problemas de visão. Fiquei de acordo
Naquele época não havia escrituração de que as comunidades do bairro deveriam
renda e despesas da igreja, então comzelar pela igreja... Já não resido mais
prei um livro de conta corrente e comecei naquele lugar.”
a anotar as rendas e despesas. Com ajuJoão de Carvalho
da da comunidade do bairro, começamos
Vila São Benedito
a trabalhar. Construímos as sacristias e
Pindamonhangaba
compramos bancos. O altar era deforma(2/11/1988)
do, tinha tanta imagem que nem conheEm 1º de março de 1985, mediante
cia sua origem, pois desmanchei o altar
recibo, João de Carvalho entregou o livro
e mandei colocar a imagem de Jesus na
de contas correntes da capela de Santa
Cruz, onde se encontra até hoje. ColocaCruz (Taipas) ao então responsável pela
mos energia elétrica, instalamos banheiparóquia de São Vicente de Paulo, padre
ros (masculino e feminino), trocamos o
José Bonifácio F. Itou.
madeiramento de madeira branca por
peroba e trocamos também as telhas.
Quando começou a construção da
Villares apareceram muitos marginais e
tomaram conta da igreja, nem a polícia
pôde resolver. Uma Conferência Vicentina
que funcionava ali precisou mudar-se para
a Vila de São Benedito. Quando as obras
da Villares foram concluídas a igreja estava quase destruída. Haviam arrombado as
portas e daniﬁcado as paredes.
Comecei a pensar o que fazer. O bairro era pobre. A igreja, na época, tinha 3 Em maio de 2004, João de Carvalho (detalhe)
mil cruzeiros em caixa e um garrote que ainda participou de um alegre evento
o sr. Afonso dos Santos tinha doado. Sem familiar: o batizado de sua netinha Nicole...
orgulho, sem leviandade, aﬁrmo, tive um
sonho, vi a igreja toda bonita e ao seu
João de Carvalho morreu no dia
redor toda limpa. Acordei alegre. Quem
26 de setembro de 2004, aos 88
sabe, Deus iria fazer aparecer um meio
de reformar a igreja.
anos, e no histórico que escreveu
Graças a Deus uma semana depois
ele registra a satisfação em
apareceu o José Maria da Silva, um
ter participado da Conferência
vereador, e começou a trabalhar. Mas a
Vicentina: “Jamais esquecerei esse
Prefeitura só deu a mão-de-obra, 1.500
bairro onde comecei a minha vida
tijolos, um caminhão de areia e outro de
material, porque graças a Deus sou
terra. A igreja possuía três mil cruzeiros,
aposentado pelo Departamento
foi vendido o garrote por quatro mil, emde Estrada de Rodagem (DER)
prestei três mil da Conferência Vicentina e
e nessa igreja comecei a minha
o padre Gil emprestou um mil e novecenvida espiritual quando ingressei
tos, dando, no total, 11.900 cruzeiros. Mas
na Conferência Vicentina, pois
não foi o suﬁciente, precisei comprar na
casa de material de construção, a prestadesconhecia a existência de minha
ções, mais cinco mil cruzeiros de material.
alma, passavam despercebidas as
Esse gasto foi minha doação à igreja,
necessidades de meus semelhantes,
acredito que com isso devolvi a Deus um
não sabia quem era Deus. Ao
pouquinho do muito que Dele recebo.
participar da Conferência Vicentina
Também foi nessa época que roubaencontrei com todos os três: Deus,
ram o sino da igreja, o tradicional amigo
meus próximos e minha alma.”
daquela comunidade. O amigo de todos,
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IA3 abre
oportunidade
para jovens
conseguirem
emprego

Comitiva que participou da World Dairy Expo, em Wisconsin, nos Estados Unidos

Os jovens com idade entre 16
e 20 anos interessados em participar do Módulo Preparatório
Básico para Cursos Proﬁssionalizantes do projeto Aprendiz na
Empresa, do IA3, devem fazer
as inscrições até esta quarta-feira (7). O curso tem duração de
10 meses, com oﬁcinas três vezes por semana, e visa oferecer
oportunidade para inserir o jovem no mercado de trabalho.
PÁGINA 3
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18º
PARCIALMENTE NUBLADO - SOL
ENTRE POUCAS NUVENS
Fonte

30º
UV 11

Produtores rurais de Pinda
buscam técnicas nos EUA
Um grupo de produtores rurais de Pindamonhangaba participou de uma das maiores
feiras mundiais voltadas à pecuária leiteira, a
World Dairy Expo, nos Estados Unidos.
Durante o evento, os pindamonhangabenses tiveram palestras sobre mercado

do leite, técnicas de pesquisas genéticas,
sustentabilidade energética, lições para
enfrentamento de anormalidade climáticas, além da confecção de derivados do
leite, como queijos, iogurtes, sorvetes, etc.
Segundo o presidente do Sindicato

Rural de Pindamonhangaba, João Bosco
Pereira, os ensinamentos da World Dairy
Expo, devem estimular os produtores de
leite da cidade a aumentar o rebanho, a
gama de produtos, e a comercialização,
fortalecendo o setor.
PÁGINA 3
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ALUNOS DO BELA VISTA CRIAM
PROJETO DE JORNAL NA ESCOLA
Uma turma de estudantes
do 5º ano da Escola Municipal
Prof. Moacyr de Almeida está
desenvolvendo um projeto de
jornal.
Criado como iniciativa auxiliar de alfabetização há dois
anos, o ‘Jornalistas Juniors’ já
possui 22 edições impressas e
dois telejornais, tudo produzido
exclusivamente pelos estudantes, sob a coordenação da professora da turma, que idealizou
o projeto em 2013.
PÁGINA 3

Estudantes exibem
quadros com jornais
produzidos por eles

Aiandra Alves Mariano

Semana da
Cidadania tem
blitz de trânsito
e palestra sobre
defensoria
O terceiro dia da Semana da Cidadania de
Pindamonhangaba, nesta
quarta-feira (7), inicia
com campanha e blitz para
conscientização no trânsito, a partir das 8 horas.
A ação será desenvolvida
pela Polícia Militar com
apoio do Departamento de
Trânsito da Prefeitura. Às
18 horas, na sede da OAB,
haverá palestra com o
presidente da instituição,
Dr. Marcel Afonso, sobre a
participação de defensoria
da cidadania.
PÁGINA 2
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ditorial
De micro a macro

Micro e pequenas empresas
devem ‘tomar’ conta do país

J

á tem um bom tempo, cerca de 20 anos, segundo dados do Sebrae, que as MPE – Micro e Pequenas Empresas – têm obtido grande destaque na economia do Brasil.
Segundo o instituto, hoje elas correspondem por
mais de 35% da movimentação empresarial do Brasil.
São elas também as que mais empregam e as que possuem as melhores tendências de crescimento e estabilidade para os próximos anos.
São as MPE ainda as que aparecem cada vez mais
atentas com as compras públicas – antes realizadas
apenas pelas grandes corporações.
Presentes em todas as atividades econômicas da nação, as micro e pequenas empresas também são as que
mais tendem a atender as necessidades básicas dos seus
clientes.
Como detalhe, nos cabe ressaltar que de 1º de janeiro
a 5 de julho de 2015, a participação das micro e pequenas empresas nas compras públicas ficou em R$ 10,78
bilhões. Isso representa 37,2% do total de R$ 28,9 bilhões gastos pelo Governo Federal este ano. Os dados
foram extraídos do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais e divulgados nesta segunda-feira
(5), Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa.
Historicamente, desde 2008, a participação dessas
empresas no volume contratado pelo governo gira em
torno de 25% a 30% a cada ano. Os números do Governo refletem não só sua participação, mas também a de
estados e municípios
Como informação interessante, entre janeiro e junho
de 2015, as MPE participaram de 31.520 processos licitatórios do Governo Federal. A maior parte das aquisições foram de bens, com 59,11%. A modalidade licitatória mais utilizada foi o pregão eletrônico, com 10.737
procedimentos.
Baseado nestes índices e em dezenas de outros fatores, o Sebrae trouxe para Pindamonhangaba, na terçafeira (6), a Caravana do Empreendedor – que orientou
micro e pequenos empresários e pessoas que querem
abrir sua empresa, seja ela de qualquer atividade.
Aliás, vale destacar que nos últimos anos, o Sebrae e
outras instituições de fomento à economia e ao empresariado têm realizado diversas atividades em Pindamonhangaba, cuja maior parte é voltada à expansão dos
negócios.
Em tempos de crise, com cada vez menos oferta de
serviços, ser o ‘próprio patrão’ é uma das opções para
que as pessoas possam fugir da maré negra da economia do país. Com determinação, orientação e foco no
que quer, este é um caminho que pode levar ao sucesso
profissional.
Mesmo que a caravana tenho ido embora, fique tranquilo, pois ela voltará.
Até lá, se tem este anseio, comece a tecer seus projetos e fazer pesquisa, seu êxito empresarial pode estar
começando a dar certo.
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OAB realiza Semana da Cidadania
A Comissão dos Direitos Humanos da OAB –
Ordem dos Advogados do
Brasil, subseção de Pindamonhangaba está promovendo a 1ª Semana da
Cidadania, que iniciou na
segunda-feira (5) e segue
até domingo (11), com várias eventos no município
As atividades começaram com formatura do
Exército pela manhã de
segunda-feira (5); e ainda contou com solenidade oficial no auditório da
Prefeitura, no período da
noite.
Na terça-feira (6), as
ações foram de orientação e conscientização no
trânsito, incluindo blitz
e fiscalização da Polícia
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Na sexta-feira (10) o
promotor Dr. Carlos Eduardo
Paciello fará palestra sobre
alcoolismo

