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Trenzinho do Piracuama
traz PAPAI NOEL
A Estrada de Ferro Campos do Jordão
promove o tradicional ‘Trenzinho do Papai Noel’ em Pindamonhangaba. Todos
os domingos, até dia 20 de dezembro, o

Trem Turístico do Piracuama contará com
o Papai Noel para distribuir balas e fazer a
alegria das crianças.
O trajeto com o Bom Velhnho a bordo

inicia pela estação Pindamonhangaba com
destino à estação Piracuama, onde acontece uma parada de 10 minutos e, na sequência, o retorno.
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Reminiscências do Mercado Municipal da Pinda antiga (2)

O

Mercado Municipal de Pindamonhangaba no início do século XX, segundo
Balthazar de Godoy Moreira em artigos publicados
nas edições de 15 e 22 de
setembro de 1963 do jornal
Tribuna do Norte
Depois dos doces e das frutas que eram comercializadas
no antigo mercado, Balthazar
fala das carnes, relembrando os
açougues com suas longas cordas de linguiças dependuradas
nos varais. Linguiças bem temperadas enchidas com tripa de
porco, não havia ainda a disponibilidade do plástico. Segundo
o cronista, até por volta e 1920
nenhum açougueiro “seria tão
miserável a ponto de colocar
carne de vaca em tripa de porco
e dizer que era linguiça”. Havia
um padrão a ser respeitado e
os açougueiros “ainda diziam,
com certa consciência: estas
são de carne de porco, aquelas
de carne de vaca”.
Fazendo sua comparação sobre a qualidade desse produto
nos anos sessentas, época em
que escreveu suas memórias do
mercado, o autor menciona o
surgimento da linguiça mista,
que os açougueiros chamavam
de “misturadas”, só não revelavam “a proporção da mistura”,
fato que o comprador ﬁcava sabendo mais tarde, em sua casa.
Mesmo revelando tal ocorrência,
Balthazar considerava Pindamonhangaba como um dos lugares
onde se fazia “boas linguiças”.
MERCADORIAS
EM EXPOSIÇÃO
Prosseguindo no relato de
suas reminiscências, Balthazar
fala do chafariz com torneiras
que havia no meio da quadra,
antigo pátio do quartel, atual
praça Padre João de Faria Fialho. Ele conta que este chafariz
formava as ruas onde “os cereais estavam à venda, em sacas
abertas expondo a mercadoria
ou amontoados em pirâmides,
em couros de bois estendidos
no chão”. (É oportuna a observação que o chafariz mencionado foi reconstruído em 1959 na
praça Dr. Emílio Ribas, sendo
considerado um marco históri-
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Chafariz que formava as
ruas do antigo mercado.
Reconstruído em 1959 na
praça Emílio Ribas,
é marco histórico
referente ao primeiro
serviço de água
encanada do município,
inaugurado em 1900
co referente à inauguração do
primeiro serviço de água encanada do município, fato ocorrido em 1900). As mercadorias
expostas eram: “farinha de milho de monjolo, torrada nos sítios; farinha de mandioca, mais
alva ou mais trigueira, também
feita na roça pelos primitivos
processos”. De acordo com Balthazar, “ninguém compraria farinha de fábrica, pois em se tratando de alimentação ninguém
conﬁava ainda na indústria.”
Para as vendas, se utilizava
as medidas de capacidade: litro,
dois litros, meia quarta, quarta, meio alqueire etc. “Sem rasouramentos, o cereal formava
uma pirâmide acima da borda
da medida”, era assim que, segundo o cronista, um vendedor
honesto vendia a mercadoria.
Quando Balthazar destaca “sem
rasouramento”, do verbo rasourar, quer dizer, sem nivelamento, isto é, para medir um litro
de um determinado produto,
por exemplo, a quantidade que
se colocava tinha que exceder o
quanto realmente cabia no recipiente, fazendo aquele montinho (pirâmide) acima do nível
do mesmo.
AS RAPADURAS
“As rapaduras vinham em
caixotes, em surrões de couro
ou em jacás, calçadas com palha
e milho, umas quase douradas,
cheirando à garapa, outras mais
queimadas, de um castanho
escuro...”, relembra Balthazar,
acrescentando que quanto ao
tamanho, as rapaduras eram
uniformes, “...uns doze por
doze centímetros e eram fabricadas nos sítios.”
Naquele tempo, nem todos
usavam açúcar, era costume
usar rapadura para adoçar e o

café já era coado doce. “O açúcar vinha quase todo do norte”.
Segundo Balthazar, “foi depois de 1930, com a criação do
Instituto do Açúcar e do Álcool,
que a indústria caseira da rapadura morreu na zona rural”.
Com isso, explica, “os roceiros
pobres que adoçavam o café
com rapadura ou com o açúcar escuro que faziam na casa,
proibidos dessa indústria, não
passaram a usar o açúcar feito
nas usinas; privaram-se desse
alimento com prejuízo para a
sua saúde”.
O ilustre Godoy Moreira criticava a criação do tal instituto
como a causa da carência que
afetou a população menos favorecida, mal feito que nunca
mais se corrigiu. Para ele, cada
instituto que se criava no Brasil, embora proporcionasse emprego a milhares das pessoas
da cidade, privava a massa de
alguma coisa. Com ironia bem
humorada, aﬁrmava: “Criem o
Instituto da Batata ou o Batata
-bras, e os brasileiros não terão
mais batatas.”
Comentando a importância
do açúcar na alimentação, tam-
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bém lembrava em seu artigo
que outrora, apesar de confeccionados com rapadura, havia
doces nos sítios e até nas casas
mais pobres. “Até as criancinhas que chupavam bonecas
de papel com pedacinhos de rapadura, ﬁcaram privadas dessa
guloseima”, conta, comentando que as doceiras da roça não
mais puderam fazer seus doces
de abóbora, de ﬁgos, de laranja azeda e outros. A instituição
do açúcar industrializado, não
tinha melhorado a vida dos trabalhadores nos canaviais, dizia,
insinuando que se houve melhorias foram só para os proprietários das usinas.
A preferência do autor pelos
produtos de origem rural ﬁca
evidenciada quando fala que
rapadura, farinha de mandioca
e de milho, fubá, tapioca, polvilho de mandioca e araruta,
produzidos nas pequenas indústrias rurais de Pinda eram
“bons produtos, não igualados
pelas máquinas que foram surgindo na cidade.”
O ARTESANATO
A habilidade e o bom gosto do
rurícola pindamonhangabense
também são destacadas por Balthazar quando faz referência à
produção de artigos de cerâmica.
Prática que coloca como sendo,

“talvez a mais vetusta demonstração artística do homem”.
Recordando que era “num
dos quadrantes do velho mercado” que “os rústicos oleiros
do município expunham, todas
as semanas, os seus inconfundíveis produtos”, Balthazar lembra que apesar dos objetos não
apresentarem muita variedade
no referente à ornamentação,
em todas as peças podia-se observar “um caprichoso acabamento, com proporção e gosto.”
O material (barro) era manipulado pelos artesãos da roça
sem a utilização de nenhum recurso mecânico, isso não impedia o êxito na confecção de “talhas, potes, moringas, pichorras
de dois bicos que conservavam
a água com a frescura das fontes nas grotas”, compara em
seus escritos o cronista, citando
também outros objetos, como
os alguidares, as panelas com
três pezinhos e dois tocos de
asas, os caldeirões e os vasos.
“Ao lado da louça comum,
de uso doméstico, a louça de
brinquedo, para as crianças,
tudo em miniatura, tentando
as meninas”, recorda o escritor Balthazar de Godoy Moreira, acrescentando que “trazer
aquelas panelinhas para brincar em casa e fazer comidinhas
era o regalo das garotas.”

