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HISTÓRIA 
relembra 
teatro da 
Praça Formosa

KAIRÓS SERTANEJO DEVE REUNIR 
600 PESSOAS NO DOMINGO

O Kairós Sertanejo de Pinda-
monhangaba deve reunir cer-
ca de 600 pessoas no domingo 
(29) para uma cavalgada e mis-
sa em louvor a Nossa Senhora 
das Graças. A largada acontece 
às 8h30, no anel viário, próxi-
mo ao Sítio Quatro Milhas. Se-
rão 14 km de percurso até a ca-
pela da santa, no bairro Pinhão 
do Borba, onde haverá missa 
celebrada pelo padre Vitor 
Hugo Porto, seguida de almoço 
sertanejo e outras atividades da 
cultura caipira.

Segundo Jeferson Carlos 
de Oliveira, o Jefinho, um dos 
organizadores do evento, a ca-
valgada é aberta à participação 
de todas as pessoas, porém é 
direcionada aos que utilizam 
os animais, especialmente ca-
valos como meio de transporte 
e de trabalho.  

PÁGINA 3

APL promove 
última 
plenária 
solene do ano

A APL - Academia Pindamo-
nhangabense de Letras - realiza 
a última sessão plenária solene 
do ano nesta sexta-feira (27), às 
20 horas, no Museu Histórico e 
Pedagógico D. Pedro I e Dona 
Leopoldina. O evento é aberto ao 
público e haverá apresentação 
musical dos alunos da Faculdade 
de Música Santa Cecília, home-
nagem póstuma ao escritor Pe-
dro Paulo Filho, apresentação de 
livro, exposição e palestra com o 
diretor da EFCJ.

PÁGINA 2

PINDA ENVIA 
DONATIVOS PARA 
MORADORES 
DE MARIANA/MG

Pinda faz censo de afrodescendentes
O Conselho da Comunidade Negra de 

Pindamonhangaba está cadastrando 
afrodescendentes que vivem no município 
para ter dados estatísticos sobre o grupo.

O objetivo é levantar informações para 
desenvolver trabalhos específi cos e dire-
cionados ao público negro.

PÁGINA 3

A página de HISTÓRIA des-
ta edição traz a apresentação 
da ‘Pinda em Pancas’ – uma 
revista apresentada no antigo 
teatro da Praça Formosa (hoje 
Monsenhor Marcondes) na 
primeira metade do século XX.

Cadastro deve ser feito na sede do Conselho da Comunidade Negra, no centro da cidade

Na primeira edição do Kairós Sertanejo, em dezembro de 2014, cerca de 400 pessoas participaram da cavalgada
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ANÚNCIO  DO  PASSADO

Pinda em Pancas é o título 
de um revista que foi apresenta-
da no teatro da praça Formosa, 
antiga denominação da praça 
Monsenhor Marcondes, por um 
grupo dramático  no início do 
século XX.  

Segundo Athayde Marcon-
des (Pindamonhangaba Através 
de Dois e Meio Séculos, 1922) 
a autoria de Pinda em Pancas  
é creditada a Francisco Braga 
Júnior, Trajano de Almeida 
e a ele mesmo, que compôs e 
compilou 40 número de músicas 
para o espetáculo. Como se sabe, 
teatro de revista é uma peça com 
quadros de música e dança, com 
anedotas, alegorias, esquetes, 
etc., na qual se criticam os fatos 
mais em evidência da época.

Athayde, ao se referir à épo-
ca em que Pinda em Pancas foi 
apresentada ao público, cita o 
ano de 1900, nos meses de feve-
reiro e junho. Conta que foram 
no  total, cinco apresentações. 

Já o jornal Tribuna do Norte 
faz menção elogiosa sobre duas 
apresentações desse espetáculo 
teatral, uma no dia 17 e outra no 
dia 19 de fevereiro de 1901 (Tri-
buna do Norte, 24/2/1901). 

O redator da TN inicia seus 
comentários revelando que an-
tes de assistir o Pinda em Pancas 
tinha lá as suas dúvidas quanto 
ao desempenhos das crianças, 
temia que “em muitos assun-
tos a pilhéria descambasse para 
grosseiras inconveniências”.

Mas tal não ocorrera. “Que 
engano tivemos nós! Tudo 
comedido, tudo correto, tudo 
bem feito, tudo bem combinado, 
tudo a tempo, tudo em sues 
lugares, tudo escrito com 
fi níssimo espírito e sem que a 
sátira ferisse as pessoas a quem 
era atirada”, confessava.

O autor do artigo, sem ci-
tar nomes, elogia a todos que 
haviam participado da revista: 
autor, ensaiador, diretores da 
parte musical e as crianças, des-
tacando o público presente ao 
teatro nas duas apresentações. 
Para ele, movimento igual “não 
se conseguiu nem por ocasião 
das animadas festas da inau-
guração da Estrada de Ferro”, 
evento que ocorrerá em 1877.  

A peça
De acordo com a narrativa do 

redator da Tribuna, Pinda em 
Pancas tinha como personagem 
central um velho português, um 
morgado de Sinfães. Isto é, um 
possuidor e herdeiro de muitos 
bens que viera de; Sinfães, dis-
trito de Braga, Portugal. Este, 

 ‘Pinda em Pancas’: o teatro na Pindamonhangaba antiga

se dizendo o fundador de Pin-
damonhangaba,  resolve visitá
-la. Chegando ao município, se 
hospeda no Hotel Central, onde 
lhe é preparada uma “condigna 
recepção”.

“A chegada do fi dalgo é pom-
posamente solenizada. Logo 
depois chega, em um balão, a 
morgada sua mulher, que morta 
de saudade do marido não pode 
suportar a sua ausência e vem 
procurá-lo no Brasil. 

“Com a notícia de achar-se 
na cidade o seu ilustre funda-
dor, procuram as principais en-
tidades da localidade lhe prestar 
as devidas homenagens, e vai 
então comparecendo cada qual 
por sua vez, tendo assim ocasião 
de conhecer o morgado, muita 
coisa interessante passada em 
Pinda.

“Em um ‘cosmorama’ que 
se encontra no largo da matriz, 
admira as magnífi cas paisagens 
que cercam a linda povoação.” 
(Cosmorama, aparelho óptico 
com que se observam uma série 
de vistas).

Pinda em Pancas coloca em 
cena desde o dono do Hotel 
Brasil até o Intendente Geral. O 
porquê é explicado pelo articu-
lista da TN: “É que o mercado, 
os gêneros que ali se vendem, 
a cascata, os ciclistas, o jardim, 
o hipódromo, os provisórios, a 
água do Trabiju, as eleições da 
Cruz Grande e de 30 de outu-
bro, um toureiro, um pelintra, 
a imprensa, três medicamen-
tos, os cambistas, um sargento, 
o Honório, a política, o Chico 
Rico, os serenatistas etc., todos 
procuravam cumprimentar o sr. 
de Sinfães, fazendo-o sabedor 
do que se tem passado na cidade 
que o tem por fundador”.

Alguns personagens faziam 
suas apresentações “cantando 
magnífi cos trechos de músicas 
acomodadas a versos escritos de 
propósito; outros, como o fazen-
deiro, as taipas da Estação, pa-
risiense, Grupo Escolar, etc., em 
espirituosa prosa, contavam sua 
história, e retiravam-se deixan-
do o auditório agradavelmente 
impressionado, e provocando 

prolongada hilaridade”, comen-
tava o redator, acrescentando 
que o espetáculo constava de 
três atos, sendo muito pouco o 
tempo sem música. 