Militar, além de palestra na sede da OAB com
o promotor Paulo José
de Paula sobre condutas

diante da presença de
drogas.
Nas semanas seguintes
à ação, a Comissão dos Di-

reitos Humanos da OAB
fará balanço e apuração
dos resultados dos indicadores na cidade.

Confira a programação:
Quarta-feira (7)
8h – Continuidade das campanhas em respeitos à travessia de
pedestres, com apoio do departamento de Trânsito da Prefeitura;
– Ação da Polícia Militar de orientação aos ciclistas;
18h – Palestra na OAB para advogados, com o presidente da
casa, Dr. Marcel Afonso, sobre
a participação de defensoria da
Cidadania.
Quinta-feira (8)
8h – Continuidade das campanhas em respeito à travessia de
pedestres;

– Ação da Polícia Militar de orientação aos ciclistas;
10h – Palestra na OAB para gestores escolares, pelo delegado e
pelo capitão PM, sobre a abordagem do problema de drogas;
11h – Divulgação pela rádio Difusora dos eventos realizados e
da importância da OAB na defesa permanente da cidadania, Dr.
Marcel Afonso.
Sexta-feira (9)
8h – Continuidade das campanhas em respeitos à travessia de
pedestres;
– Ação da Polícia Militar de
orientação aos ciclistas.

10h – Palestra na OAB para
encaminhamento de propostas
para garantia do respeito aos
dispositivos urbano de apoio ao
cidadão deficiente.
15h – Ação da Polícia Militar, fiscalização e blitz para motoristas
e motociclistas.
18h – Ação da Polícia Militar, fiscalização e blitz para motoristas
alcoolizados.
– Palestra na OAB do Promotor
de Justiça Dr. Carlos Eduardo
Paciello sobre alcoolismo juvenil,
cuidados e atenção.
Sábado (10)
8h – Continuidade das campa-

nhas em respeitos à travessia de
pedestres;
– Ação da Polícia Militar, fiscalização de orientações aos ciclistas;
18h – Ação da Polícia Militar, fiscalização e blitz para motoristas
alcoolizados;
Domingo (11)
8h – Continuidade das campanhas em respeitos à travessia de
pedestres;
– Ação da Polícia Militar, fiscalização de orientações aos ciclistas;
18h – Ação da Polícia Militar,
fiscalização e blitz para motoristas alcoolizados;

‘Borba Gato’ abre comemorações
O 2º Batalhão de Engenharia de Combate, Batalhão Borba Gato, iniciou
as comemorações da ‘1ª
Semana da Cidadania’ na
segunda-feira (5). O evento, promovido pela OAB,
contou com a presença de
autoridades civis e militares, além dos alunos da
escola São Judas Tadeu e
da escola municipal profª.
Gilda Piorini Molica.
A bandeira do Brasil e a
da guarnição foram estendidas em sinal de paz nesta Semana da Cidadania.
O tenente-coronel Rogério Caum, comandante do Batalhão, falou um
pouco sobre o evento:
“Agradeço a presença de
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todos neste dia. Gostaria também de agradecer
à OAB, que nos incluiu
nesta importante semana

para nossa cidade e nosso
país. É com muito orgulho
que nós do Batalhão trabalhamos para construir

Vanguarda Literária

um lugar melhor e de paz”.
A cerimônia foi encerrada com o desfile dos soldados.

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

* José Valdez de Castro Moura

O MAGNÍFICO - TROVADOR DA MANCHESTER MINEIRA
Reencontrei, por ocasião das festividades de
encerramento dos vinte e
cinco anos ininterruptos
(BODAS DE PRATA) do
concurso da nossa sempre
querida UBT - PINDAMONHANGABA, o inspirado e consagrado poetatrovador da progressista
cidade mineira de Juiz de
Fora: ARLINDO TADEU
HAGEN.
O ilustre poeta é um
exemplo de raro brilhantismo na arte poética, em
especial, a trova. Detentor
de centenas de prêmios
obtidos em concursos e

jogos florais é Magnífico-Trovador de Nova Friburgo, ou seja, pertence
àquela plêiade de poetas
a obter a láurea máxima
nos mais importantes Jogos Florais do país, que
se realizam na bela cidade
serrana fluminense, denominada o berço da trova.
Ele, com a simplicidade
dos GRANDES, jamais
alardeou esse fato, mesmo
porque se encontra em
outro patamar de cultura, tem essência poética,
sem a vaidade dos tolos,
vazios, que só buscam
uma premiação aqui, ali,

Fundação Dr. João Romeiro

para satisfazer um ego de
quem é versejador e, jamais VERDADEIRO POETA na genuína acepção
do termo.
TADEU pertence à
UBT - União Brasileira de
Trovadores seção de Juiz
de Fora, à Academia de
Letras da mesma cidade,
na qual ocupa a cadeira
que pertenceu ao inesquecível Célio Grünewald, seu
tio, Poeta-Trovador que
foi fazer trovas no céu.
Esse poeta que nos encanta pela simplicidade
(como são os bons de espírito) continua o mesmo:

afável, educado, que jamais deixa de responder a
uma carta de qualquer irmão-trovador, o que revela a sua lhaneza de trato.
As suas trovas, sobretudo
as líricas, são de uma
beleza comovente:
“Ao te esperar, na agonia,
entre o dilema e a incerteza,
minha vida é tão vazia
que transborda de tristeza!
Passei a vida juntando
brinquedos sem importância,
que a gente guarda tentando
guardar um pouco da infância.

Eu te imploro, por favor,
não insistas nesse adeus.
Se não for por meu amor,
fica, pelo amor de Deus!
Mil conquistas... Sonhos vãos,
que passaram como a bruma...
Eu apertei tantas mãos
e, não segurei nenhuma!
Nas mãos da tua inconstância,
o meu amor, sem querer
foi carta sem importância
que tu rasgaste sem ler! “.
Garimpeiro, pelos vãos,
dos teus dedos que envelhecem,
muda a riqueza de mãos,
para mãos que não merecem!