HISTÓRIA
embranças

Do céu...

Neste silêncio lôbrego, soturno,
soturno, lôbrego, tumbal e frio,
numa tristeza funeral me enfurno,
como um descrente pálido e sombrio...
Que de tristeza traz-me um som noturno,
um som longínquo, lúgubre e macio:
Violões chorando... E eu, triste, me encafurno
no tédio , noites sepulcrais a ﬁo...
E cismo... e cismo... O vulto aéreo e doce
de minha amada etérea e casta e boa,
surge-me como se a tristeza fosse...
Aí! Porque é que tal qual pena que esvoaça,
como uma ave que passa – tudo voa,
como uma ave que voa – tudo passa?

ANÚNCIO DO PASSADO
Jornal ‘A Situação’, dezembro 1920

continua com as
reminiscências do
Mercado Municipal
da Pinda do início
do século XX
B. Cotti, Folha do Norte, 1º de outubro de 1903
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Feira reúne
produtos
artesanais

A 25ª edição da Feira de
Artesanatos de Pindamonhangaba reuniu centenas de pessoas no ginásio de esportes da
Ferroviária no domingo (6).
Os artesãos expuseram e comercializaram seus trabalhos
de biscuit, bordados, cestaria,
bijuterias, cerâmicas, arte em
madeira, pintura em tecido,
fuxico, tricô, crochê, arte com
bambu, arte em papel etc.
PÁGINA 2

Proerd forma mais 1.200 alunos para resistência às drogas
O Proerd – Programa Educacional de Resistência às Drogas
– formou mais 1.200 alunos do 5º
ano do Ensino Fundamental I de
Pindamonhangaba na sexta-feira
(4). De acordo com o cabo PM
Gonzaga, um dos coordenadores
do Proerd na cidade, incluindo
a turma mais recente, o programa de combate às drogas já foi
responsável pela formatura de
37.270 estudantes de Pindamonhangaba em 16 anos.
Para o Secretário de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura, a Polícia Militar, por meio
do Proerd, conseguiu excelentes
resultados ensinando, orientando e conscientizando os alunos.

Divulgação
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PANCADAS DE CHUVA À
TARDE - SOL PELA MANHÃ

30º
UV 13

Fonte - CPTEC/INPE

Estudantes, familiares e professores lotaram o ginásio de esportes da Associação Atlética Ferroviária, na sexta-feira (4)
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governo permite que estudantes
que faltaram ao Enade possam
pedir dispensa da prova

O

Ministério da Educação publicou um edital de
grande interesse a milhares de estudantes do
Brasil na segunda-feira (7), no Diário Oficial

da União.
Segundo a publicação, os habilitados a participar do
Enade – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – que deixaram de comparecer às provas aplicadas
em 22 de novembro podem pedir dispensa da avaliação.
Entra nessa regra o estudante que não tenha participado do Enade por motivos de saúde, mobilidade acadêmica ou outros impedimentos relevantes de caráter
pessoal, devida e formalmente justificados. O histórico
escolar terá menção “estudante dispensado de realização do Enade, por razão de ordem pessoal”.
O pedido deve ser apresentado, com a justificativa da
ausência, à instituição de educação superior na qual o
estudante está matriculado. Em caso de deferimento, o
coordenador do curso registrará a situação em sistema
online específico, no portal do Inep – Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais, entre dia 18 próximo e 29 de janeiro de 2016.
Quem tiver o pedido indeferido pela instituição pode
pedir a dispensa diretamente ao Inep, de 8 a 22 de fevereiro de 2016. Nesse caso, terá de apresentar requerimento de dispensa, declaração original de aluno regular e habilitado ao exame de 2015, comprovada por
assinatura do responsável na instituição, e original ou
cópia autenticada do documento comprobatório do impedimento para a participação. Os dois primeiros documentos estarão disponíveis na internet.
É importante lembrar que, de acordo com a portaria,
aqueles que não preencheram o questionário do estudante estão em situação irregular, mesmo que tenham
feito a prova. O questionário estará disponível para preenchimento até 22 de fevereiro de 2016, na página do
exame na internet (http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes).
O fato curioso deste ano em relação aos anteriores, é
que desde a primeira avaliação, em 2005, essa é a primeira vez que o Governo permite a justificativa do estudante.
Talvez o motivo seja a pressão dos alunos para que
tenham um pouco mais de paz e sossego por parte do
Ministério da Educação, que vem criando e exigindo
diversas avaliações muitas vezes sem comprovar a real
necessidade do fato.
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Centenas de pessoas participam
da 25ª Feira de artesanato
A tradicional Feira de
Artesanato de Pindamonhangaba foi realizada
no último domingo (6)
no ginásio da Associação
Atlética Ferroviária. A 25ª
edição do evento foi um
sucesso e contou com cerca de 110 artesãos de Pinda e região.
Houve exposição e
venda produtos artesanais em biscuit, bordados em geral, cestaria,
bijuterias,
cerâmicas,
arte em madeira, pintura em tecido, fuxico,
tricô, crochê, arte com
bambu, arte em papel e
reciclados. Além disso,
a feira teve um setor de
alimentação.

Divulgação

De acordo com Ana
Maria Braz Cavalcante, organizadora do evento, “a

feira foi um sucesso, como
em todos os anos. O volume de visitantes foi alto e

Bazar do sos
vende roupas
e presentes

agradeço a todos que participaram e abrilhantaram
nosso evento”.

Divulgação

O SOS – Serviço de Obras Sociais –
de Pindamonhangaba está vendendo
roupas novas e seminovas, vestidos para
festas e outros acessórios com preços especiais. O Bazar do SOS fica na sede da
instituição, rua Dr. Frederico Machado,
nº 198. Mais informações pelo telefone
3642-2787 ou 3642-3023.
O dinheiro arrecadado com o bazar
será utilizado em projetos de Natal do
SOS.

políCia detém Fugitivo da
Fundação Casa, Com droga

Caminhoneiro morre após
aCidente na ‘Floriano’
Um motorista de um caminhão morreu na madrugada de terça-feira (8) após
acidente no trecho de serra
da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, altura do km
29, em Pindamonhangaba.
De acordo com a Polí-

cia Rodoviária Estadual, o
caminhão teria perdido os
freios na descida e caiu em
uma ribanceira, por volta de
4h30. O motorista ficou preso nas ferragens e chegou a
receber os primeiros socorros, mas acabou falecendo.

Vanguarda Literária

Uma equipe da Polícia Militar, que fazia patrulhamento
pelo Alto Cardoso na segundafeira (7), encontrou um rapaz
em atitudes suspeitas. Ao ser
abordado, foram encontradas
com o menor (17 anos) três porções de maconha, certa quantia
em dinheiro e um celular.
Em vistoria no interior da

casa onde mora, foram localizadas mais quatro porções da
droga, R$ 612,30 em dinheiro, e, ainda, material para
embalar entorpecentes.
O infrator já possui passagem pela Fundação Casa, por
porte de arma de fogo, e chegou a participar de uma fuga
coletiva.