 Pinda em Pancas encerra-
va-se com um grandioso quadro 
representando a famosa  “casca-
ta” da praça, então denominada 
“Largo Monsenhor Marcondes”. 

A obra, “executada com muita 
arte, gosto e capricho”, é credi-
tada a  A. Monteiro (infelizmen-
te era costume, provavelmente 
por falta de material, as gráfi cas 
utilizarem o recurso das abre-
viaturas nos nomes, daí a razão 
de não sabermos o que repre-
sentava o “A” que vinha antes de 
”Monteiro”).

 O velho teatro de Pindamonhangaba construído em 1851,  
sobreviveu até o início do século XX (óleo sobre tela de 
Hélio Hatanaka, do livro ‘Coleção Fotos Antigas’ – Museu 
Santa Casa de Pindamonhangaba – provedor Luiz Carlos 
Loberto)

Por ti amor, fui santo e fui preceito,
fui centelha de sol, fui verme impuro,
ascendi às estrelas do infi nito,
baixei  à pestilência do monturo.
 Suportei da maldade o rude atrito,
 corri  terras sem fi m, o oceano escuro;
 sem temor, sem revolta, sem um grito, 
 eu porfi ei na escalada do futuro.
  Tudo perdido foi, tudo baldado...
  hoje revolvo as cinzas do passado,
  como em soturna cela o triste monge.
   E relembrando as urzes do deserto,
   eu, que te via cada vez mais perto,
   vou te sentindo cada vez mais longe... 

embranças
ITERÁRIASL Sombra Esquiva

Lauro Silva, Jornal Sete Dias, 13 de janeiro de 1952

Odirley Pereira
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FilosoFia da Religião: algumas ReFlexões 

Divulgação

A Filosofia da Religião in-
vestiga a esfera espiritual ine-
rente ao ser humano, do ponto 
de vista da Metafísica, da An-
tropologia e da Ética. A indaga-
ção: “Deus existe?” é uma ques-
tão central, primordial, desse 
ramo do conhecimento científico.                                                                                    
Santo Anselmo (Itália -10331109), 
na sua obra PROSLOGION, 
como filósofo, criou o argumen-
to denominado ontológico pra 
estabelecer não só a existência 
do maior ser concebível, e, con-
sequentemente os vários atri-
butos que Deus deve ter consi-
go, justamente por ser o maior: 
onipotente, onisciente e onipre-

sente. Com isso, ele queria dizer 
que seu argumento é válido úni-
ca e exclusivamente para Deus, 
uma vez que a relação entre Ele 
e grandeza e perfeição é única.
Trata-se de uma afirmação ana-
lítica, visto que tal conceito de 
Ser Superior contém a ideia de 
existência, sendo a afirmativa: 
“Deus não existe!”, uma flagran-
te contradição. Seu argumento 
foi contestado pelo maior teólo-
go da Igreja Católica: São Tomás 
de Aquino (Itália, 1225-1274) 
que nos legou uma obra chama-
da SUMA TEOLÓGICA. Afirma-
va que a expressão: ”Deus exis-
te” não é evidente por si mesmo, 

e não pode ser estabelecida 
unicamente pelo uso da razão, 
apenas com argumentos que te-
nham como base evidências ori-
ginárias da natureza do mundo, 
estabelecendo demonstrações, 
argumentos cosmológicos mo-
ral e teleológico, argumentos 
esses que não são o tema dessas 
breves reflexões.

Aqui, surge outra importante 
questão: como explicar a exis-
tência do Universo? Na visão 
do filósofo da religião Richard 
Swinburne, professor de Ox-
ford, autor da obra: ”Será que 
Deus existe?”, considerado um 
dos maiores filósofos da religião 

no nosso planeta, obra essa tra-
duzida para o nosso idioma, em 
1998, Deus é a melhor explica-
ção para a  origem do Univer-
so, uma vez que as explicações 
científicas não conseguem es-
clarecer.

É muito interessante obser-
var que, na tradição ocidental, 
perfeição e realidade última defi-
nem a excelsa natureza de Deus. 
Assim, vamos entender que 
esses dois conceitos, intima-
mente ligados, remetem-nos 
a ideia de Deus criador, pos-
suidor, portanto, de onipotên-
cia (tudo pode), onisciência( 
tudo sabe) e onipresença (está 

presente em todos os lugares), 
perfeição e transcendendo 
tempo e espaço.

 Santo Agostinho, o Bispo 
de Hipona (354-430), autor de 
CONFISSÕES afirma que, pen-
sar em Deus representa tentar 
conceber algo tal, que nada de 
mais excelente ou sublime exis-
te, e que tudo o que Deus criou é 
bom, e, o mal só acontece quan-
do sua criação é interrompida, 
afirmando:  “O mal existe devido 
o pecado voluntário da alma, à 
qual Deus deu livre escolha”. O 
livre-arbítrio do homem, portan-
to, o conduz às suas ações, sejam 
elas maléficas ou benéficas.

Hoje Pindamonhangaba inicia a campanha 
‘Fique Sabendo’, que visa fazer testes rápi-
dos de doenças sexualmente transmissíveis, 

dentre elas a Aids, e orientar a população sobre as for-
mas de prevenção e também sobre o tratamento caso o 
resultado do teste seja positivo.

Aliás, é bom ressaltar que a equipe de infectologia de 
Pindamonhangaba já recebeu dezenas de prêmios devi-
do aos trabalhos realizados no município com pacien-
tes soropositivos – aqueles que possuem o vírus HIV 
– causador da Aids.

Fazer o teste em uma unidade de saúde pública ou em 
serviços públicos de saúde, seja de Pindamonhangaba ou 
de outra cidade, é o ideal, como também é em clínicas 
particulares capazes de dar total suporte ao pacientes 
caso ‘dê algo errado no teste’ para HIV, por exemplo.

Esse alerta se faz necessário pois, a Anvisa – Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – permitiu o registro 
de autotestes para a triagem do vírus HIV no Brasil. Na 
prática, a Diretoria Colegiada regulamentou a comer-
cialização de autotestes de HIV em farmácias, droga-
rias, postos de medicamentos. Com isso, esses auto-
testes poderão ser utilizados por pessoas comuns, os 
“usuários leigos”. Ou seja, uma pessoa poderá entrar em 
uma farmácia e falar assim: “Me vê um teste de HIV?”. 
Ele será atendido, vai pegar e pagar pelo produto e vai 
embora para sua casa realizar o teste.

E aí está o problema. A possibilidade do teste rápido 
não funcionar e dar resultado ‘errado’ é praticamente 
nula – quase zero e desprezível o índice. Contudo, em 
caso de resultado positivo para HIV, por exemplo, há 
uma enorme possibilidade do ‘paciente’ ter complica-
ções psicológicas, pois pode não estar preparado para 
o resultado, não deter as informações necessárias para 
lidar com a situação e não ter apoio adequado.

Por isso, a atitude da Anvisa está errada. Não sabe-
mos ao certo quais foram os interesses do Governo com 
esta permissão. Imaginar que isso reduziria o custo do 
fornecimento dos kits de testes rápidos para o sistema 
público seria absurdo já que o produto é barato; facili-
tar o acesso ao cidadão também não está em questão, 
por todas as cidades detém o material em unidades de 
saúde. Mas, então, por quê?