A poesia lírica de A. TADEU HAGEN é a poesia
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da sabedoria, que tem o
dom de colocar o homem
em íntima confidência
com as verdades superiores. Ela é intérprete dos
sonhos do ser humano,
criado à imagem e semelhança de Deus, enviada
à nossa dolorosíssima ansiedade.
Ave, TADEU, a tua expressão poética terna e
cativante nos traz sempre
uma luz suave de esperança e nos reconforta ante os
espinhos da maldade desse
planeta de expiação onde
estamos de passagem...
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Sindicato Rural participa de
feira leiteira nos Estados Unidos
Além de visitar a maior feira de leite e derivado dos Estados Unidos,
os produtores participam de visitas técnicas e palestras

Entre a última semana e
a segunda-feira (5), uma comitiva formada por agricultores de Pindamonhangaba
e região participaram da
World Dairy Expo, um dos
maiores eventos mundiais
voltados para o gado leiteiro, no estado de Wisconsin,
nos Estados Unidos.
Durante os dias da missão uma extensa programação e muita informação
foi adquirida pelos produtores rurais, incluindo palestra com consultores sobre “Mercado da Pecuária
Leiteira Americana”, visita
ao Centro de Pesquisa de
Agricultura dos Estados
Unidos, fazendas de leite,
dentre outros.
A comitiva, organizada
pelo Sebrae e pela Faesp,
ainda contou com o presidente do Sindicato Rural de
Pindamonhangaba, João
Bosco Pereira, e outros representantes de instituições
rurais. Pereira enalteceu os
benefícios da visita à feira

Divulgação

Presidente
do Sindicato
Rural, João
Bosco Pereira,
e o presidente
do Conselho
Municipal de
Desenvolvimento
Rural de Pinda,
Cláudio Salgado
de Macedo

para a produção de leite e
derivados no Vale do Paraíba.
Durante o evento, a
comitiva teve acesso à exposição de mais de 5 mil
animais de várias raças.
“Chama a atenção a enorme quantidade de famílias

Divulgação

Acima, animal que
produz mais de 50
litros de leite por dia

que participam ativamente
dos trabalhos de cuidar dos
animais, prepará-los e apresentá-los na pista de julgamento”, explica Pereira.
A programação nos EUA
ainda incluiu visita a um laboratório de laticínios que
produz pesquisas e treina

estudantes na manipulação e preparo de produtos
derivados de leite como
queijos, iogurtes, sorvetes,
entre outros. A missão terminou com a visita a uma
propriedade que cultiva
700 acres de milho e soja
para alimentação do reba-

nho leiteiro. A ação terminou com visita ao Dekalb
Farm Bureau, órgão equivalente aos sindicatos rurais
do Brasil, onde os produtores de Pinda conheceram o
trabalho de marketing realizado para os produtores
rurais.

Estudantes da ‘Moacyr de Almeida’
desenvolvem jornal na escola
Aiandra Alves Mariano
***
Uma turma de estudantes do 5º ano da Rede
Municipal de Ensino Fundamental e Infantil está
desenvolvendo, há dois
anos, um projeto de jornal
na escola onde estudam.
O projeto ‘Jornalistas
Juniors’ é feito na Escola
Prof. Moacyr de Almeida, da Rede Municipal de
Ensino de Pindamonhangaba, no Bela Vista, pelos
alunos.
“A ideia do projeto
foi minha, em 2013, pois
como eles estavam em
um momento importante
da alfabetização, o jornal era uma porta para a
diversidade dos gêneros
textuais, pois produzir
uma notícia, ou uma sinopse, ou até mesmo uma
receita, exige um conhecimento prévio de todos
esses gêneros. E logo na
primeira edição os alunos
me deram um bom retorno e prosseguimos com o
projeto”, relembra a professora.
De lá para cá, foram
22 edições impressas e
dois telejornais produzidos exclusivamente pelos
alunos. “Eles coletam informações pela internet,
nos jornais locais e também fazem coberturas de

Aiandra Alves Mariano

eventos que acontecem na
escola e no bairro”, conta
a professora.
A turma escolhe os temas que serão abordados
no jornal, que é mensal,
fazem os textos e, depois,
juntamente com a professora, fazem toda a revisão
e edição do jornal, que é
impresso e vai para o mural da escola.
Para melhor divulgação do conteúdo, a professora montou um grupo
numa rede social, com os
pais dos alunos. No grupo,
ela posta os jornais que
podem ser lidos e compartilhados pelos familiares.
“Essa parceria com a família foi essencial, pois os
pais conseguem acompanhar a evolução dos filhos
em cada edição”, ressalta.
Aprendizado
Para os alunos, a elaboração do jornal é um grande aprendizado. “No começo, nossos textos eram
simples e curtos, porque
estávamos
aprendendo
a escrever e entender os
tipos de textos. Hoje conseguimos escrever melhor
e identificar cada texto.
É muito bom e ajuda em
todas as matérias”, garante o aluno José Gabriel
Arantes.
Para a gestora da unidade escolar, o projeto é

Estudantes exibem exemplares do ‘Jornalistas Juniors’
importante pois agrega
diversos temas do currículo escolar e incentiva o
uso de toda a tecnologia
disponível para os estudantes. “Eles usam a lousa digital, os tablets, vêem
filmes, lêem livros e promovem eventos na escola”, destaca.
Novos desafios
Em 2015, a turma deci-

diu alçar voos mais altos e
produziu dois telejornais.
“Foi um desafio, porque
eles escolheram o tema, fizeram os textos, gravaram
as entrevistas e apresentaram o programa. Mas eles
sempre me surpreendem
e fazem um excelente trabalho”, conta, toda orgulhosa, a professora.
Os estudantes, que vão

migrar para a Rede Estadual no próximo ano,
planejam a última edição,
que será lançada em novembro e querem levar o
projeto para a nova escola.
“Ideias boas têm que
ser levadas adiante. Na
minha nova escola, vou
sugerir que façam o jornal
escolar lá também!”, promete o aluno Kaio Santos.

Alunos que participam do projeto
Caio Souza Soares, Felipe Asafe Bonifácio de Oliveira, Gabriel de Carvalho Juvêncio, José Gabriel Arantes, Kaio Henrique Izidoro, Kaio Santos, Mateus Gabriel
Correa Paiva, Matheus Gabriel Guimarães do Prado, Moisés Ramos Félix, Thomas
Schmidt Nogueira, Ana Paula Reis Soares, Daniella Galhardo Gouvea, Isabella
Dantas da Gama, Kaylaine Vitória de Camargo Silva, Rubia Andrea de Oliveira,
Thamires Gabrielle Boani da Silva, Ryan Felipe de Oliveira e Gustavo Pereira Lima.

Para João Bosco Pereira,
a iniciativa foi muito enriquecedora, com o conhecimento de novas tecnologias
e estratégias comerciais.
Segundo ele, também
foi importante a verificação das técnicas de manejo, produção, distribuição
e organização dos americanos, que são os maiores
produtores mundiais de
leite. “Tivemos acesso ainda à metodologia de reutilização de resíduos para
biodigestores na produção
de energia para uso próprio
e para o abastecimento de
800 residências, palestra
sobre política agrícola e seguro de proteção aos produtores quanto a prejuízos
causados por anormalidades do clima e preço baixo”.
Participaram da missão
produtores de Guaratinguetá, Pindamonhagaba, São
José dos Campos, Taubaté,
Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Monteiro Lobato e São
José do Barreiro.