* José Valdez de Castro Moura

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

MESTRE DO EXISTENCIALISMO FRANCÊS
Um dos maiores nomes da filosofia no século XX foi o filósofo
francês MAURICE MERLEAU
-PONTY, nascido em Rochefort-Sur-Mer (1908) e prematuramente falecido em Paris aos
53 anos de idade. Formado em
filosofia pela École Normale Supérieure de Paris em 1931, em
1952, alcançou o elevado posto
de catedrático de filosofia no
renomado Collège de France.
Com outro filósofo não menos
famoso: Sartre, editou de 1945
a 1952, a revista “Le temps Modernes”. Publicou obras importantes, entre elas: “Estrutura do
Pensamento” (1942) e “Fenomenologia da Percepção” (1945)
ambas de cunho fortemente psicológico.
A “Estrutura do Pensa-

Fundação Dr. João Romeiro

mento” foi a sua Tese de Mestrado, em 1938, na qual criticava a
metodologia e os princípios da
psicologia clássica e comportamental. Para ele, o organismo tinha que ser entendido como um
todo, sem fragmentação. Nesse
estudo já fazia referências para
as relações de consciência com
a natureza orgânica, psicológica e social; mostrava ao mundo
científico que o comportamento
humano tinha dimensões mais
amplas não se reduzindo aos
movimentos fisiológicos.
Quando escreveu “Fenomenologia da Percepção”, sua tese
de doutorado, considerada pelos estudiosos da fenomenologia
a sua obra principal, MERLEAU-PONTY criticou severamente a fisiologia mecanicista e o

racionalismo cartesiano. Destacou um fato importante: a
comunicação e os outros seres
são elementos necessários, fundamentais, no caminho para o
encontro da verdade. Segundo
ele, o fenômeno (aqui entendido como algo que se desvela)
da percepção sensorial resulta
da interação entre o indivíduo
perceptor e o mundo físico por
ele percebido, visto que afirmava: ”Quando percebo, penso e o
mundo e ele organiza-se diante
de mim”.
MERLEAU-PONTY, embora influenciado por Edmundo
Husserl, pai da fenomenologia
(que é o ramo do conhecimento que estuda a consciência e os
objetos da consciência), refutou
a teoria do conhecimento inten-

cional e organizou a sua teoria
no comportamento corporal e
na percepção. De acordo com as
suas idéias, o ser humano ante
algo que se desvela, primeiro
nota e percebe o objeto a partir da consciência perceptiva,
que passa a ser a consciência
propriamente dita e daí um fenômeno. Assim, o ser humano
intui algo sobre o objeto e a intenção de percebê-lo e sentí-lo.
Portanto, para esse filósofo, o
centro da discussão sobre conhecimento é o HOMEM, e esse
conhecimento se faz sensível em
sua corporeidade.
MERLEAU-PONTY afirmava que o mundo é mais velho do
que a consciência e do que nós,
e, “A percepção do mundo funda para sempre a nossa ideia de

EXPEDIENTE

verdade. A verdadeira filosofia é
reaprender a ver o mundo antes
da sua apreciação intelectual;
nosso corpo cognoscente é iniciação ao mistério do mundo e
da razão”. Assim, graças ao corpo, seu interrelacionamento
com espaço, tempo, sexualidade, motricidade, visão,
expressão, podemos compreender um pouco da complexidade dos fenômenos humanos que surgem na trama dos
acontecimentos corporais. A
Filosofia de MERLEAU-PONTY desvela o ser humano
como ser-ao-mundo; a consciência (que é sempre de alguma coisa) somente é percebida pelo corpo em movimento;
somos ativos e significativos no
mundo.
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COTIDIANO
‘Trenzinho do Papai Noel’ é
atração da Estrada de Ferro

O tradicional “Trenzinho do
Papai Noel” é a atração do mês
da EFCJ – Estrada de Ferro
Campos do Jordão, em Pindamonhangaba.
A nova edição do passeio começou no último domingo (6),
com a transformação do Trem
Turístico Piracuama para receber os passageiros em um passeio tranquilo pela ferrovia em
companhia do Bom Velhinho.
Além de curtir a paisagem
local, Papai Noel distribui balas
e faz a alegria dos pequenos. A
ideia é unir o espírito do Natal
com a centenária história da ferrovia.
O passeio começa na estação Pindamonhangaba e, de lá,

Imagem ilustrativa

segue até a estação Piracuama.
Durante todo o percurso, a belíssima paisagem chama a atenção
de crianças, jovens e adultos.
O trem para por aproximadamente 10 minutos na estação Piracuama, onde é feita a manobra
para o retorno ao ponto de origem. Todo o passeio é feito em
torno de 1 hora e 40 minutos.
O “Trenzinho do Papai Noel”
funciona aos domingos, às 10 e
às 14 horas, até 20 de dezembro. O valor da passagem, de ida
e volta, é de R$ 9,70 e crianças
de até cinco anos (no colo) não
pagam.
Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone (12) 36447408.

Todos os domingos, até 20 de dezembro, o Papai Noel estará no trenzinho do Piracuama

Mais 1.200 alunos são
formados pelo Proerd
A Polícia Militar de
Pindamonhangaba realizou na última sexta-feira
(4) a formatura de mais
uma turma do Proerd –
Programa Educacional de
Resistência às Drogas.

Receberam certiﬁcados mais de 1.200 alunos
de 20 escolas municipais
e sete particulares. Com
esta turma, o Proerd chegou a 37.270 formandos
em 16 anos no município.

As unidades atendidas
foram do bairro Araretama, passando pela região central até áreas
rurais como Bonsucesso e Ribeirão Grande.
O cabo Gonzaga contou
Julia Villar

Estudante recebe certiﬁcado por ter redação entre destaques do Proerd
Julia Villar

Comandante da PM, capitão Ricardo Prolungati, ao lado do comandante da
11ª Cia E. Cmb. Leve, major Bruno Tadeu Bezerra Paiva, e do secretário de
Esportes da Prefeitura, durante a formatura do Proerd

um pouco da experiência do projeto na vida das
crianças.
“É muito bom que elas
recebam essa orientação e
que se conscientizem para
que as drogas e a violência não se tornem parte
da sua vida. Nós estamos
formando uma sociedade
melhor”.
O secretário de Juventude, Esportes e Lazer do
município representou o
prefeito de Pindamonhangaba e agradeceu à Polícia Militar pelo apoio que
fornece para as crianças e
para as famílias do município. “O Proerd atua há
16 anos aqui e sempre nos
deu excelentes resultados,
ensinando, orientando e
conscientizando os estudantes”.
A cerimônia ainda contou com a presença de
autoridades municipais e
estaduais, além de representantes de empresas
parceiras, e outros membros da Prefeitura como a
secretária de Educação e
Cultura e o subprefeito de
Moreira César.
O Proerd é desenvolvido pela Polícia Militar nas
escolas públicas e particulares, com alunos de 10 a
11 anos do 5º ano do Ensino Fundamental I, para
o esclarecimento e atuação
frente aos perigos oferecidos pelas drogas lícitas e ilícitas. Na cidade, o programa é dirigido pelos cabos
da PM Celso e Gonzaga.
Concurso de redação
Houve premiação dos
alunos que criaram as melhores redações sobre o
tema “O que eu aprendi no
Proerd que irá me ajudar a
ﬁcar longe das Drogas”.