Copiar a iniciativa de outros países também está fora 
de cogitação, porque são poucos os que fazem isso. Re-
almente não dá para saber os reais motivos dessa per-
missão. A única resposta plausível à liberação do kit é 
influência e interesse dos fabricantes.

Anvisa dá tiro no pé

Permissão da venda do 
teste rápido de hiV é 

retrocesso à saúde pública

academia de Letras fará última 
plenária solene do ano na sexta

Pinda realiza doações para vítimas 
da barragem em mariana

Nesta sexta-feira (27), 
às 20 horas, no Museu 
Histórico e Pedagógico 
D.Pedro I e Dona Leo-
poldina, a APL - Acade-
mia Pindamonhanga-
bense de Letras realiza 
sua última sessão ple-
nária solene do ano, que 
terá a seguinte progra-
mação: apresentação 
musical pelos alunos 
da Fasc – Faculdade de 
Música Santa Cecília;  
homenagem ao escritor 
pindamonhangabense 
radicado em Campos 
do Jordão,  Pedro Pau-
lo Filho (1937 – 2014), 
carinhosamente conhe-
cido por Pedrinho,  pelo 
acadêmico José Lélis 
Nogueira; apresentação 

do Livro “O Sertanejo“, 
pelo acadêmico Sergio 
Antonio Meneguetti; ex-
posição “Do Chão ao Céu, 
do Céu ao Chão”, bico de 

pena de Edmundo Ca-
margo Jr.,  por Juraci 
Faria; palestra “Tudo é 
Passageiro: Transporte 
Público, Desenvolvimen-

to Urbano e O extermínio 
do Bonde em São Paulo”, 
pelo diretor da Estrada de 
Ferro Campos do Jordão, 
Ayrton Camargo e Silva.

O Fundo Social de So-
lidariedade, em parceria 
com a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, o grupo 
de pastores do município, 
o comércio e a Funvic - 
Fapi, arrecadaram aproxi-
madamente 10 toneladas 
de produtos para o muni-
cípio de Mariana – MG.

O caminhão com as 
doações saiu do Centro 
de Treinamento Luiz Ca-
loi na segunda-feira (23), 
levando 3,5 toneladas de 
água potável e 600 kg de 
alimentos não perecíveis, 
além de roupas, peças ín-
timas, fraldas, calçados, 
ração, produtos de limpe-
za e de higiene pessoal.

As doações foram re-
colhidas até quinta-feira 
(19), na sede do Fundo 
Social, nas unidades dos 
Cras - Centros de Referên-

cia em Assistência Social, 
telecentros, nas unidades 
da Assembleia de Deus 
do Alto Tabaú e do Arare-
tama, na Igreja Petra, na 
Primeira Igreja Batista de 

Moreira César, no campus 
da Fapi-Funvic e na Vi-
lella Imóveis.

O Fundo Social atribui 
o sucesso da campanha a 
todos que se mobilizaram 

na arrecadação e agradece 
à população, que se solidari-
zou com a situação da região 
de Mariana, afetada pelo 
rompimento das barragens 
da mineradora Samarco.

Divulgação



PINDAMONHANGABA 25 DE NOVEMBRO DE 2015Tribuna do Norte

VARIEDADES
3

Cavalgada religiosa terá 14km de 
percurso até o Pinhão do Borba

A segunda edição 
do Kairós Ser-
tanejo de Pin-

damonhangaba acontece 
neste domingo (29) – com 
uma cavalgada em direção 
à igreja do bairro Pinhão 
do Borba. O evento será 
em louvor a Nossa Senho-
ra das Graças e terá ben-
ção e missa especial cele-
brada pelo pároco Vitor 
Hugo Porto.

O encontro dos cava-
leiros e amazonas aconte-
ce a partir das 8 horas na 

rotatória próxima ao Sítio 
Quatro Milhas, entre o 
anel viário e a avenida An-
tônio Pinheiro Junior.

De acordo com Jefer-
son Carlos de Oliveira, o 
Jefi nho, um dos organiza-
dores do evento, o objeti-
vo é agradecer a Deus pelo 
ano repleto de bênçãos. 
“Será um dia de louvor e 
agradecimento por tudo 
de bom que aconteceu em 
nossas vidas. Esse agra-
decimento será feito por 
todas as pessoas que utili-

zam cavalos e outros ani-
mais como meio de traba-
lho e de transporte”.

Segundo ele, a saída 
ocorrerá às 8h30. “Serão 14 
km de cavalgava em direção 
à igreja de Nossa Senhora 
das Graças, no Pinhão do 
Borba, e todo o trajeto será 
feito com muito respeito 
às famílias, aos animais e 
a Deus. Não permitiremos 
consumo bebidas alcoólicas 
e nem qualquer espécie de 
ofensa ou maus tratos com 
os animais”, completou.

Quanto ao almoço, a 
expectativa dos organiza-
dores é que o prato seja com-
posto por arroz, feijão, bife à 
rolê e salada, com custo de 

R$ 10. No local também se-
rão comercializados sucos e 
refrigerantes e haverá reali-
zação de bingo e leilão.

Este ano, o Kairós Serta-

nejo deve reunir cerca de 600 
participantes. O evento conta 
com apoio da Polícia Militar e 
do Departamento de Trân-
sito da Prefeitura.

Comunidade Negra realiza cadastro 
para censo de afrodescendentes 

O Conselho da 
Comunidade Negra 
de Pindamonhanga-
ba está cadastrando 
a f r o d e s c e n d e n t e s 
para ter um emba-
samento de quantos, 
quem e onde estão, a 
etnia na cidade. 

A partir do cen-
so, Antonio Rogério 
Lemes de Souza (Pai 
Rogério) pretende de-
senvolver trabalhos 
relacionados confor-
me a Lei Municipal 
4.750, de 14/01/2008 
Artigo 2°, Paragrafo 
III que diz: “desen-
volver estudos, deba-
tes, e pesquisas relati-
vas à problemática da 
comunidade negra”.

Os cadastros podem 
ser feitos de segunda a sex-
ta-feira na sede do Conse-
lho da Comunidade Negra, 
na travessa Rui Barbosa, 

37, centro (atrás do Palace-
te 10 de julho), no período 
das 14 às 17 horas. 

Presidentes de bairros 
também podem procurar 

o Conselho para  o cadas-
tramento. Mais informa-
ções nos telefones: (12) 
3527-6746 ou pelo (12) 
98134-1737.

CIDADE RECEBE 
PALESTRA 
GRATUITA SOBRE 
MIDIAS SOCIAIS

Empresários locais po-
dem participar de palestra 
gratuita sobre mídias so-
ciais realizada pela Com-
plus Comunicação nesta 
quarta-feira (25).

O evento também é 
destinado a comercian-
tes e pessoas que desejam 
utilizar as mídias digitais 
para impulsionar seus 
empreendimentos.

Com um treinamento 
em tempo real, os presen-
tes poderão saber mais 
sobre dicas do uso corre-
to das ferramentas de fa-
cebook e instagram para 

aumentar o seu potencial 
de mercado – visibilidade 
e sucesso nos negócios. 

Para participar, bas-
ta fazer uma inscri-
ção gratuita por meio 
do link https://www.
eventbr i te .com.br/e/
empreendedores-do-va-
le-como-usar-as-midias-
sociais-para-impulsio-
nar-a-sua-empresa-ti-
ckets-19441382699.