IA3 abre
40 vagas
para jovens
entrarem
no mercado
de trabalho
O IA3 - Instituto de
Acolhimento e Apoio ao
Adolescente - está com
inscrições abertas, até
quarta-feira (7), para o
Projeto Aprendiz na Empresa: Módulo Preparatório Básico para Cursos
Profissionalizantes,
no
Polo do Feital. O projeto
visa proporcionar ao jovem o acesso para o mercado formal de trabalho.
Podem participar jovens
de 16 a 20 anos, nascidos
do período de 1/1/1995 a
3/11/1999. Serão abertas
40 vagas, sendo 30 titulares e 10 reservas.
O Módulo Preparatório Básico terá a duração
de 10 meses, sendo que o
primeiro o jovem exerce
uma carga horária de 80
horas realizadas de segunda a sexta-feira das 14
às 18 horas. Nos demais
meses, as oficinas ocorrerão três vezes por semana.
As inscrições podem
ser feitas pelo site www.
ia3.org.br ou na sede do
Instituto, entre as 16 e 17
horas. O IA3 está localizado na avenida Edarge
Vieira Marcondes, 22, no
Vista Alegre, FeitaI.
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Roderley Miotto cobra mais
Professor Osvaldo reúne autoridades, Vereador Ricardo
Piorino solicita
segurança no Bosque da
sindicalistas e trabalhadores para
discutir riscos do ambiente do trabalho providências no trânsito Princesa e no Parque da Cidade
Audiência Pública apontou que Pindamonhangaba
tem, atualmente, cerca de 700 trabalhadores

O vereador Ricardo
Piorino (PDT) protocolou, durante esta semana,
requerimentos endereçados ao Secretário de
Obras – Departamento
de Trânsito, solicitando
correções e alterações no
tráfego de diversas ruas e
avenidas da cidade.
Segundo o vereador,
motoristas e, até mesmo,
pedestres, têm reclamado das dificuldades
encontradas em diversos
pontos do município.
Num dos requerimentos
apresentados, o vereador
aponta os problemas enfrentados pela comunidade do Alto do Tabaú, no
cruzamento da Avenida
Gal. Júlio Salgado com
a R u a C ô n e g o To b i a s ,

onde há necessidade da
implantação de um semáforo e, ainda, que parte
da avenida retorne na
condição de mão dupla
(Mercearia do Emerson)
até a esquina com a Rua
Eloy Chaves.
Outro requerimento
solicita estudos e providências urgentes na
rotatória “João do Pulo”,
onde há uma enorme confusão para os veículos
que buscam acesso; local
onde vem ocorrendo diversos acidentes graves.
Nos requerimentos
apresentados, o vereador alertou, ainda, para
a falta de sinalização
adequada em diversas
ruas e avenidas da cidade
(placas, pinturas, etc.).
C om u n ic a ç ã o /CVP

sobrecarregam nosso sistema
de saúde e o sistema previdenciário.”
Os representantes do Sindicato dos Metalúrgicos apresentaram dados recentes que apontam
que Pindamonhangaba tem cerca
de 700 metalúrgicos afastados,
em função de algum acidente ou
doença do trabalho. “O número
pessoas lesionadas representa
7% de toda a categoria. Esse é um
número muito alto. O pior é que
não vemos esforço das empresas
em mudar essa realidade. Muitas
vezes, elas nem respeitam as
Leis que protegem quem sofre
um acidente no ambiente de
trabalho”, destaca o presidente
interino do Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba,
Romeu Martins.
A palavra foi aberta à população e vários trabalhadores e
alunos de cursos de segurança do
trabalho também expuseram suas
dificuldades. A maioria delas relacionada ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que não
enviou nenhum representante à
Audiência Pública e também não
justificou. Apesar da ausência, as
reclamações foram registradas e
serão encaminhadas à Prefeitura,
para que seja possível cobrar
respostas do INSS. “Foi um
momento importante. Reunimos
os maiores interessados em
resolver essa questão. Por isso,
vamos elaborar um relatório
detalhado da audiência e enviar
às autoridades, como forma de
dar ciência do que está ocorrendo
em nossa cidade e envolvendo a
todos na solução do problema”,
completou o vereador Professor
Osvaldo.

de

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
reuniu na quarta-feira, dia 23, no
Plenário “Francisco Romano de
Oliveira”, autoridades municipais, sindicalistas, trabalhadores
e a população de Pindamonhangaba para a Audiência Pública
que debateu e analisou o quadro atual do “Meio Ambiente
do Trabalho nas Indústrias de
Pindamonhangaba”. O evento
foi realizado a pedido dos trabalhadores do setor metalúrgico
por meio do requerimento nº
1.241/2015, de autoria do vereador Professor Osvaldo. O ato
teve um dos maiores públicos de
2015, com cerca de 200 pessoas,
a exemplo do que já ocorrera em
outras audiências, como as que
trataram de “Segurança Pública”
e “Transportes”.
Além do vereador Professor
Osvaldo, participaram do evento
o vereador Magrão (PPS); Secretários e Diretores do Executivo
Municipal; além de representantes da OAB; do Colégio
Comercial Dr. João Romeiro; da
CUT-SINDMEPT; do Ministério
da Trabalho; trabalhadores e
estudantes do município.
Ao abrir o encontro, o vereador Professor Osvaldo foi
categórico ao descrever os prejuízos acarretados aos acidentados
e suas famílias, bem como ao
setor público, por esse tipo de
problema. “Temos empresas com
maquinário da época da Segunda
Guerra Mundial que estão sequelando nossos munícipes. A
saúde em Pindamonhangaba é
extremamente deficitária e esses
trabalhadores acidentados que a
indústria deveria ter protegido,

pede
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Preocupado, Dr. Marcos
Martim Cesar reitera a construção
Aurélio questiona Secretaria de de uma calha para escoamento de
Saúde sobre falta de remédios águas pluviais na Vila Suíça
problema é a falta de anticoncepcionais
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Vereador
Dr. Marcos
Aurélio
Villardi

Médico e atuante na área
de saúde pública de Pindamonhangaba há mais de 30 anos,
o vereador Dr. Marcos Aurélio
Villardi (PR) está questionando os responsáveis pela Secretaria da Saúde, Assistência
Social e a atual Administração
da cidade sobre o problema
de falta de medicamento anticoncepcionais nos Postos de
Saúde de Pindamonhangaba.
O vereador quer explicações e
providências para que se resolva esse problema, pois hoje há
falta de medicamentos como
a “mesigyna” e o “ciclo 21”.
Dr. Marcos Aurélio Villardi explica que “a mesigyna é
indicada para pacientes que
possuem intolerância gástrica
ao comprimido anticoncepcional e sofrem efeitos colaterais como náuseas e vômito;
para quem tem dificuldades
de ingerir diariamente os
comprimidos ou mesmo para
pacientes que acabaram de dar
a luz. “É importante lembrar

às pacientes que o anticoncepcional deve ser ingerido
na sempre na mesma data, em
todo o mês, com tolerância de,
no máximo, dois dias de atraso
para que tenha a eficiência
desejada”, aponta o vereador.
Já o medicamento “Ciclo
21” é uma pílula anticoncepcional que evita a gravidez
indesejada. Além disso, é
indicado pelos ginecologistas
como um dos melhores métodos anticoncepcionais, podendo ser, também, indicada para
tratamentos de endometriose,
ovários policísticos, tensão
pré-menstrual, cólica prémenstrual, problemas com
oleosidade e acne. “É nossa
obrigação, fazer o possível
para não deixar faltar nenhum
tipo de medicamentos aos
munícipes em nossos Postos
de Saúde. Somente desta forma é que teremos uma saúde
ideal em Pindamonhangaba”,
reforça o vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

Vereador Martim Cesar, no destaque, reitera a construção de uma calha na esquina das
ruas Galdino José dos Santos, esquina com a Florismundo de Godoy, na Vila Suíça, para
escoamento de águas paradas

O vereador Martim Cesar
(DEM) reitera ao Executivo, o pedido de estudos e
providências para que seja
construída uma calha, para
escoamento de águas, na esquina das ruas Galdino José
dos Santos e Florismundo de
Godoy, na altura do número
261, no Loteamento Residencial Jardim Vila Suíça.
O vereador esteve no local e constatou que as águas
pluviais ficam empoçadas,
causando problemas aos
moradores. “Com o início do
período das chuvas, há risco
à saúde pública, podendo ser
foco do mosquito da dengue.
A construção de uma calha
vai facilitar o escoamento
da água parada no local”.

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Jardim Mariana
e Mombaça
Outro pedido do vereador
Martim Cesar ao Executivo,
é a realização de estudos
e providências, para que
sejam feitas melhorias no
piso asfáltico das ruas dos
bairros Jardim Mariana e
Mombaça. O vereador justifica seu pedido uma vez
que estas vias apresentam
muitas ondulações e desníveis no asfalto, causando
problemas aos veículos que
nelas transitam. “Há necessidade de uma correção na
pavimentação para melhorar
o trânsito e não colocar em
risco a segurança dos motoristas, pedestres e ciclistas”,
conclui o vereador.