DESTAQUES DE CADA ESCOLA
1) REMEFI PAULO FREIRE
ALUNO: KAUAN OLIVEIRA DA SILVA - 5º A
2) REMEFI PROF ELIAS BARGIS
ALUNO: JUAN VITOR MORAES DO NASCIMENTO - 5º A
3) REMEFI DR ÂNGELO PAZ
ALUNO: MARIA CANDIDA P. DA SILVA - 5º A
4) REMEFI PROFª MARIA APP. CAMARGO DE SOUZA
ALUNO: CESAR DE OLIVEIRA COUTINHO - 5º A
5) REMEFI MARIA MADUREIRA SALUNOGADO “D. MINICA”
ALUNO: DONIELE CRISTA DE ARAÚJO - 5º A
6) REMEFI PROFª ODETE CORRÊA MADUREIRA
GESTORA SANDRA
ALUNO: MATHEUS JANES NICOLAI - 5º A
7) REMEFI FELIX ADIB
ALUNO: JENNEFIR COUTO DE MOURA - 5º B
8) REMEFI MOACYR DE ALMEIDA
ALUNO: ISABELLA DANTAS DA GAMA ROLA - 5º B
9) REMEFI MARIA AP. ARANTES VASQUES
ALUNO: ALICE CRISTINA FERREIRA DE JESUS - 5º C
10) REMEFI AUGUSTO CÉSAR RIBEIRO
ALUNO: ISABELLA PEREIRA POLYDORO - 5º A
11) COLÉGIO DOMUS
ALUNO: FILIPE OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS - 5º A
12) COLÉGIO TABLEAU
ALUNO: ANELIZE YUNG - 5º A
13) COLÉGIO MAGISTRA
ALUNA: MARIANE MAGNO DOS SANTOS - 5º B
14) REMEFI ANDRÉ FRANCO MONTORO
ALUNO: JOÃO GABRIEL R.A. FERREIRA - 5º B
15) REMEFI DULCE PEDROSA
ALUNO: ARTHUR ARAÚJO BEZERRA LIMA - 5º A
16) REMEFI MARIA ZARA M. R. DOS SANTOS
ALUNO: MARIA FERNANDA BATISTA SANTOS - 5º A
17) REMEFI ORLANDO PIRES
ALUNO: PABLO DOS SANTOS - 5º B
18) REMEFI PROFª JULIETA REALUNOE VIEIRA
ALUNO: GRAZIELA GREGÓRIO DE MATOS - 5º A
19) REMEFI VITO ARDITO
ALUNO: EDUARDO MATHIAS FERREIRA - 5º B
20) REMEFI PROFª MADALENA CALTABIANO
ALUNO: LUIZ GUSTAVO M. GOMES - 5º B
21) REMEFI GILDA PIORINI
ALUN0: ANA CLARA MARCONDES SANTOS - 5ºA
22) REMEFI PE MÁRIO ANTONIO BONOTTI
ALUNO: ANA JÚLIA DE OLIVEIRA - 5º B
23) REMEFI REGINA CÉLIA
ALUNO: ANA JÚLIA MARCELO DOS SANTOS - 5º C
24) COLÉGIO PROGRESSÃO
ALUNO: MARIA CLARA SANTOS SILVA - 5º A
25) COLÉGIO EMÍLIO RIBAS
ALUNO: NICOLAS RAMON DA SILVA - 5º D
26) COLÉGIO CRIANÇA & CIA
ALUNO: TALES DE QUEIROZ - 5º A
27) COLÉGIO OBJETIVO
ALUNO: LETÍCIA AZEVEDO - 5º A

GRANDE FINAL
DENTRE AS REDAÇÕES ESCOLHIDAS AS
QUE SE DESTACARAM FORAM:
1º LUGAR
ALUNA: ALICE CRISTINA F. DE JESUS 5ºB
ESCOLA: MARIA AP. ARANTES VASQUES
2º LUGAR
ALUNA: ANA CLARA MARCONDES SANTOS - 5º A
ESCOLA: REMEFI GILDA PIORINI MOLICA
3º LUGAR
ALUNA: JUAN VITOR M. DO NASCIMENTO - 5º A
ESCOLA: REMEFI ELIAS BARGIS MATHIAS
4º LUGAR
ALUNA: LETÍCIA AZEVEDO - 5º A
ESCOLA: COLÉGIO OBJETIVO
5º LUGAR
ALUNA: GRAZIELA GREGÓRIO DE MATOS - 5º A
ESCOLA: REMEFI JULIETA REALE VIEIRA
6º LUGAR
ALUNA: ISABELLA PEREIRA POLYDORO - 5º A
ESCOLA: REMEFI AUGUSTO CÉSAR RIBEIRO
Relação fornecida pela Polícia Militar
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Vereador Eleandro Souza - “Bolinha”
Vereador Magrão pede
Toninho da Farmácia
construção de Centro de
assume cadeira e apresenta pedidos
pleiteia ônibus adaptado
para atendimento veterinário Zoonoses em Pindamonhangaba para Cidade Jardim e Araretama
De

C o m u n i C a ç ã o /CvP

parlamentar protocolou emenda nº 5/2015,
alocando verba eSSa benfeitoria; município
preciSa, urgentemente, de um centro para
cuidar doS animaiS abandonadoS, a fim de

Suplente aSSume pela Segunda vez na atual
legiSlatura e já fez diverSoS requerimentoS
em benefício da população
Divisão

De

C o m u n i C a ç ã o /CvP

Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

NOVA UNIDADE DO SESI
AMPLIARÁ SERVIÇOS PARA
O MUNICÍPIO, GARANTE
FELIPE CÉSAR – FC

Cultura Negra e
afrodescendentes recebem
homenagens feitas pelo
vereador Janio Lerario

Cal recebe apoio do deputado
Campos Machado na luta pela
preservação da Igreja N.Sra.
Aparecida, de Coruputuba

Fotos: Divisão

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br

de requerimento ao Prefeito e
aos Secretários
de Obras e de Esportes – a reforma de campo de
futebol “Baldoino
Aureliano de Oliveira”. Segundo o
parlamentar, é preciso realizar uma
ampla reforma no
gramado e também
nos vestiários. “O
Vereador eleandro Henrique de Souza – BolinHa
gramado está em
Durante o afastamento péssimas condições o que
do vereador Professor Eric impossibilita a prática de
– conforme o Projeto de futebol e o vestiário preciResolução 02/2015, em que sa de pintura e de troca de
a Mesa Diretora lhe conce- vidros”, explica o vereador.
Araretama
deu licença por 15 dias para
No Araretama, Bolinha
tratamento médico –, o suplente de vereador Eleandro reivindica – também por inHenrique de Souza – Bolinha termédio de requerimento – a
(PR) assumiu – pela segunda reforma completa do Centro
vez – uma cadeira no Legis- Comunitário “Maria José
lativo, durante a 43ª Sessão Ardito Lerario”, localizado
Ordinária, realizada no dia na antiga rua 81. “Neste local
30 de novembro. Na pri- solicitei ao Prefeito que faça
meira vez em que exerceu o a pintura externa e interna do
mandato em março de 2014, prédio; a troca e a limpeza
o vereador Eleandro de das calhas; a reforma dos
Souza – Bolinha substituiu banheiros e os ajustes na iluo também vereador Dr. Mar- minação”, cobra o vereador.
cos Aurélio Villardi (PR), Ainda neste bairro, Bolinha
afastado para tratamento fez um pedido à Prefeitura
médico. Ele fica no cargo para realize a abertura da
quadra de esportes “Rita
até o dia 14 de dezembro.
E na última sessão, o Eni Cândido - Ritoca” para
vereador Eleandro de Souza a comunidade nos finais
– Bolinha não perdeu tempo de semana. “É preciso
e já apresentou diversos oferecer alternativas para
requerimentos para as comu- a comunidade desenvolver
nidades do Cidade Jardim e suas atividades de lazer e
entretenimento e essa quadra
Araretama.
deve ser uma boa opção para
Cidade Jardim
Para o bairro Cidade os moradores do ArarateJardim, o vereador Bolinha ma”, finalizou o vereador
está solicitando – por meio Bolinha.