O evento acontece no 
auditório da OAB Pinda-
monhangaba, rua Dr. Gre-
gório Costa, 249, centro, a 
partir das 19 horas.

Encerrada a festa de NS das Graças
No último dia 22, a 
Paróquia de Nossa 

Senhora das Graças, 
no Jardim Imperial, 

encerrou a festa de sua 
padroeira. Um grande 
número de fi éis esteve 
presente na procissão 

com a imagem da santa, 
que percorreu as ruas 
do bairro. Na chegada 

à igreja houve missa de 
encerramento celebrada 
pelo pároco padre Vitor 

Hugo (foto).

DivulgaçãoDivulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Membros da comunidade durante divulgação do trabalho

A palestra foi realizada com sucesso em outras 
cidades do interior de São Paulo

Caminhonete carrega a imagem de Nossa Senhora das Graças

Família participa utilizando uma charrete
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Divisão De ComuniCação
Chefe da divisão de ComuniCação: Robson Luís monteiRo (mtb 18.021) - (12) 3644-2275 - imprensa@Camarapinda.sp.gov.br

assistente de imprensa parlamentar: Luiz CaRLos Pinto (mtb 32.783) - (12) 3644-2279 - ComuniCaCao@Camarapinda.sp.gov.br

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

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

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

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

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

Satisfeito com as inú-
meras inaugurações que 
vem acontecendo em nossa 
cidade, o 1º secretário 
da Câmara de Pindamo-
nhangaba, vereador Janio  
Ardito Lerario (PSDB) 
acompanhou as autorida-
des municipais, entre elas, 
o prefeito Vito Ardito na 
solenidade de entrega e 
inauguração da nova UBS 
(Unidade Básica de Saúde) 
no bairro Terra dos Ipês II. 

Janio Lerario observou 
que “apesar de não poder 
contar com novos médi-
cos, esta UBS representa 
um grande avanço e cres-
cimento para Terra dos 
Ipês II e os demais bairros 
de Moreira César”. Para 
ele, a nova UBS irá des-
centralizar o atendimento 
médico aos munícipes 
que, atualmente, utilizam 
os serviços da unidade da 
Vila São Benedito. “Com 
certeza, irá melhorar mui-
to o atendimento, tão logo 
a UBS do Terra dos Ipês II 
possa estar funcionando. 
As duas unidades – Vila 
São Benedito e Terra dos 
Ipês II – serão fundamen-
tais para a melhoria da 

Janio Lerario elogia 
ações do Executivo e Terra 
dos Ipês II ganha nova 
Unidade Básica de Saúde
Nova UBS repreSeNta Um graNde avaNço 
e creScimeNto para o terra doS ipêS ii 
e oS demaiS BairroS de moreira céSar

qualidade do atendimento 
médico no Distrito de Mo-
reira César.

A Unidade Básica de 
Saúde do Terra dos Ipês 
II recebeu o nome de  
“Benedito Marcelino da 
Silva” e está localizada na 
Alameda das Grevíleas. A 
obra foi uma parceria entre 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e o Governo 
Federal. A UBS está lo-
calizada num terreno de 
2.422,44 m² e tem 730,97 
m² de área construída, 
além de estacionamento 
interno. O valor final do 
convênio ficou em R$ 
947.549,36. A UBS conta 
com espaço para sala de 
espera, farmácia, salas de 
inalação, de curativos e de 
procedimentos médicos, 
além de sanitários aces-
síveis e sete consultórios.

Janio Lerario explica 
que a Secretaria de Saúde 
informou que a UBS do 
Terra dos Ipês II contará 
com os serviços de aten-
dimento básico,  como 
clínico geral, pediatria, 
ginecologista, procedi-
mentos de enfermagem, 
entre outros.

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

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

O vereador Professor Eric 
(PR) está comemorando mais 
uma conquista para os morado-
res do bairro Laerte Assumpção, 
no Distrito de Moreira César. 
Por meio do requerimento 
nº 121/2013, endereçado ao 
Prefeito, ao Subprefeito do 
Distrito e à Secretaria de Obras 
e Serviços, o vereador havia so-
licitado a construção do Centro 
Educacional Municipal, sendo 
que o documento foi aprovado 
no plenário da Câmara por una-
nimidade. Ele também é o autor 
do Projeto de Lei nº 173/2014 
que denominou o novo Centro 
Educacional Municipal de 
“Fátima Campos Resende de 
Oliveira”. O espaço educacio-
nal está localizado na avenida 
Manoel Teixeira de Souza, 501 
e tem uma área construída de 
368,30m² com dependências 
para copa, área de serviço, 

Professor Eric participa da 
entrega do Centro Educacional 
Municipal no Laerte Assumpção

Novo Órgão deve aBrir eSpaço para iNformação e 
lazer aoS moradoreS do diStrito de moreira céSar

vestiário, salão prin-
cipal com palco, sala 
de depósito, arquivo, 
dois sanitários e sala 
multiúso e ainda conta 
com estacionamento 
com piso intertravado, 
iluminação com postes, 
muro e grade na frente 
do prédio.

A construção de um 
Centro Educacional 
Municipal no Residen-
cial Laerte Assumpção 
trará maior entrete-
nimento e lazer aos 
moradores, pois o ve-
reador Professor Eric 
vem acompanhando 

o crescimento expressivo da 
população do bairro e tem vis-
to a necessidade de um local 
apropriado para a população 
se reunir.

O vereador Professor Eric 
aproveitou a oportunidade para 
reforçar o pedido de construção 
de uma Quadra Poliesportiva 
para o bairro, uma vez que ele 
já havia feito esta reivindicação 
através do requerimento nº 
128/2013. O vereador Profes-
sor Eric alegou que “o Laerte 
Assumpção é o único bairro do 
Distrito que ainda não conta 
com esse benefício”. Para o 
vereador, o esporte e o lazer 
trazem para a população uma 
vida mais saudável. “Estamos 
lutando muito para conquis-
tarmos melhorias e benefícios 
para o Distrito de Moreira César 
e nossa cidade”, enfatizou o 
vereador Professor Eric.

Vereador Professor eric e a senhora

fátima camPos resende de oliVe ira
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família de uma das contemPladas, dona Zenilda e o Vereador magrão

O Presidente da Câmara de Pindamonhangaba, 
Vereador Felipe César – FC, está reforçando e insis-
tindo junto ao Governador Geraldo Alckmin para que 
autorize o aumento do efetivo policial civil e militar 
na cidade. Ele faz questão de enfatizar que a cidade 
cresce rapidamente, com a construção de conjuntos 
residenciais e o surgimento de novos empreendimentos. 
Com a assinatura do convênio da chamada “Atividade 
Delegada”, o presidente Felipe César – FC sugere que 
este efetivo seja aumentado em proporções que possa 
suprir e oferecer mais segurança para a população. “É 
necessário aumentar este número para que a violência 
seja reduzida em nossa cidade”, disse o Vereador.