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br
Chefe
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O vereador Roderley
Miotto (PSDB) recebeu
esta semana diversas solicitações para intervir
junto a Administração
Municipal, no que se diz
respeito a segurança em
dois pontos turísticos da
cidade: o Bosque da Princesa e o Parque da Cidade.
Diariamente frequentado
por famílias, o Bosque
da Princesa e o Parque
da Cidade são alvos de
reclamações sobre a falta
de segurança nestes locais.
A população reclama que
os guardas municipais que
fazem rondas nestes locais
vão embora as 17 horas e no
período noturno quando as
pessoas fazem caminhadas,
é grande a insegurança.
“Encaminhei um reque-

rimento ao Prefeito, com
cópia para a Guarda Municipal, solicitando informações sobre os horários que
os guardas fazem as rondas
nestes dois pontos. É grande a quantidade de crianças
que utilizam o espaço do
Bosque para o lazer e é
inadmissível que não haja
segurança naquele espaço.
Já o Parque da Cidade, no
período noturno, é muito
frequentado por esportistas
e muitas mulheres, como o
local é amplo e mais afastado, é muito importante
que haja guardas fazendo
rondas em toda sua extensão. Precisamos melhorar
a segurança não só nestes
locais, mas em toda nossa
cidade”, conclui o vereador
Roderley Miotto.

Fale com o vereador:

Vereador
Ricardo
Piorino

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

O

vereador

de

Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Roderley.RMR

Aprovadas por unanimidade
as adequações orçamentárias
para 2015 e o Plano
Plurianual 2014 – 2017
Os vereadores da Câmara de Pindamonhangaba votaram na 35ª Sessão
Ordinária, no dia 5 de outubro, dois projetos do Executivo, que trataram de
adequação das peças orçamentárias para 2015 e do Plano Plurianual para o
período de 2014 – 2017.
A sessão foi rápida, em atendimento ao Artigo 256 do Regimento Interno,
que diz: “As sessões nas quais se discutem as Leis Orçamentárias terão a Ordem
do Dia preferencialmente reservada a essas matérias e o Expediente ficará
reduzido a trinta minutos, contados do final da votação da Ata”.
Assim sendo, foram aprovados por unanimidade, os Projetos de Lei n°
65/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a alteração, exclusão
e inclusão de Metas, Indicadores, Unidades de Medidas e Ações nos Anexos V,
VI, Anexos de metas fiscais dos Demonstrativos I, III e VII da Lei n° 5.680,
de 15 de julho de 2014, que fixa a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2015”; e o n° 66/2015, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre
a alteração da Estimativa das Receitas Orçamentárias no Anexo I, alteração,
exclusão e inclusão de Metas, Indicadores, Unidades de Medidas e Ações nos
Anexos II e III e da Estrutura Orçamentária no Anexo IV da Lei n° 5.583, de
12 de novembro de 2013, alterada pela Lei n° 5.712, de 07 de outubro de 2014,
que institui o Plano Plurianual para o período de 2014/2017”.
Os projetos foram elaborados pelo Executivo em função da exigência
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quanto à compatibilização
das peças orçamentárias PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei das Diretrizes
Orçamentárias) e LOA (Lei Orçamentária Anual), em atendimento exclusivo
ao sistema Audesp.
Exploração do Terminal Rodoviário
Na mesma Sessão, também foi aprovado por unanimidade, o Projeto de Lei
n° 108/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a concessão para
exploração do imóvel do Terminal Rodoviário de Passageiros deste Município”.
O objetivo deste projeto é disciplinar a utilização do Terminal Rodoviário,
a qual será realizada por meio de licitação, a permissão para exploração do
imóvel e suas instalações.
Esta concessão tem como propósito complementar a melhoria no atendimento ao cidadão, visando o aperfeiçoamento no controle e monitoramento do
fluxo de pessoas, adoção de boas práticas, otimização de recursos, eficiência
e economia administrativa.
A autorização será objeto de edital, com critérios e regras, além do memorial descritivo das instalações do Terminal Rodoviário e, será considerada
a maior oferta para a outorga, que terá validade por 10 (dez) anos, podendo
ser renovada por igual período, desde que, motivado o interesse público.
Tribuna Livre
A Presidente do Conselho Municipal do Idoso, Patrícia Campos, usou a
Tribuna Livre, para enaltecer o trabalho realizado durante a Semana do Idoso, entre os dias 25 de setembro e 1º de outubro, que contou com o apoio da
prefeitura e entidades ligadas aos idosos de Pindamonhangaba.
Patrícia fez uma reflexão dizendo que “o mundo foi preparado para os
jovens, e esqueceram de planejar para a 3ª idade, e exatamente quem fez
este planejamento, foram os idosos de hoje”. Ela disse, ainda, que os idosos
necessitam de políticas públicas que olhem por eles, e que o Conselho é a voz
do idoso no município, e assim, eles são ouvidos.
A Presidente do Conselho Municipal do Idoso aproveitou o momento
também para realizar quatro homenagens a personalidades, que representando suas entidades foram muito atuantes e de extrema importância frente ao
Conselho do Idoso.
Receberam homenagens as seguintes pessoas: Patrícia Aparecida dos
Santos Beraldo, do Lar Irmã Terezinha; Ernane Pereira de Oliveira Júnior,
representando o Departamento de Administração da Prefeitura; Sueli Correard, do CCI – Campinas e Vânia Miguel, representando o Departamento de
Assistência Social do município.

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
de

Comunicação

D i v i s ã o d e C o m u n i c a ç ã o : Robson Luís Monteiro (MTb 18.021) - (12) 3644-2275 - i m p r e n s a @ c a m a r a p i n d a . s p . g o v . b r
d e I m p r e n s a P a r l a m e n ta r : Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783) - (12) 3644-2279 - c o m u n i c a c a o @ c a m a r a p i n d a . s p . g o v . b r

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

Faculdade Anhanguera
promove Feira de Profissões
A Faculdade Anhanguera de Pindamonhangaba realiza a Feira de
Profissões nesta quarta-

feira (7), das 9 às 12 horas.
O evento é destinado aos
alunos do Ensino Médio das
redes pública e privada e

tem o propósito de auxiliar
estudantes que prestarão
vestibular no final do ano
e ainda estão em dúvida de

qual profissão escolher.
Mais
informações
pelo telefone (12) 36443300.

POLÍCIA

Caseiro é achado morto em chácara
Um homem de 63 anos
foi encontrado morto na
noite da última sexta-feira
(2) na casa onde morava,
no Goiabal.
De acordo com a Polícia Civil, o Corpo de Bom-

beiros foi acionado para
atender uma ocorrência
de incêndio em uma chácara, quando encontrou a
van que o caseiro utilizava
para trabalhar, com sangue.

O corpo da vítima foi
arrastado cerca de 200
metros até a entrada da
casa. Ele tinha um corte
profundo na garganta e diversas facadas pelo corpo
e rosto. A suspeita é que o
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7 de outubro 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 05 de Novembro de 2015,
Local; Av. Alamedas das Grevíleas, 988, Ipê I setor sul, Horário; das 10 com a primeira chamada
as 10:30 horas e termino as 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, 07 de Setembro de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 031/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 31/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada na
prestação de serviço com material e mão de obra na instalação de sistema de monitoramento por meio
de câmeras de segurança na nova portaria do Parque da Cidade pelo período de 12 meses”, a Autoridade
Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, fica a presente licitação DESERTA, com base nas Leis
Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 25 de setembro de 2015.
PREGÃO Nº. 082/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 82/15, que cuida de “Contratação de empresa na prestação de
serviço para cópia de chave, abertura de segredo e troca de mola de porta e piso para o Departamento
de Administração”, a Autoridade Superior, face à manifestação da Sra. Pregoeira, fica a presente licitação
DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 24 de setembro de 2015.
PREGÃO Nº. 128/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 128/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada em
prestação de serviços técnicos em elevadores de passageiros para manutenção preventiva e corretiva pelo
período de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior, face à manifestação da Sra. Pregoeira, fica a presente
licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 24 de setembro de 2015.
PREGÃO Nº. 227/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 227/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada em
prestação de serviço de cobertura securitária para equipamentos oficiais pertencentes à frota da Sub
Prefeitura de Moreira César, com abrangência nacional, por um período de 12 (doze) meses”, a Autoridade
Superior, face à manifestação da Sra. Pregoeira, fica a presente licitação DESERTA, com base nas Leis
Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 22 de setembro de 2015.

autor do crime tenha colocado fogo na residência
com o objetivo de ocultar
o homicídio. Nenhum objeto foi levado e os dois cachorros que moravam no
local estão desaparecidos.