controlar e erradicar aS doençaS
tranSmitidaS por cãeS e gatoS naS ruaS
Divisão

Vereador ToninHo
quer

da

“caSTramóVel”
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Farmácia
para cãeS

e g aT o S a B a n d o n a d o S

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) pleiteia um ônibus
adaptado para atendimento médico veterinário, para cuidar dos
animais abandonados e também os
que vivem na Zona Rural de nossa
cidade. Este ônibus prestará os serviços mais simples como consultas
e cirurgias simples como castrações de animais e contará com
condições mínimas, instalações e
equipamentos indispensáveis para
o funcionamento de serviços como
por exemplo: salas de ambulatório,
de antissepsia, de cirurgia; balança
para pesagem dos animais; Kit de
emergências para ressuscitação
cardiorrespiratória e outros.
Em municípios da região,
como em São José dos Campos
a prefeitura já aprovou a criação
do Programa Municipal de Castração Móvel, que visa a castração
gratuita de animais domésticos.
Na fase inicial, deverão ser
castrados 150 animais por mês,
1.800 a cada ano. A primeira
iniciativa do projeto será credenciar entidades, instituições
e pessoas físicas que queiram
contribuir para o controle populacional de animais domésticos.
Já a segunda parte consiste na com-

pra de um ônibus, o “Castramóvel”, no qual sejam realizadas
as cirurgias. “Por isso, solicito a
implantação em nosso município,
pois em cidades vizinhas o ônibus
de castração móvel já funciona
com muito sucesso”, explica o
vereador.
Importância da
Castração de cães e gatos
Atualmente existe uma grande preocupação com o controle
populacional de cães e gatos e
a castração é uma das formas de
evitar que animais, principalmente filhotes sejam abandonados
diariamente nas ruas, portas de
clínicas veterinárias, pet shops,
ONGs de proteção animal, entre
outros. Além de evitar as ninhadas
indesejadas, a castração também
pode trazer outros benefícios para
o animal e seu proprietário.

Vereador magrão
d e z o o n o S e S pa r a

Engajado na luta pela proteção dos animais, o vereador Magrão (PPS) vem se reunindo com
pessoas que lidam diariamente
com a falta de recursos para
tratar dos animais abandonados.
Essas pessoas que formam um
grupo de protetoras individuais
que trabalha incansavelmente
sem recursos públicos. Porém,
com recursos próprios, a ajuda
de amigos e de proprietários de
algumas clínicas veterinárias e
com vendas de rifas conseguem
dinheiro para alimentação e pequenas cirurgias de cães e gatos.
Este ano, o vereador Magrão
esteve no Abrigo Municipal e
foi constatado a superlotação
de animais, locais impróprios
e sem uma sala de castração. A
Prefeitura firmou contrato com

Fale com o vereador Magrão:

S eSSão

“apóS a conStrução da unidade, população

ballet

prática de eSporteS, de atividadeS

O Presidente da Câmara de Pindamonhangaba,
Vereador Felipe César – FC (PMDB) esteve em São
Paulo, em visita oficial à Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (FIESP), e foi recebido pelo
Presidente, empresário Paulo Skaf. Entre os assuntos
debatidos, o destaque foi a apresentação do projeto da
nova unidade do SESI (Serviço Social da Indústria)
em Pindamonhangaba. O prédio será construído na
avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso.
Felipe César – FC classificou o projeto como
“essencial” para a cidade. “O projeto vai permitir
uma ampliação dos serviços educacionais, sociais,
culturais e de lazer à população de todos os bairros
de Pindamonhangaba”. A previsão de construção
deste novo espaço é de um ano. “Estou otimista, pois
quem vai ganhar é a população que terá um novo local
para praticar esportes, realizar atividades culturais,
educacionais e uma área para convívio social, o que
é positivo para o município”, concluiu o Vereador
Felipe César – FC.
AUMENTO DE POLICIAIS
EM PINDAMONHANGABA
O Vereador Felipe César – FC está reforçando
e insistindo 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.

23
capoeira,

Solene aconteceu no dia

e teve apreSentação de

Será beneficiada com um novo local para a

convívio Social”

cenTro

aBandonadoS

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

culturaiS, educacionaiS e uma área de

quer um

cuidar de animaiS

empresa de São Paulo para realizar castrações de cães e gatos,
mas poucas foram efetivadas.
Segundo informações, não há
previsão de novas cirurgias.
Magrão entende que “o município precisa, urgentemente,
de um Centro de Zoonoses para
cuidar dos animais abandonados, a fim de controlar e erradicar as doenças transmitidas
por eles, assim como controlar
o aumento de cães e gatos nas
ruas, através do recolhimento
e da realização de castrações
desses animais”.
Para o vereador, “somente
assim vamos conseguir diminuir o número de animais
abandonados que perambulam
pelas ruas em busca de comida
e que se reproduzem de forma
desenfreada”.
Na 41ª sessão ordinária, realizada no dia 16 de novembro,
Magrão protocolou a Emenda
ao Projeto de Lei nº 138/2015,
que “Estima a Receita e Fixa
a Despesa do município para
2016”, alocando uma verba de
R$ 890.000,00 para a construção de um Centro de Zoonoses.
O referido projeto será votado
na Câmara de Vereadores no
próximo dia 14 de dezembro
e, se aprovado, o Departamento
de Obras terá verba para construção do tão esperado Centro
de Zoonose.
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e dançaS ; Sacerdote nigeriano

também eSteve preSente ao evento

A Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba realizou
na segunda-feira, dia 23 de
novembro, a Sessão Solene
que comemorou o “DIA DA
CONSCIÊNCIA NEGRA”. O
ato foi realizado por meio do
Requerimento nº 1.764/2015,
de autoria do vereador Janio
Ardito Lerario (PSDB). O objetivo deste ato solene é destacar pessoas que promovem
a inclusão e valorização do
negro e da cultura afrodescendente em Pindamonhangaba e
na Região Metropolitana do
Vale do Paraíba (RMVale).
Além do vereador Janio
Lerario – que presidiu a
solenidade - também estiveram presentes, o Secretário
de Juventude, Esportes e
Lazer, Cleber Bianchi (que
representou o Prefeito Vito
Ardito); o Presidente do
Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento
da Comunidade Negra de
Pindamonhangaba, Antonio
Rogério Lemes de Souza – Pai
Rogério; a Oradora Oficial,
Patrícia Cristina Galvão e o
Sacerdote nigeriano Ajayi
Ojeyemi Idunnuifá.
Durante as homenagens
e em seu pronunciamento,
Janio Lerario fez questão de
mencionar o nome da família
“Corenga”. “Estas famílias