AGROVILAS EM PINDAMONHANGABA
Com forte ligação com o meio rural, o Vereador 

Felipe César – FC pede ao prefeito a implantação das 
chamadas Agrovilas, na zona rural de Pindamonhanga-
ba. De acordo com o Vereador, na legislatura passada 
já foram realizadas diversas desapropriações. Porém 
até o momento, o projeto das Agrovilas ainda não saiu 
do papel. “Precisamos encontrar um meio de fixar o 
homem no campo e realizar a implantação de agrovi-
las, com toda a infraestrutura urbana, com água, luz e 
pavimentação, além de saúde e educação. Precisamos 
nos preocupar com o trabalhador rural, dando condições 
dignas pra sua moradia”, destaca Felipe César – FC.

CRIAÇÃO DE DISTRITO EMPRESARIAL
O Vereador Felipe César – FC (PMDB) está propon-

do ao Poder Executivo a criação de um Distrito para 
Pequenos e Médios Empresários de Pindamonhangaba. 
Atualmente, os empreendedores da cidade pagam altos 
aluguéis, inviabilizando seu trabalho. A sugestão do 
Vereador é que a Administração realize estudos para 
viabilizar este Distrito Empresarial, exclusivamente 
para beneficiar o empresariado do município nas áreas 
de funilaria, mecânica, serralheria, carpintaria, oficinas 
entre outras. “Queremos proporcionar ao pequeno e mé-
dio empresário, condições de atender nossa população 
com condições favoráveis ao seu empreendimento”, 
destaca o Vereador.

VISANDO MAIOR SEGURANÇA, 
FELIPE CÉSAR – FC QUER 
AUMENTO DE EFETIVO 
POLICIAL NA CIDADE

O vereador  Magrão  
(PPS) participou na tarde 
desta quinta-feira, dia 19 
de novembro, da solenida-
de oficial de entrega dos 
apartamentos sorteados pelo 
CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacional 
e Urbano) no Loteamento 
Azeredo. Além do vereador 
estiveram presentes os con-
templados, familiares e de-
mais autoridades do Estado 
e município, onde os novos 
proprietários puderam sentir 
a grande alegria de terem 
suas novas moradias.

O vereador Magrão lem-
bra que acompanhou, desde 
o início, esse projeto,  quan-
do o terreno ainda estava 
recebendo a terraplenagem. 
Ele visitou o local, entrou em 
contato com o CDHU e com 
a Secretaria de Habitação do 
município e, por diversas 
vezes, pediu informações 
sobre o cadastramento dos 
interessados. Magrão este-
ve presente também para 
acompanhar e orientar as 
famílias no Centro Espor-

Vereador Magrão participa da entrega 
das chaves dos 94 apartamentos do 
CDHU no Azeredo em Moreira César

tivo em Pindamonhangaba, 
auxiliando no sorteio. Poste-
riormente, esteve no Recinto 
São Vito para acompanhar a 
assinatura dos contratos. Já 
na tarde desta quinta-feira, 
representou o Legislativo 
de Pindamonhangaba nes-
te momento histórico do 
desenvolvimento social do 
nosso município. 

Magrão salientou que fi-
cou surpreso com o projeto. 
“Gostei dos apartamentos 
e do projeto como um 
todo, que contempla ainda 
uma quadra poliesportiva, 
parquinho-infantil e jardi-
nagem. Realmente ficou 
muito bonito e torço para 
que essas pessoas construam 
sua história aqui, que elas 
sejam muito felizes com 
suas famílias”, comemora 
o vereador Magrão. Ele 
parabeniza a todos os sor-
teados e toda a equipe da 
Secretaria de Habitação e do 
CDHU que, de certa forma, 
participaram para a realiza-
ção do sonho de 94 famílias 
pindamonhangabenses.

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) 
atendendo a pedidos da população, enviou, 
através  de requerimentos,  solici tações de 
melhorias para diversos bairros da cidade.

Vila Prado 
O vereador pede a reforma total  da pas-

sarela de pedestre, que liga o bairro ao anel 
viário,  que se encontra em estado precá-
rio,  causando insegurança aos usuários.  
Também pede a l impeza,  o corte do mato 
e a varredura na área ao lado da passarela.  

Residencial  Vila São Paulo
Toninho da Farmácia também solici ta a 

l impeza,  a varredura e o corte da grama 
na área do parque infanti l  e  da academia 
da melhor idade.  O vereador também rei-
vindica a manutenção dos brinquedos do 
parque infanti l  e  dos aparelhos da AMI, 
além da l impeza e ret irada de entulhos 
na região próxima a l inha do trem na rua 
Treze.

Jardim Morumbi 
Para o Jardim Morumbi,  o vereador To-

ninho da Farmácia pede a implantação de 
uma lombada na rua Gino Amadei,  melho-
rias na sinalização viária da rua Shiduka 
Yassuda e a instalação de faixa elevada 
para facilitar a travessia de pedestres entre 
os bairros Parque das Palmeiras e Jardim 
Morumbi.

“Encaminhei estas solici tações à Admi-
nistração,  com cópia aos órgãos compe-
tentes e acompanharei o andamento destes 
pedidos para dar uma resposta à nossa 
comunidade”,  conclui  o vereador Toninho 
da Farmácia.

Toninho da Farmácia 
faz solicitações de 
melhorias para diversos 
bairros da cidade

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) enca-
minhou o requerimento 
nº 1.719/2015, de 26 de 
outubro de 2015, ao pre-
fei to Vito Ardito,  com 
cópia à Empresa Telefô-
nica e a Anatel – Agência 
Nacional de Telecomuni-
cações, reiterando seus 
pedidos anteriores para 
a  un i f i cação  da  t a r i fa 
local em toda a região 
Metropol i tana  do Vale 
do Paraíba, como ocorre 
na região de São Paulo. 
Na última semana, o vere-
ador recebeu a informação 
de que a Anatel aprovou, a 
partir de abril de 2016, o 
fim das chamadas ligações 
interurbanas, o DDD, para 
os telefones dos 38 muni-
cípios da nossa região.

O novo regulamento 
da  Ana te l  amp l iou  o s 
critérios de definição das 
áreas locais, que passou 
a abranger o conjunto de 
municípios pertencentes a 
uma Região Metropolitana 

Reivindicação do vereador 
Cal para o fim da tarifa do 
DDD no Vale do Paraíba é 
aprovada pela Anatel

ou RIDE – Região Integra-
da de Desenvolvimento, 
que tenham continuidade 
geográfica e pertençam ao 
mesmo código nacional de 
área DDD.

A instituição da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba possibilitou que 
esta unificação de tarifas 
fosse possível, como já 
vem ocorrendo nas re-
giões metropolitanas de 
São Paulo, Campinas e 
Baixada Santista.

O vereador Cal há vá-
rias legislaturas vem de-
fendendo a unificação das 
tarifas em nossa região. 
“Felizmente, no último 
dia 13, a Anatel informou 
que a partir de abril de 
2016, as chamadas entre 
as cidades passam a ter 
os custos de uma ligação 
loca l ,  t r azendo  ass im,  
uma economia direta para 
a nossa população. Fico 
contente em ver nossa luta 
beneficiar toda a região”, 
comemora o vereador.