Identificado autor de
Polícia recupera moto roubada
A Polícia Civil recuperou modelo, com numeração
roubo de celular no Lessa na última
semana uma mo- de motor e chassi raspada.
A Polícia Civil identificou na última segunda-feira
(5) o autor de roubo ocorrido no bairro Lessa, dia 22
de junho.
Com o levantamento da
linha de telfonia do aparelho foi possível identificar
a fotografia de perfil de
Whatsapp, sendo reconhecida tal pessoa como
amiga no perfil Facebook
da responsável pela linha
envolvida. Através do sistema Alpha da Polícia Ci-

vil foi possível identificar
os dados da pessoa que
utilizava o aparelho, confirmado pelo sistema RDO
que a pessoa estaria presa
por tráfico de entorpecente em Taubaté. O suspeito
portava um celular com as
características do roubado
e ao consultar o número
do IMEI confirmou-se tratar do aparelho levado, que
será devolvido à vítima. O
envolvido responderá pelo
roubo do aparelho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 251/2015
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. 251/15, referente à “Contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de manutenção de trocador de calor com reposição de peças para
as piscinas dos Centros Esportivos da Sejelp”, com encerramento dia 21/10/15 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, 06 de outubro de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 252/2015
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. 252/15, referente à “Aquisição de placas de (PS) com
aplicação de adesivo vinil e dizeres a ser informado pelo prazo de 12 (doze) meses”, com encerramento
dia 21/10/15 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, 06 de outubro de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 253/2015
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. 253/15, referente à “Aquisição de aparelhos telefônicos
para vários setores da Prefeitura de Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, com encerramento dia
22/10/15 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) 36445600.
Pindamonhangaba, 06 de outubro de 2015.
PREGÃO Nº 254/2015
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. 254/15, referente à “Aquisição de material elétrico para
instalação de ar condicionado na nova unidade de fisioterapia”, com encerramento dia 22/10/15 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, 06 de outubro de 2015.
PREGÃO Nº 262/2015
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. 262/15, referente à “Contratação de empresa
especializada em prestação de serviço de cobertura securitária para veículos por um período de 12
meses”, com encerramento dia 20/10/15 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, 06 de outubro de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 263/2015
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. 263/15, referente à “Aquisição de ração canina e felina
para atender ao Abrigo Municipal de Animais pelo período de 12 meses”, com encerramento dia 21/10/15
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, 06 de outubro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 132/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 132/15, que cuida de “Aquisição de Equipamento de Proteção Individual
(EPI) para atender os Assistentes de Serviços Gerais responsáveis pela limpeza dos prédios da Secretaria
de Educação e Cultura”, a Autoridade Superior, com base no parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos,
anexo aos autos, nega provimento ao recurso interposto em ata pelas empresas Data Equipamento de
Segurança Ltda. ME, Processo Externo nº 18737 de 01 de julho de 2015, Momilli Comercial Ltda., Processo
Externo nº 18664 de 01 de julho de 2015 e R. de O. Santil EPI EPP. manifestação em ata, e HOMOLOGA
e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): Habiatar Comércio e
Serviços de Manutenção Ltda. EPP (04, 06 e 07); HSX Comércio e Serviço EIRELI EPP (02, 03 e 05). Item
01: impróspero.
Pindamonhangaba, 29 de setembro de 2015.
PREGÃO Nº 221/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 221/15, que cuida de “Aquisição de aparelhos projetores datashow para
o departamento de assistência social e setores”, a Autoridade Superior, com base no parecer da Secretaria
de Assuntos Jurídicos, anexo aos autos, nega provimento à manifestação de recurso feita pela empresa
Infortau Informática Ltda., e HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor da empresa
(item/lote): Leandro Moutinho Caçapava Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. EPP (01).
Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2015.
PREGÃO Nº 233/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 233/15, que cuida de “Aquisição de braçadeiras completa com
manguito para esfigmomanômetro, adulto e esfigmomanômetro para as unidades de saúde do município”,
a Autoridade Superior, com HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO da Sra. Pregoeira no procedimento licitatório
supra em favor da empresa (itens/lotes): Cirúrgica Izamed Ltda. EPP (01, 02, 03 e 04).
Pindamonhangaba, 28 de setembro de 2015.
PREGÃO Nº 239/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 239/15, que cuida de “Aquisição de refeições para atender o
Departamento de Cultura no Feste – Festival Nacional de Teatro”, a Autoridade Superior, com HOMOLOGA
a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): José
Mário Cândido Pereira Restaurante ME (01).
Pindamonhangaba, 01 de outubro de 2015.

— UNIDADE DE ATENDIMENTO MÓVEL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
— Local: Centro Comunitário Cícero Prado, Avenida Três, 506 - Cícero Prado
— Datas e horários: 08/10 e 09/10 (quinta-feira e sexta-feira) das 08h30 às 11h
— Serviços a serem realizados: Recadastramento do Programa Bolsa Família com agendamento
prévio; Inclusão no Cadastro Único para o PMCMV (Programa Minha Casa Minha Vida) com
agendamento prévio; Atualizações cadastrais simples; Recursos das condicionalidades; e outras
orientações relacionadas aos programas sociais do CadÚnico.

tocicleta roubada.
O roubo teria ocorrido
na noite do último dia 26
de setembro, no estacionamento do Burguer King.
Dois dias depois, na Estrada do Mombaça, foi apreendida, com adolescentes,
uma motocicleta do mesmo

Foi possível identificar que
era a motocicleta roubada,
com a utilização da chave
reserva. Foi pedida uma
perícia para futura gravação de numeração e os envolvidos estão sendo investigados na participação do
roubo.

Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
EDITAL DO PROCESSO UNIFICADO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO
TUTELAR DE PINDAMONHANGABA PARA O MANDATO 2016/2020
A Comissão Especial do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Pindamonhangaba, responsável pelo processo de escolha unificado dos Conselheiros Tutelares de
Pindamonhangaba, comunica à sociedade em geral, o resultado final da “eleição” ocorrida no último dia 04
de outubro:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL N° 002/2015- CIPA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA CIPA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, por meio da Secretaria Municipal de
Administração, em cumprimento à Portaria MTE n° 3.214 de 08 de junho de 1978, em sua Norma
Regulamentadora n° 05 e Portaria MTE n° 08 de 23 de novembro de 1999, faz saber a todos os
servidores públicos municipais que estarão abertas as inscrições de candidatos para compor a
CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Gestão 2015/2016.
Para isso, CONVOCA a todos os servidores interessados em compor esta Comissão, cujo objetivo
é PREVENIR ACIDENTES DO TRABALHO, que façam suas inscrições no período de 12 a 26 de
outubro de 2015 junto ao Departamento de Recursos Humanos, das 08:00 às 11:00 e das 13:30
às16:00h e os servidores lotados na Subprefeitura de Moreira César, também poderão fazê-lo na
mesma data e horários, na administração do Distrito.
A Comissão Eleitoral fará a divulgação dos candidatos inscritos imediatamente após o término
do período de inscrições. As datas para votação serão comunicadas oportunamente em Edital de
Convocação de Eleição.
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2015.