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

são de pessoas que eu gosto
muito de reunir em uma festa
para o reencontro dos todos
os membros. São aproximadamente 1000 pessoas. É
um encontro muito bonito
de pessoas da mesma raça”,
explicou o vereador.
Na sessão solene, Janio
Lerario entregou um Diploma
de Honra ao Mérito à oradora oficial e homenageada,
senhora Patrícia Cristina
Galvão.
Nascida em 1º de outubro
de 1977, Patrícia é filha de
Benedito Galvão e Maria Antonia Santos Galvão. Reside
no Distrito de Moreira César
há 30 anos. Graduada em
Serviço Social pela Universidade de UNITAU, atualmente
trabalha na Prefeitura de Roseira, onde exerce a função de
Assistente Social, no Centro
de Referência de Assistência
Social - CRAS.
Em seu discurso, Patrícia
lembrou que “ao longo da
história, a contribuição da
população negra na sociedade
brasileira se deu na construção
de riquezas socialmente produzidas, nas grandes construções arquitetônicas, na mão de
obra da produção agrícola e na
influência da música popular
brasileira e nas danças, arte,
cultura e esporte”.

Vereador cal

enTrega pedido de apoio ao

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB), esteve
reunido com o deputado estadual Campos Machado (PTB)
onde solicitou seu apoio para a
preservação histórica da Igreja Nossa Senhora Aparecida,
localizada em Coruputuba.
De acordo com o vereador, a Igreja Nossa Senhora
Aparecida está na área que
a massa falida da Nobrecel
deverá leiloar para pagar suas
dívidas. O antigo proprietário e fundador da empresa,
na época, Dr. Cícero Prado,
doou a área da igreja para a
Diocese, inclusive registrado
no livro Tombo que é a prova
este ato. Como a igreja faz
parte da área a ser leiloada, ela
está sendo objeto de uma ação
Restituitória, movida pela
Mitra Diocesana de Taubaté,
num processo que corre na comarca de Pindamonhangaba.
O vereador Cal mostrou a necessidade mais do que urgente
de se manter viva a história

depuTado campoS macHado

de uma comunidade que tem
um vínculo histórico com
muitas gerações. Por respeito
à tradição, à história e à luta
que deve ser travada em tudo
que diz respeito a patrimônio
de vida, o vereador e toda a
comunidade pediram a ajuda
do deputado Campos Machado, para que a Igreja Nossa
Senhora Aparecida seja de
fato e de direito devolvida à
Comunidade Coruputubense,
a fim de preservar a memória
daqueles que impulsionaram
o desenvolvimento de Pindamonhangaba.
“Apresentamos ao deputado Campos Machado, que
nos deu seu apoio e disse
que é uma questão bastante
séria e justa. É uma luta de
preservação da história e de
valores para toda a nossa
comunidade. Estamos juntos,
todos imbuídos nesta importante luta para a cidade de
Pindamonhangaba”, conclui
o vereador Cal.

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Cal

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal
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PINDAMONHANGABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 204/2015

HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 204/2014 de “aquisição de placas para sinalização
viária”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas
em 24/11/2015:

PREGÃO Nº 075/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 75/15, que cuida de “Contratação de empresa
especializada em prestação de serviços de tapeçaria automotiva a serem aplicados
nos veículos desta municipalidade, por um período de 06 (seis) meses conforme
especiﬁcações, condições e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e
tapeçaria para atender a necessidades da unidade de Fisioterapia”, a Autoridade
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório
supra em favor da empresa (item): Tamel Tratores e Máquinas de Terrraplanagem
Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 01 de dezembro de 2015.
PREGÃO Nº 192/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 192/15, que cuida de “Aquisição de garrafa
térmica, bandeja em inox, xícaras, copos, escorredor de pratos”, a Autoridade
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório
supra em favor da empresa (itens): Suprema Comercial EIRELI Ltda. (01, 02, 03, 04,
05 e 06).
Pindamonhangaba, 01 de dezembro de 2015.
PREGÃO Nº 217/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 217/15, que cuida de “Aquisição de 02 (dois)
veículos, tipo picape, zero quilometro aplicação, departamento de controle de
vetores”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sra. Pregoeira
no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item): Automec Comércio de
Veículos Novos e Usados Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 01 de dezembro de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 287/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 287/15, que cuida de “Contratação de
empresa especializada em prestação de serviços de locação, transporte, instalação,
retirada e sucção de dejetos de banheiros químicos e locação de pias portáteis, para
eventos do município de Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, a Autoridade
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório
supra em favor das empresas (itens/preços R$): F. L. Sani Express Locação e
Eventos Ltda. (04 – 160,00); STP Sistemas de Transportes Práticos Ltda. ME (01 –
148,00; 02 – 180,00; 03 – 219,00).
Pindamonhangaba, 27 de novembro de 2015.
PREGÃO Nº 288/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 288/15, que cuida de “Contratação de empresa
especializada em prestação de serviços de recapagem a frio e recauchutagem a
quente de pneumáticos de veículos e máquinas rodoviárias pertencentes à frota
municipal desta Prefeitura”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO
do Sra. Pregoeira no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens):
Alvorada Comércio e Recauchutagem de Pneus Ltda. EPP (03, 05, 07, 09, 15, 19 e
21); J. Caldeira & Cia. Ltda. (01, 02, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20).
Pindamonhangaba, 01 de dezembro de 2015.

ATA
132/2015

nº

Empresa:

CENTRO NORTE SINALIZAÇÃO VIÁRIA COMERCIAL
LTDA EPP

UNID.
DE
MEDIDA

DESCRIÇÃO

01

M

1.026.002.010482
suporte
tubular
galvanizado 2 1/2”

CN SINAL

R$ 20,58

970

02

UN

1.026.001.017569 - placa
totalmente reﬂetiva –
redonda, fundo branco
e orla vermelha - 50 cm
diâmetro

CN SINAL

R$ 37,00

300

03

UN

1.026.001.017570 - placa
totalmente reﬂetiva –
redonda, fundo branco
e orla vermelha - 60 cm
diâmetro

CN SINAL

R$ 54,00

300

04

UN

1.026.001.017571 - placa
totalmente reﬂetiva - placa
octogonal “pare” – 50 cm
diâmetro

CN SINAL

R$ 37,00

50

05

UN

1.026.001.017572 - placa
totalmente reﬂetiva - placa
octogonal “pare” – 60 cm
diâmetro

CN SINAL

R$ 52,00

60

06

UN

1.026.001.017573 - placa
totalmente reﬂetiva - placa
lombada – fundo amarelo,
legenda e orla preta - 0,80
x 1,20 m

CN SINAL

R$ 145,00

50

07

UN

1.026.001.017574 - placa
totalmente reﬂetiva - placa
faixa elevada – fundo
amarelo, legenda e orla
preta - 0,80 x 1,20 m

CN SINAL

R$ 145,00

60

UN

1.026.001.017575 - placa
totalmente
reﬂetiva
placa
estacionamento
regulamentado – fundo
branco, orla vermelha,
legenda “e” preta - 0,50 x
0,80 m.