SegUNdo o vereador, a implaNtação da

região metropolitaNa do vale do paraíBa 
poSSiBilitoU a UNificação de tarifaS, como 

já vem ocorreNdo NaS regiõeS de São paUlo, 
campiNaS e Baixada SaNtiSta

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
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Edital de Notificação - prazo de 30 dias. Processo nº 0001678-98.2008.8.26.0445 O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira
de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba,
do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) SILVIO DE OLIVEIRA ALVES, AV ALEMANHA, 173, RESIDEN-
CIAL PASIN - CEP 12445-670, Pindamonhangaba-SP, CPF 019.281.458-33, RG 14558343 e IZABEL CRISTINA SANTOS
DE PAULA ALVES, AV ALEMANHA, 173, RESIDENCIAL PASIN - CEP 12445-670, Pindamonhangaba-SP, RG 20696851, que
Transcontinental Empreendimentos Imobiliários Ltda, lhes ajuizou uma ação de NOTIFICAÇÃO, relativo ao Instrumento
Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças de 28/06/1999, objetivando o pagamento das
prestações vencidas entre 01/2003 a 12/2007, perfazendo o total de R$ 28.148,46 e das que vencerem até a data do
pagamento, acrescido das cominações legais, referente ao imóvel objeto da ação, localizado na Rua Alemanha, nº 173,
loteamento Residencial Pasin - Pindamonhangaba/SP, descrito na matrícula nº 9.895 no CRI de Pindamonhangaba/SP.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua NOTIFICAÇÃO, por EDITAL, para que pague
o débito no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, sob pena de rescisão contratual. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Alcides Ramos Nogueira, 780, Mombaça - CEP 12421-
010, Fone: (12) 3643-1602, Pindamonhangaba-SP. Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2014.

Chamamento 2 col por 15 cm

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 295/2015

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. 295/15, referente à “aquisição de 
materiais hidráulicos e azulejos”, com encerramento dia 07/12/15 às 08h e abertura às 08h30. 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, 23 de novembro de 2015.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 296/2015

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 RP nº. 296/15, referente à “contratação 
de empresa para locação de estruturas, com ou sem mão de obra, responsabilidade técnica em 
montagem, desmontagem e operação em estruturas metálicas, para coberturas, pisos e afins, 
para atendimento apoiar as festividades do calendário oficial do município de Pindamonhangaba e 
eventos realizados pela Prefeitura por um período de 12 meses”, com encerramento dia 07/12/15 
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, 23 de novembro de 2015.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 297/2015

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 RP nº. 297/15, referente à “contratação 
de empresa especializada para fornecimento de tampas de ferro fundido para galeria de águas 
pluviais por um período de 12 meses, conforme solicitação do Departamento de Obras e Viação”, 
com encerramento dia 08/12/15 às 08h e abertura às 08h30. 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, 23 de novembro de 2015.

PREGÃO Nº 298/2015

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. 298/15, referente à “aquisição de 
insumos laboratoriais para coleta pediátrica”, com encerramento dia 08/12/15 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, 23 de novembro de 2015.

PREGÃO Nº 299/2015

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. 299/15, referente à “aquisição 
de material odontológico (consumo) para as unidades de saúde”, com encerramento dia 09/12/15 
às 08h e abertura às 08h30. 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, 23 de novembro de 2015.

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250 
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

                                                                      P O R T A R I A Nº 49 / 2015 

           Dispõe sobre rescisão de contrato de trabalho 
           de WILSON VITTORAZO VASQUES.
                                                                           _____________________________________ 

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta 
Portaria RESOLVE: 

Art. 1º -  Rescindir o contrato de trabalho do servidor WILSON VITTORAZO VASQUES,
Assistente de Tecnologia da Informação do quadro de pessoal permanente da Câmara de 
Pindamonhangaba, em 24 de novembro de 2015, em presença do pedido apresentado pelo 
mesmo, que acompanha a presente Portaria. 

Parágrafo único -  O servidor foi admitido em 02 de dezembro de 2013, através da Portaria nº 
111/2013, pelo Concurso  Público nº 01/2010 . 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 20 de novembro de  2015. 

      

     
Vereador FELIPE CÉSAR 

      Presidente 

Vereador CARLOS EDUARDO DE MOURA-MAGRÃO       Vereador RODERLEY MIOTTO 
        1 º Vice-Presidente                                 2º  Vice-Presidente 

         Vereador  JANIO ARDITO LERARIO     
               1° Secretário                                      

Publicada no D A.    

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2015 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 106/2015 de “AQUISIÇÃO DE PLACAS DE PS - COM 
APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL E DIZERES A SEREM INFORMADOS, PELO PRAZO DE 12 
(DOZE) MESES”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 
meses, assinadas em 28/10/2015: 

ATA nº 116/2015 Empresa: BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS 
LTDA

ITEM 
UNID. 

DE MEDIDA DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 

ESTIMADO SEA 
CONSUMO 
ESTIMADO 

SEA 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SEC 

04 Un 15228 - CadERno bRoChURÃo CoSTURado Com 
96 FoLhaS. Jandaia R$ 4,15 *** 50.000 

ATA nº 117/2015 Empresa: BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS 
LTDA

ITEM 
UNID. 

DE MEDIDA DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 

ESTIMADO SEA 
CONSUMO 
ESTIMADO 

SEA 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SEC 

10 CX 015258 - LÁPiS dE CoR Com 12 CoRES LabRa 2,50 ..... 36.000 

11 Jg 015259 - CanETa hidRogRÁFiCa 12 CoRES  ComPaCToR 5,46 ...... 30.000 

13 Un 015261 - RÉgUa 30 Cm 
bRaSiL 
oFFiCE 0,75 ..... 20.000 

17 Un 
17917 - PaSTa CaTÁLogo, ConTEndo 50 
EnVELoPES PLÁSTiCoS daC 11,80 800 500 

ATA nº 118/2015 Empresa: FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA - ME

ITEM 
UNID. 

DE MEDIDA DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 

ESTIMADO SEA 
CONSUMO 
ESTIMADO 

SEA 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SEC 

16 Un 
17916 - PaSTa CaTÁLogo, ConTEndo 100 
EnVELoPES PLÁSTiCoS PLaSTiPaRK 19,60 800 500 

ATA nº 119/2015 Empresa: HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. EPP

ITEM 
UNID. 

DE MEDIDA DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 

ESTIMADO SEA 
CONSUMO 
ESTIMADO 

SEA 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SEC 

14 Un 015262 - CanETa ESFERogRÁFiCa na CoR aZUL ComPaCToR 0,43 10.000  45.000 

15 Un 015263 - CanETa ESFERogRÁFiCa na CoR 
VERmELha 

ComPaCToR 0,43 2.500 35.000 

ATA nº 120/2015 Empresa: KAZAN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

ITEM 
UNID. 

DE MEDIDA DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 

ESTIMADO SEA 
CONSUMO 
ESTIMADO 

SEA 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SEC 

12 Un 17915 - LÁPiS PRETo hb= 2 KaZ 0,16 5.000 160.000 

18 Un 
017121 - CoRRETiVo Em FiTa PaRa CoRREÇÃo 
dE TEXToS KaZ 3,85 1.000 1.500 

ATA nº 121/2015 Empresa: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

ITEM 
UNID. 

DE MEDIDA DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 

ESTIMADO SEA 
CONSUMO 
ESTIMADO 

SEA 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SEC 

08 Un 
015255 - EmbaLagEm ConFECCionada Em 
PLÁSTiCo PP ViRgEm dE aLTa RESiSTÊnCia Com 
aLÇaS LaTERaiS na PaRTE SUPERioR E ZÍPER 

mUndi 8,85 ....... 40.000 

09 Un 015256 - aPonTadoR SimPLES Com dEPÓSiTo FabER 2,00 1.000 35.000 

ATA nº 122/2015 Empresa: PARCO PAPELARIA LTDA.