495

TITULAR

MARIA HELENA DOS SANTOS VILLA NOVA

419

TITULAR

JOSE EDUARDO DOS SANTOS

250

TITULAR

JULIANA BERTOLINO

210

TITULAR

MARIA APARECIDA MONTEIRO

172

TITULAR

DANIELA RIBEIRO TOMAZ

170

1º SUPLENTE

RODOLFO FONSECA DE LIMA ROCHA

167

2º SUPLENTE

DESIREE VALDIRENE M. ALVES MOREIRA

161

3º SUPLENTE

ARONE LUCIA GOMES DE PAULA

144

4º SUPLENTE

ELISANGELA APARECIDA DE CARVALHO

62

5º SUPLENTE

ROSEANE ALBERTINA DA SILVA PEREIRA

52

ELIMINADO

SHEILA CRISTINA DA SILVA

47

ELIMINADO

Lembramos que os dez primeiros classificados estão aptos para a próxima etapa que será o Curso de
Capacitação que deverá ocorrer nos dias 9 a 12 de novembro de 2015, no horário das 09 às 12 horas e das
13 às 16 horas. Almoço das 12 às 13 horas.
Brevemente, o local da capacitação será informado aos cinco conselheiros titulares e cinco conselheiros
suplentes.

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - Secretário de Administração

Adriano Augusto Zanotti
Comissão Especial - CMDCA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

LICENÇA DA CETESB

A Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer, cadastrada
no CNPJ: nº 07.076.249/0001-20, representada pelo Presidente Sr. Ricardo Fabrício de
Toledo. CONVOCAM os Associados Voluntários, Contribuintes, Conselho Fiscal e Membros
da diretoria para Assembléia Geral Extraordinária. A realizar-se no dia vinte e dois de
outubro de dois mil e quinze às dezessete horas. A tratar de mudança no Estatuto Social.

LAJES E BLOCOS MODELO LTDA. - EPP torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação N° 3004995, válida até 30/09/2019, para Artefatos
de cimento para uso na construção; fabricação de, sito à AVENIDA NOSSA SENHORA DO
PERPÉTUO SOCORRO, 1605, SOCORRO, PINDAMONHANGABA/SP.

COMUNICADO

COMUNICADO

O empregador rural Edmir Rechadan Kalil, Localizado no Bairro Borba, em
Pindamonhangaba-SP, no Sitio Maktub, CEI: 213.810.029.882, vem comunicar que o
funcionário Paulo Cesar Lourenço, portador da CTPS nº 69210, serie 374-SP, admitido em
03/02/2014, está ausente do trabalho desde 05/09/2015. Solicitamos o seu comparecimento
ao local de trabalho.

Encontra-se extraviadas todas as Notas Fiscais de Aquisição e Venda de Mercadoria
referente ao período de: 01/01/2013 a 31/12/2013 da empresa Neuza Rangel B. Rodrigues
– ME com CNPJ: 01.245.682/0001-65 e I.E: 528.053.691.11 no endereço: R. Ryoiti Yassuda,
370 - Loteamento Residencial ANDRADE - PINDAMONHANGABA – SP.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS
EDITAL
TRABALHAR NO FINADOS

EDITAL
LICENÇA ESPECIAL PARA TRABALHAR NO NATAL /2015
DATA DA ENTRADA/Encerramento no PROTOCOLO: 13 à 28 de Outubro de 2015

Dia(s) de Trabalho: 01 e 02 de Novembro 2015

O requerimento deverá ser solicitado pelo próprio interessado, munido do Xerox do R.G., CPF e
Comprovante de Endereço do próprio nome no Município de Pindamonhangaba.

VAGAS LIMITADAS
1- VAGAS PARA 100 ( CEM ) VENDEDORES AMBULANTES
2- A SELEÇÃO SERÁ FEITA POR ORDEM DE CHEGADA
3- O pedido da Licença Especial só será feito na Sede da Prefeitura Municipal (Av. Nossa Sra do Bom
Sucesso, Nº 1400 – BAIRRO: Alto do Cardoso.

4- OBS.: PROIBIDO A VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS

5- *NÃO HAVERÁ PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES ! ! !

DATA DA ENTREGA DAS LICENÇAS

23 à

CRISTIANA APARECIDA SANTOS M. DE OLIVEIRA

Data da Entrada / Encerramento no PROTOCOLO: 19 à 26 de Outubro/15

Data da ENTREGA das Licenças : 28, 29 e 30 de Outubro/2015
O requerimento deverá ser solicitado pelo próprio interessado, munido do Xerox do R.G., CPF e
Comprovante de Endereço do Município de Pindamonhangaba. Os Ambulantes tem que
ser morador da cidade.
Obs.: Haverá um Número Limite de participantes “Somente 20(vinte) Ambulantes”

27 de Novembro de 2015

As Licenças serão entregues no Setor de Fiscalização de Posturas



NÃO HAVERÁ PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES ! ! !

QUARTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

7 DE OUTUBRO DE 2015

HISTÓRIA
Tribuna do Norte

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

A capela dedicada a Cristo Rei
Q

uem passa pelo
Distrito de Moreira
Cesar em direção a Aparecida pela SP-62, antiga
São Paulo/Rio, no bairro
das Taipas, lado direito de
quem segue, se depara com
a linda imagem de uma capela dedicada a Cristo Rei.
Tem história esse templo
católico... Faz quatro anos
que voltou a funcionar, foi
reaberto aos ﬁéis.
Responsável por cuidar da capela, José Elias
dos Santos, aposentado
pela Confab Tubos onde
exercia o cargo de chefe
de manufatura, popularmente conhecido por Zé
Neco, conta-nos que essa
igreja ﬁcou abandonada
por mais de cinco anos.
Nesse período serviu de
morada de invasores que
não queriam deixar o local. Chegaram a quebrar
lhe a parede, atear fogo na
porta, sumindo com tudo
que havia em seu interior.
Sua recuperação teve
início no dia 20 de novembro de 2010, quando
participando de um evento em Pindamonhangaba,
o bispo de Taubaté, dom
Carmo João Rodhen, visitou o local e autorizou que
a capela, antes pertencente à Paróquia de São Bene-

dito, da Vila São Benedito,
passasse a fazer parte da
Paróquia de São Vicente
de Paulo.
O próximo passo, alguns meses depois, foi iniciar a recuperação física, a
reforma. Da velha capelinha conservaram somente
a parede frontal. Segundo
Zé Neco foram exatamente nove meses e 23 dias de
obras. A inauguração se
deu no dia 23 de novembro de 2011, Dia de Cristo
Rei, seu novo patrono. A
histórica capela das Taipas, antes de Santa Cruz e
de São Benedito teve que

mudar seu padroeiro por
conta da Paróquia de São
Vicente de Paulo já homenagear esses padroeiros
em outros templos a ela
subordinados.
Graças ao apoio do bispo dom Carmo Rodhem,
ao trabalho e dedicação
do cônego Geraldo Carlos
da Silva e da comunidade local, a recuperação se
concretizou, atualmente
missas são celebradas aos
domingos às 9 horas, pelo
cônego Geraldo e o vigário
paroquial, padre Valtenes
Nunes Santana, auxiliados pelo Renato Soares.

Portal R3 - Luis Cláudio

Altair Fernandes Carvalho

Ao lado, a antiga capela de Santa Cruz das Taipas que
deu origem à atual capela de Cristo Rei (acima)
Altair Fernandes Carvalho

José Elias
dos Santos,
o Zé Neco,
zelador
da capela,
adianta
que em
novembro
acontece
o tríduo e
a Festa de
Cristo Rei