CN SINAL

R$ 57,00

100

UN

1.026.001.017576 - placa
totalmente
reﬂetiva
placa
estacionamento
regulamentado deﬁciente
físico
resolução
304/2008 - 0,50 x 0,80 m

CN SINAL

R$ 56,00

50

ITEM

08

09

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

Empresa:

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

01

PC

02

PC

1.013.002.005454
TUBO DE CONCRETO
ARMADO PA-1 Ø 0,60,
COMPRIMENTO 1,50M

GUARANI

109,89

1.500

03

PC

1.013.002.005455
TUBO DE CONCRETO
ARMADO PA-1 Ø 0,80,
COMPRIMENTO 1,50 M

GUARANI

175,79

1.000

04

UN

1.013.001.017839 TUBO
DE CONCRETO ARMADO
PA-1 DIÂMETRO 1,0 M

GUARANI

227,42

500

05

PC

1.013.002.005457
TUBO DE CONCRETO
ARMADO PA-2 Ø 1,20,
COMPRIMENTO 1,50 M

GUARANI

330,66

100

PC

1.013.002.005478
TUBO DE CONCRETO
ARMADO PA-2 Ø 1,50,
COMPRIMENTO 1,50 M

GUARANI

490,05

50

GUARANI

55,50

1.500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 324/2015
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.
324/15, referente à “Aquisição de equipamentos para compor a sede da Estação
Juventude, por meio do convênio nº792941/2013/SNJ/SG/PR ﬁrmado com a
Secretaria Nacional de Juventude e a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
e equipamentos de som e tripés para atender o Departamento de Assistência
Social e Setores”, com encerramento dia 22/12/15 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, 08 de dezembro de 2015.
PREGÃO Nº 325/2015
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. 325/15,
referente à “Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de
cobertura securitária para veículos oﬁciais pertencentes à frota da municipal,
por um período de 12 (doze) meses”, com encerramento dia 22/12/15 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, 08 de dezembro de 2015.
Extrato do Convênio nº 80/2015
Processo administrativo n.º 32195/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência
Social / Lar da Criança Irmã Júlia
Valor: R$ 10.000,00
Vencimento: 31/01/2016
Data de Assinatura: 27/11/2015

==============================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 12ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
==============================================================
Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo
de Previdência Municipal de Pindamonhangaba convocados para a 12ª reunião do
respectivo Conselho de Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões do
Departamento de Finanças, sito à Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, n° 1400,
nesta cidade, com início impreterivelmente às 16 horas do dia 16 de dezembro do
ano de 2015.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes
matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de
Previdência (LC n°. 01/2004, art. 10);
b) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V
do art. 17);
c) Outros assuntos diversos.
Pindamonhangaba, 09 de Dezembro de 2015.
Sidervan Luiz Alves
Superintendente do FPMP

Extrato do Convênio nº 81/2015 – Subvenção
Processo administrativo n.º 33483/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência
Social / Casa Transitória Fabiano de Cristo
Valor: R$ 25.000,00
Vencimento: 31/12/2015
Data de Assinatura: 27/11/2015
Extrato do Convênio nº 82/2015
Processo administrativo n.º 33505/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência
Social / Lar da Criança Irmã Júlia
Valor: R$ 25.000,00
Vencimento: 31/01/2016
Data de Assinatura: 27/11/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMUNICADO SINE-DIE
PREGÃO Nº. 293/2015
A Prefeitura comunica que o PP n° 293/15, que cuida da “Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços médicos em oftalmologia com
fornecimento de material e mão-de-obra, nas especialidades de oftalmologia,
para realização de cirurgias e procedimentos oftalmológicos, pelo período de
12 (doze)” ﬁca adiado SINE-DIE, para análise das impugnações, motivadas pelas
empresas Instituto Suel Abujanra, através do externo No. 35186/2015, datado em
04 de dezembro de 2015 e Centro de Prevenção e Reabilitação de Deﬁciência da
Visão – Provisão, através do processo externo No. 35349/2015, datado em 07 de
dezembro de 2015.
Pindamonhangaba, 08 de dezembro de 2015.
CONSELHO GESTOR DO FUNDO
MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

3° Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba - SP
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 10 DIAS. Processo Físico nº: 000415810.2012.8.26.0445. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a Boris Alexander Christoff, CPF 090.494.286-49, RG nº 23.898.557-X e CPF/MF sob nº
090.494.286-49, que Itaú Unibanco S/A lhe ajuizou uma ação de Execução Hipotecária (Lei nº
5.741/71), constando da inicial que, por Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem
Imóvel, Financiamento com Garantia Hipotecária e outras Avenças nº 06879902, firmado em
14/11/1989, o executado adquiriu um prédio sob nº 99, situado à Rua Monteiro de Godoy,
Bosque da Princesa, Pindamonhangaba SP, matricula nº 3.070 do CRI de Pindamonhangaba SP. Ocorre que o executado deixou de cumprir com o pactuado a partir da prestação, vencida em
14/12/1995, apesar de intimado, estando a dever o valor de R$ 1.063.489,23 (um milhão,
sessenta e três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos) (30/04/2012).
Encontrando-se o mesmo em lugar ignorado, foi deferido a CITAÇÃO por edital, para que no
prazo de 24 horas, a fluir após o prazo de dez dias contados a partir da publicação deste edital,
pague o “quantum” reclamado, acrescido das cominações legais, sob pena de não o fazendo, ser
penhorado o imóvel supra referido, prosseguindo-se no feito, pelo valor do saldo devedor, até
final arrematação ou adjudicação. O presente será afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 30 de setembro de 2015.

SEGUNDA CONVOCAÇÃO - 6ª REUNIÃO
ORDINÁRIA 2015
Ficam os senhores conselheiros titulares
do Conselho Gestor do Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social reconvocados
a comparecer, na data e local abaixo, para a
realização da “6ª Reunião Ordinária de 2015”,
cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
* Informes;
* Aprovação da Ata referente à 5ª Reunião
Ordinária de 2015;
* Apreciação e aprovação do calendário de
Reuniões Ordinárias para ano de 2016;
*
Desocupação das Famílias da Área
destinada ao Município pela RFFSA;
* Outros assuntos pertinentes ao Conselho
Gestor.

COMUNICADO
ATIV COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA situada em Pindamonhangaba/
SP, na Avenida Francisco Gustavo Teixeira, Nº 70 - Bairro Residencial
Campo Alegre, Inscrição Municipal n° 23870 e CNPJ n° 71.819.304/000204, comunica o extravio das notas ﬁscais de serviço série “A” nº 212 e 213
em branco, autorização de nº 3831 de 23/08/2012.