ITEM 
UNID. 

DE MEDIDA DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 

ESTIMADO SEA 
CONSUMO 
ESTIMADO 

SEA 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SEC 

02 Un 
004393 - PinCEL PaRa PinTURa, Com PELo 
naTURaL, CERdaS bRanCaS, Cabo Longo Em 
madEiRa, FoRmaTo ChaTo, n. 12 

KiT/China 0,89 .... 30.000 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

07 Un 
015253 - boRRaCha naTURaL, indiCada PaRa 
aPagaR ESCRiTaS a LÁPiS, mEdindo 40 mm X 28 
mm X 9 mm. 

mERCUR/ 
bRaSiL 0,36 1.200 50.000 

ATA nº 123/2015 Empresa: REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA 
EIRELI

ITEM 
UNID. 

DE MEDIDA DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 

ESTIMADO SEA 
CONSUMO 
ESTIMADO 

SEA 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SEC 

01 RS 17914- PaPEL SULFiTE bRanCo, 75g/m², a4, 
mEdindo 210mm X 297mm. 

onE-SUZano R$ 10,31 13.000 10.000 

ATA nº 124/2015 Empresa: RIVALDO VALERIO NETO EPP

ITEM 
UNID. 

DE MEDIDA DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
CONSUMO 

ESTIMADO SEA 
CONSUMO 
ESTIMADO 

SEA 

CONSUMO 
ESTIMADO 

SEC 

05 Tb 015247 - CoLa bRanCa LiQUida Com 100 gR. aCRiLEX 1,48 250 ..... 

06 CX 015252 - TinTa gUaChE Com 06 CoRES aCRiLEX 3,50 ...... 40.000 

* Publicar 01 Vez Pindamonhangaba, 24 de novembro de 2015.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 263/2014 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 263/2015 de “AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA E 
FELINA PARA ATENDER AO ABRIGO MUNICIPAL DE ANIMAIS PELO PERÍODO DE 12 
MESES”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, 
assinadas em 11/11/2015: 

ATA nº 127/2015 Empresa: COMERCIAL TRADING LTDA. ME
ITEM UNID. 

DE
MEDIDA 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

03 SC 
1.034.001.010803 RAÇÃO PARA FELINOS 

KETTY miL miX 
imbRamiL 

91,00 360 

ATA nº 128/2015 Empresa: LICITAVET COMERCIAL LTDA. EPP
ITEM UNID. 

DE
MEDIDA 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 SC 
1.034.001.016179 RAÇÃO PARA CANINOS 

KEKoS CaRnES 
E CEREaiS – 

nUTREE. 
PRoCEdÊnCia 

naCionaL 

63,60 1.300 

ATA nº 129/2015 Empresa: YANNIS AGRONEGÓCIOS LTDA. ME
ITEM UNID. 

DE
MEDIDA 

DESCRIÇÃO 
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

02 SC 1.034.001.014110 RAÇÃO PARA CANINOS - 
FILHOTES 

naTiVE
FiLhoTES/

bERCamP 

93,00 360 

Pindamonhangaba, 24 de novembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 142/2015

COMUNICADO SINE-DIE
       
A Prefeitura comunica que o PP n° 142/15, 
que cuida da “Aquisição de Materiais 
Elétricos para atendimento de manutenção de 
Praças, Quadras, Remefis, Prédios Públicos, 
Ampliações em diversas Obras, casa 
populares e instalações festivas” fica adiado 
SINE-DIE, para análise da impugnação, 
motivada pela empresa Reeme Repuxação e 
Metalúrgica Ltda.
Pindamonhangaba, 24 de novembro de 2015. 

EDITAL DE CITAÇÃO 

Processo Físico nº: 0502290-71.2011.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma 
informação disponível >>
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Vicente Vizaco

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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(A) 
EXECUTADO(A) ABAIXO RELACIONADO(A), 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 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Assunto 
Principal do Processo << Nenhuma informação disponível >>. Encontrando-se o(a) executado(a) 
relacionado(a) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a) mesmo(a), por 
edital, por intermédio do qual FICA CITADO(A) 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.

Executado(a): Vicente Vizaco
Documentos do(a) Executado(a): CPF Nº 037.089.508-87
Execução Fiscal nº: 0502290-71.2011.8.26.0445  - Proc. 1669/2011
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma informação 
disponível >>
Data da Inscrição: 06/12/2011
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4063902
Valor da Dívida: R$  1.966,18

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de setembro de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO 

Processo Físico nº: 0502475-
12.2011.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba
Requerido: Paulo Alves dos Santos

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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na 
forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem 
conhecimento do presente edital de 
CITAÇÃO DO(A) EXECUTADO(A) ABAIXO 
RELACIONADO(A), 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 Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, para cobrança de 
dívidas provenientes de IPTU/ Imposto 
Predial e Territorial Urbano. Encontrando-
se o(a) executado(a) relacionado(a) em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a CITAÇÃO do(a) mesmo(a), por edital, por 
intermédio do qual FICA CITADO(A) 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.

Executado(a): Paulo Alves dos Santos
Documentos do(a) Executado(a): 
Execução Fiscal nº: 0502475-
12.2011.8.26.0445  - Proc. 1859/2011
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 12/12/2011
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 
4055878
Valor da Dívida: R$  967,60

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Pindamonhangaba, aos 16 de setembro 
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: 0012266-
43.2003.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba
Requerido: Sebastiao Bento

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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na 
forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem 
conhecimento do presente edital de 
CITAÇÃO DO(A) EXECUTADO(A) ABAIXO 
RELACIONADO(A), 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 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
para cobrança de dívidas provenientes 
de IPTU/ Imposto Predial e Territorial 
Urbano. Encontrando-se o(a) executado(a) 
relacionado em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a CITAÇÃO do(a) mesmo(a), 
por edital, por intermédio do qual FICA 
CITADO(A) 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.

Executado(a): Sebastiao Bento
Documentos do(a) Executado(a): 
Documentos da Parte Passiva Selecionada 
<< Nenhuma informação disponível >>
Execução Fiscal nº: 0012266-
43.2003.8.26.0445  -  Proc.  2358/2007
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 01/10/2003
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 
56554
Valor da Dívida: R$ 418,40

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Pindamonhangaba, aos 17 de setembro 
de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM 
DIREITA

ASSEMBLÉIA  GERAL ORDINÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS 
E FARMACÊUTICAS DE PINDAMONHANGABA E REGIÃO, Pelo 
presente Edital, convoca todos os sócios, quites e em pleno gozo de seus 
direitos  estatutários, a comparecerem na Sede Social do Sindicato, à Rua 
dos Bentos, nº 481 – São Benedito – Pindamonhangaba – SP, no dia 30 de 
novembro de 2015, às 14h00, para deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia: 
1) Leitura, Discussão e Aprovação da Ata de Assembléia anterior;  
2) Leitura, Discussão e Votação da Previsão Orçamentária para o 
exercício de 2016, com o parecer do Conselho Fiscal. Não havendo 
número suficiente e estatutário para a realização da Assembléia em 1ª 
convocação, no horário supra mencionado, a mesma será realizada uma 
hora após no mesmo dia e local. 
Pindamonhangaba, 19 de novembro de 2015. 

a) Sebastião de Melo Neto  - Presidente.