ORIGEM DA CAPELA E PRIMEIROS MORADORES DO LUGAR
Texto escrito por João de Carvalho
(1916 – 2004) denominado: “Histórico
da Santa Cruz do Bairro das Taipas”,
datado de 2/11/1988, revela que o povoamento do bairro das Taipas originou-se
de uma fazenda pertencente a seu avô,
Pedro Bueno de Carvalho, que tinha
seis ﬁlhos: Antônio Bueno de Carvalho,
Tobias de Paula Carvalho, José Bueno de
Carvalho, Francisco Pedro de Carvalho,
Benedito Pedro de Carvalho e João Francisco Bueno de Carvalho.
Seu pai era o João Francisco Bueno de
Carvalho que, além dele, João de Carvalho,
teve mais três ﬁlhos: José Bueno de Carvalho e Maria de Carvalho, que foram morar
em São José dos Campos, e Geraldo Bueno
de Carvalho, residente em Pinda.
O autor conta que na fazenda dos
Carvalho “a maioria era parente, mas
havia aqueles que por lá aportavam e pediam para ﬁcar, eram bem-vindos e que
somente seu pai tinha outros moradores
em sua área, alguns parentes outros não.
O surgimento do bairro ele credita em
seu histórico à desmembração de uma
área da Estrada de Rodagem até o rio
Paraíba. Área esta adquirida por João
Marcondes dos Santos, conhecido por
‘João da Sara’, e por ele loteada. Para
João Carvalho, “se Deus não desse inspiração a João da Sara para que loteasse
a referida área, nem fazenda nem bairro
existiriam mais”.
Em seus escritos, o autor ressalta
que famílias nativas do lugar só ﬁcaram
a dos Serino e a dos Américo, sendo os
Américo, parentes dos Carvalho, os que
“assumiram a responsabilidade de zelar
por essa igreja”, referindo-se à capela de
Santa Cruz no ano de 1988.
Capela de Santa Cruz,
a capela dos Carvalho
Prosseguindo os relatos de João de
Carvalho, publicamos, na íntegra, o histórico elaborado por ele mesmo relacionado à criação da antiga capela:
“A Santa Cruz do bairro das Taipas
– re ferindo-se à cruz que identiﬁcava
a antiga capela -, pertencia a Guilherme Machado. Ao contrair matrimônio,
Antônio Bueno de Carvalho levou-a em
sua companhia e os seus irmãos resolveram construir uma capela de pau-a-pique coberta de sapé à beira da primeira
estrada Rio/São Paulo. Ao lado havia um
armazém e um ranchão onde os romeiros repousavam, que era de Benedito

Pedroso. E todos os anos as famílias se
reuniam para festejar Santa Cruz. Havia
muitos divertimentos, principalmente a
dança dos escravos, o jongo. Isso foi mais
ou menos há uns 50 anos antes de meu
nascimento, conforme diziam os mais velhos, pois nasci em 12/1/1916, certamente
essa Santa Cruz tem mais de 140 anos.
Diziam os meus pais que a comunidade começou a aumentar e os irmãos
Carvalho resolveram construir uma
igreja maior, mudando-a para onde esta
localizada até hoje.
A construção teve as seguintes características: a frente de pilastra de
um tijolo e meio, é a que se vê no momento, ao lado de pau-a-pique, coberta
de telhas comuns, e o forro de bambu,
todas enfeitadas de estrelinhas com uma
cruz no centro. Nessa época, Tobias de
Paula Carvalho e irmãos trocaram uma
imagem do Divino Espírito Santo e uma
de São Benedito no qual sucediam duas
festas ao ano: a de Santa Cruz e a do Divino Espírito Santo, no domingo, e a de
São Benedito, na segunda-feira, os quais
tinham suas irmandades.
A festa do Divino Espírito Santo tinha
9 dias (novena) com alvorada festiva,
repique de sinos, foguetes e, à noite, terço
e ladainha. Desde o primeiro dia da
novena já começava a festa. As famílias, depois das cerimônias religiosas, se
divertiam a valer, pois havia um casarão
do outro lado da estrada que funcionava
como casa das festas.
Os irmãos Carvalho compraram
três sinos. Um pesava mais ou menos 18
quilos, os outros dois eram bem menores, os quais o monsenhor João José de
Azevedo levou para a Matriz. Também
havia os objetos utilizados na celebração
de missa: cálice de ouro, pátena e outros,
que, infelizmente, foram roubados.
Na ocasião em que construíram a
igreja, os Carvalho doaram uma área
medindo 200 palmos de frente e 200 de
fundo, fazendo divisa com os mesmos.
Essa doação foi efetuada em 13 de abril
de 1917 e lançada no livro histórico da
paróquia, livro este que desapareceu.
Ao falecer Tobias de Paula Carvalho,
ﬁcou Júlio de Paula Cortêz, casado com
a ﬁlha de Antônio Bueno de Carvalho, o
qual, em 1938, reformou a igreja, fazendo as laterais de tijolo. Nessa época já
não faziam mais as festas do Divino e de
São Benedito, só sendo festejada anualmente a tradicional Santa Cruz. Acon-

teceu de o Júlio Cortez mudar-se para o
na tristeza e na alegria...
bairro do Feital e lá começar a fazer as
Não abandonei a igreja, Miguel, o
festas do Divino e de São Benedito. Nesse ministro da Eucaristia, formou uma
tempo, meu pai, João Francisco de Cardiretoria e me deixou de fora. Quem sabe
valho, ﬁcou zelando pela igreja.
era vontade de Deus, também não me
Em 1959 meu pai faleceu e eu, João
revoltei, pois já estava de idade e com
de Carvalho, passei a cuidar da igreja.
problemas de visão. Fiquei de acordo
Naquele época não havia escrituração de que as comunidades do bairro deveriam
renda e despesas da igreja, então comzelar pela igreja... Já não resido mais
prei um livro de conta corrente e comecei naquele lugar.”
a anotar as rendas e despesas. Com ajuJoão de Carvalho
da da comunidade do bairro, começamos
Vila São Benedito
a trabalhar. Construímos as sacristias e
Pindamonhangaba
compramos bancos. O altar era deforma(2/11/1988)
do, tinha tanta imagem que nem conheEm 1º de março de 1985, mediante
cia sua origem, pois desmanchei o altar
recibo, João de Carvalho entregou o livro
e mandei colocar a imagem de Jesus na
de contas correntes da capela de Santa
Cruz, onde se encontra até hoje. ColocaCruz (Taipas) ao então responsável pela
mos energia elétrica, instalamos banheiparóquia de São Vicente de Paulo, padre
ros (masculino e feminino), trocamos o
José Bonifácio F. Itou.
madeiramento de madeira branca por
peroba e trocamos também as telhas.
Quando começou a construção da
Villares apareceram muitos marginais e
tomaram conta da igreja, nem a polícia
pôde resolver. Uma Conferência Vicentina
que funcionava ali precisou mudar-se para
a Vila de São Benedito. Quando as obras
da Villares foram concluídas a igreja estava quase destruída. Haviam arrombado as
portas e daniﬁcado as paredes.
Comecei a pensar o que fazer. O bairro era pobre. A igreja, na época, tinha 3 Em maio de 2004, João de Carvalho (detalhe)
mil cruzeiros em caixa e um garrote que ainda participou de um alegre evento
o sr. Afonso dos Santos tinha doado. Sem familiar: o batizado de sua netinha Nicole...
orgulho, sem leviandade, aﬁrmo, tive um
sonho, vi a igreja toda bonita e ao seu
João de Carvalho morreu no dia
redor toda limpa. Acordei alegre. Quem
26 de setembro de 2004, aos 88
sabe, Deus iria fazer aparecer um meio
de reformar a igreja.
anos, e no histórico que escreveu
Graças a Deus uma semana depois
ele registra a satisfação em
apareceu o José Maria da Silva, um
ter participado da Conferência
vereador, e começou a trabalhar. Mas a
Vicentina: “Jamais esquecerei esse
Prefeitura só deu a mão-de-obra, 1.500
bairro onde comecei a minha vida
tijolos, um caminhão de areia e outro de
material, porque graças a Deus sou
terra. A igreja possuía três mil cruzeiros,
aposentado pelo Departamento
foi vendido o garrote por quatro mil, emde Estrada de Rodagem (DER)
prestei três mil da Conferência Vicentina e
e nessa igreja comecei a minha
o padre Gil emprestou um mil e novecenvida espiritual quando ingressei
tos, dando, no total, 11.900 cruzeiros. Mas
na Conferência Vicentina, pois
não foi o suﬁciente, precisei comprar na
casa de material de construção, a prestadesconhecia a existência de minha
ções, mais cinco mil cruzeiros de material.
alma, passavam despercebidas as
Esse gasto foi minha doação à igreja,
necessidades de meus semelhantes,
acredito que com isso devolvi a Deus um
não sabia quem era Deus. Ao
pouquinho do muito que Dele recebo.
participar da Conferência Vicentina
Também foi nessa época que roubaencontrei com todos os três: Deus,
ram o sino da igreja, o tradicional amigo
meus próximos e minha alma.”
daquela comunidade. O amigo de todos,
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