Extrato – Termo de Aditamento 02/15 ao 
Convênio 89/14
Processo Administrativo nº 24655/14
Convenentes: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba/Secretaria de Saúde 
e Assistência Social e Santa Casa de 
Misericórdia de Pindamonhangaba
Objeto: adita cláusulas e prorroga por 12 
(doze) meses o prazo de vigência.
Data de Assinatura: 05/11/2015

Extrato – Termo de Aditamento 01/15 ao 
Convênio 88/14
Processo Administrativo nº 27257/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba/Secretaria de Saúde 
e Assistência Social e Santa Casa de 
Misericórdia de Pindamonhangaba
Objeto: altera cláusula e prorroga por 12 
(doze) meses prazo de vigência.
Data de Assinatura: 05/11/2015
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Tribuna do Norte
HISTÓRIA

PINDAMONHANGABA

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Tribuna do Norte,  1949

ANÚNCIO  DO  PASSADO

Pinda em Pancas é o título 
de um revista que foi apresenta-
da no teatro da praça Formosa, 
antiga denominação da praça 
Monsenhor Marcondes, por um 
grupo dramático  no início do 
século XX.  

Segundo Athayde Marcon-
des (Pindamonhangaba Através 
de Dois e Meio Séculos, 1922) 
a autoria de Pinda em Pancas  
é creditada a Francisco Braga 
Júnior, Trajano de Almeida 
e a ele mesmo, que compôs e 
compilou 40 número de músicas 
para o espetáculo. Como se sabe, 
teatro de revista é uma peça com 
quadros de música e dança, com 
anedotas, alegorias, esquetes, 
etc., na qual se criticam os fatos 
mais em evidência da época.

Athayde, ao se referir à épo-
ca em que Pinda em Pancas foi 
apresentada ao público, cita o 
ano de 1900, nos meses de feve-
reiro e junho. Conta que foram 
no  total, cinco apresentações. 

Já o jornal Tribuna do Norte 
faz menção elogiosa sobre duas 
apresentações desse espetáculo 
teatral, uma no dia 17 e outra no 
dia 19 de fevereiro de 1901 (Tri-
buna do Norte, 24/2/1901). 

O redator da TN inicia seus 
comentários revelando que 
antes de assistir ao Pinda em 
Pancas tinha lá as suas dúvidas 
quanto ao desempenhos das 
crianças, temia que “em muitos 
assuntos a pilhéria descambas-
se para grosseiras inconveniên-
cias”.

Mas tal não ocorrera. “Que 
engano tivemos nós! Tudo 
comedido, tudo correto, tudo 
bem feito, tudo bem combinado, 
tudo a tempo, tudo em seus 
lugares, tudo escrito com 
fi níssimo espírito e sem que a 
sátira ferisse as pessoas a quem 
era atirada”, confessava.

O autor do artigo, sem ci-
tar nomes, elogia a todos que 
haviam participado da revista: 
autor, ensaiador, diretores da 
parte musical e as crianças, des-
tacando o público presente ao 
teatro nas duas apresentações. 
Para ele, movimento igual “não 
se conseguiu nem por ocasião 
das animadas festas da inau-
guração da Estrada de Ferro”, 
evento que ocorrerá em 1877.  

A PEÇA
De acordo com a narrativa do 

redator da Tribuna, Pinda em 
Pancas tinha como personagem 
central um velho português, um 
morgado de Sinfães. Isto é, um 
possuidor e herdeiro de muitos 

‘Pinda em Pancas’: o teatro na Pindamonhangaba antiga

bens que viera de Sinfães, distrito 
de Braga, Portugal. Este, se dizen-
do o fundador de Pindamonhan-
gaba,  resolve visitá-la. Chegando 
ao município, se hospeda no Ho-
tel Central, onde lhe é preparada 
uma “condigna recepção”.

“A chegada do fi dalgo é pom-
posamente solenizada. Logo 
depois chega, em um balão, a 
morgada sua mulher, que morta 
de saudade do marido não pode 
suportar a sua ausência e vem 
procurá-lo no Brasil. 

“Com a notícia de achar-se 
na cidade o seu ilustre fundador, 
procuram as principais entida-
des da localidade lhe prestar as 
devidas homenagens, e vai então 
comparecendo cada qual por sua 
vez, tendo assim ocasião de co-
nhecer o morgado, muita coisa 
interessante passada em Pinda.

“Em um ‘cosmorama’ que 
se encontra no largo da matriz, 
admira as magnífi cas paisagens 
que cercam a linda povoação.” 
(Cosmorama, aparelho óptico 
com que se observam uma série 
de vistas).

Pinda em Pancas coloca em 
cena desde o dono do Hotel 
Brasil até o Intendente Geral. O 
porquê é explicado pelo articu-
lista da TN: “É que o mercado, 
os gêneros que ali se vendem, 
a cascata, os ciclistas, o jardim, 
o hipódromo, os provisórios, a 
água do Trabiju, as eleições da 
Cruz Grande e de 30 de outu-
bro, um toureiro, um pelintra, 
a imprensa, três medicamen-
tos, os cambistas, um sargento, 
o Honório, a política, o Chico 
Rico, os serenatistas etc., todos 
procuravam cumprimentar o sr. 
de Sinfães, fazendo-o sabedor 
do que se tem passado na cidade 
que o tem por fundador”.

Alguns personagens faziam 
suas apresentações “cantando 
magnífi cos trechos de músicas 
acomodadas a versos escritos de 
propósito; outros, como o fazen-
deiro, as taipas da Estação, pa-
risiense, Grupo Escolar, etc., em 
espirituosa prosa, contavam sua 
história, e retiravam-se deixan-
do o auditório agradavelmente 
impressionado, e provocando 

prolongada hilaridade”, comen-
tava o redator, acrescentando 
que o espetáculo constava de 
três atos, sendo muito pouco o 
tempo sem música. 

 Pinda em Pancas encerra-
va-se com um grandioso quadro 
representando a famosa  “casca-
ta” da praça, então denominada 
“Largo Monsenhor Marcondes”. 

A obra, “executada com muita 
arte, gosto e capricho”, é credi-
tada a  A. Monteiro (infelizmen-
te era costume, provavelmente 
por falta de material gráfi co, as 
gráfi cas utilizarem o recurso das 
abreviaturas nos nomes, daí a 
razão de não sabermos o que re-
presentava o “A” que vinha an-
tes de ”Monteiro”).

 O velho teatro de Pindamonhangaba construído em 
1851,  sobreviveu até o início do século XX (óleo sobre 
tela de Hélio Hatanaka, do livro ‘Coleção Fotos Antigas’ – 
Museu Santa Casa de Pindamonhangaba – provedor Luiz 
Carlos Loberto).  Ao lado, a antiga praça Formosa, atual 
Monsenhor marcondes

Por ti amor, fui santo e fui preceito,
fui centelha de sol, fui verme impuro,
ascendi às estrelas do infi nito,
baixei  à pestilência do monturo.
 Suportei da maldade o rude atrito,
 corri  terras sem fi m, o oceano escuro;
 sem temor, sem revolta, sem um grito, 
 eu porfi ei na escalada do futuro.
  Tudo perdido foi, tudo baldado...
  hoje revolvo as cinzas do passado,
  como em soturna cela o triste monge.
   E relembrando as urzes do deserto,
   eu, que te via cada vez mais perto,
   vou te sentindo cada vez mais longe... 
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