Dia: 11/12/2015 (sexta-feira)
Horário: 9h (nove horas)
Local: SECRETARIA DE HABITAÇÃO - Rua
Dr. Monteiro de Godói, 445 – Bosque da
Princesa.
Marcos Antonio Guerrero
Presidente
Os conselheiros que não puderem
comparecer deverão enviar com antecedência
a justiﬁcativa de ausência através do email:
habitação@pindamonhangaba.sp.gov.br

RAZÃO SOCIAL:
ASSERTA SAÚDE AMBIENTAL LTDA
CNPJ/CPF: 22.670.445/0001-11
ENDEREÇO: AV DR ANTONIO PINHEIRO JUNIOR
N°: 610
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
JD CRISTINA
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12412-010
UF: SP
RESP. LEGAL:
MARCOS TAKRAKI DIAS MONMA
CPF: 24792839840
RESP. TÉCNICO: TIAGO MACHADO
CPF: 31902032888
CBO:
CONS. PROF.: CRBIO
N º INSCR.: 08294401D

CONSELHO MUNICIPAL DE
CULTURA
Instituído pela LEI N° 4.966, DE 23
DE SETEMBRO DE 2009.
3ª Reunião Ordinária do biênio 2015/2017.
Ficam às senhoras conselheiras e os
senhores conselheiros titulares e suplentes do
Conselho Municipal de Cultura convocados a
comparecer na data e local abaixo:
DATA: 15 de Dezembro de 2015, terça-feira.
HORÁRIO: 18h00 com duração aproximada
de 2 horas.
LOCAL: Sede do Conselho Municipal de
Cultura/Palacete 10 de Julho.
ENDEREÇO: Rua Deputado Claro César, 33,
centro.
PAUTA
- Abertura;
- Leitura e aprovação de ata anterior;
- Calendário de reuniões e eventos de 2016;
- Informes.
A reunião é aberta à população e todos estão
convidados.
Pindamonhangaba, 08 de Dezembro de
2015.
Karina Lacorte Cesar
Presidente do Conselho Municipal
de Cultura
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Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
33669/2015
DATA PROTOCOLO:
18/11/2015
Nº CEVS:
353800601-863-000437-1-0 DATA DE VALIDADE:
27/11/2016
CNAE:
8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA
REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES
RAZÃO SOCIAL:
CLINICA MÉDICA E ORTOPEDISTA BONADIO TELLES
CNPJ/CPF: 08.9000.133/0001-26
ENDEREÇO: RUA OSWALDO CRUZ
N°: 107
COMPLEMENTO: SALAS 01 E 03
BAIRRO:
SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12400-390
UF: SP
RESP. LEGAL:
ROBERTO BONADIO TELLES
CPF: 27784705816
RESP. TÉCNICO: ROBERTO BONADIO TELLES
CPF: 27784705816
CBO:
CONS. PROF.: CRM
N º INSCR.: 105862

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor
do Depto.dedeSaúde
Proteção
aos RiscosSocial
e Agravos à Saúde, DEFERE em
Secretaria
e Promoção
27/11/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3644-5986
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br
Pindamonhangaba, 27 de novembro de 2015
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:

180/15

Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
1184/2015
DATA PROTOCOLO:
11/10/2015
Nº CEVS:
353800601-863-000383-1-8 DATA DE VALIDADE:
24/11/2016
CNAE:
8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL:
CONFAB INDUSTRIAL S/A - EQUIPAMENTOS
CNPJ/CPF: 60.882.628/0013-23
ENDEREÇO: RUA DR GONZAGA
N°: S/N
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
MOREIRA CESAR
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12440-900
UF: SP
RESP. LEGAL:
NICOLAS PALHARES SERRA
CPF: 04850426816
RESP. TÉCNICO: ANGELO DE LIMA GUEDELHA
CPF: 97770159849
CBO:
CONS. PROF.: CRM
N º INSCR.: 48598-D

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
Secretaria de Saúde e Promoção Social
24/11/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
de Proteção
aos Riscos
e Agravos
à Saúde
O (s) responsável (s) assumeDepto
(m) cumprir
a legislação
vigente
e observar
as boas práticas referentes às
Rua respondendo
Maj. José doscivil
Santos
Moreira, 570
– Centro
Pindamonhangaba
– SP ficando,
e criminalmente
pelo
não cumprimento
de tais exigências,
atividades prestadas,
CEP:
12410-050
–
Tel.:
(0XX12)
3644-5986
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br
Pindamonhangaba, 24 de Novembro de 2015
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 346/ 15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr (a) MULTIPLA IMÓVEIS LTDA,
responsável pelo imóvel situado a RUA ESAÚ BICUDO, S/Nº, Bairro CIDADE JARDIM inscrito
no município sob a sigla SO320302054000, para que efetue a limpeza do referido imóvel e
a retirada dos materiais/entulhos do no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 1º da Lei 2.490 de 06/11/1990, alterada pela lei 5.379
de 26/04/2012. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

22/09/2015
22/10/2016

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:

1.013.002.005452
TUBO DE CONCRETO
SIMPLES PS-1 Ø 0,40,
COMPRIMENTO 1,50 M

06

Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
1098/2015
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-812-000007-1-0 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8122-2/15- ATIVIDADE- CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

178/15

Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2015

MIG COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA EPP

DESCRIÇÃO

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
e Agravos à Saúde, DEFERE em
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor
do Depto.dedeSaúde
Proteção
aos Riscos
Secretaria
e Promoção
Social
22/10/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
O (s) responsável
(s)Maj.
assume
legislação
e observar
as boas práticas
Rua
José(m)
doscumprir
Santos aMoreira,
570vigente
– Centro
Pindamonhangaba
– SPreferentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3644-5986
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 205/2014 de “aquisição de tubos de concreto para
construção de galerias de águas pluviais nos bairros crispim, Vila Mariana, Abílio Flores,
Vila Verde, Goiabal, Shangrilá, Trabiju, Água Preta e outros locais na cidade”, foi elaborada a
Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 01/12/2015:
nº

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3644-5986
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 205/2015

ATA
133/2015

5

9 DE DEZEMBRO DE 2015

181/15

Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
1112/2015
DATA PROTOCOLO:
24/09/2015
Nº CEVS:
353800601863-000367-1-4 DATA DE VALIDADE:
03/11/2016
CNAE:
8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL:
CONFAB INDUSTRIAL S/A
CNPJ/CPF: 60.882.628/0042-68
ENDEREÇO: AV GASTÃO VIDIGAL NETO
COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
RESP. LEGAL:
NICOLAS PALHARES SERRA
RESP. TÉCNICO: MARCOS LINDENBERG NETO
CBO:
CONS. PROF.: CRM

N°: 475
BAIRRO:
CIDADE NOVA
CEP: 12414-020
UF: SP
CPF: 04850426816
CPF: 97770159849
N º INSCR.: 32.008

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
09/10/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 09 de outubro de 2015

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº: 0509841-39.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido:
Joao de Oliveira Lima Neto
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 Taxa de Licenciamento de Estabelecimento. Encontrandose 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): Joao de Oliveira Lima Neto
Documentos do(a) Executado(a):
Execução Fiscal nº: 0509841-39.2010.8.26.0445 - Proc. 7558/2010
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:
Valor da Dívida: R$ 1.381,09
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 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: 0507271-80.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Luiz Henrique 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): Luiz Henrique dos Santos
Documentos do(a) Executado(a):
Execução Fiscal nº: 0507271-80.2010.8.26.0445 - Proc. 4968/2010
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 08/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0006971, 0009577 e 0013882
Valor da Dívida: R$ 1.092,71
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 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: 0508918-13.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Sociteca Ltda
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 DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial
e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especiﬁcados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suﬁcientes
para satisfação do débito.
Executada: Sociteca Ltda
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0508918-13.2010.8.26.0445 - Proc. 6618/2010
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 18/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0001374, 0010632 e 0019977
Valor da Dívida: R$ 1.429,93
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 de setembro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Reminiscências do Mercado Municipal da Pinda antiga (2)

O

Mercado Municipal de Pindamonhangaba no início do século XX, segundo
Balthazar de Godoy Moreira em artigos publicados
nas edições de 15 e 22 de
setembro de 1963 do jornal
Tribuna do Norte
Depois dos doces e das frutas que eram comercializadas
no antigo mercado, Balthazar
fala das carnes, relembrando os
açougues com suas longas cordas de linguiças dependuradas
nos varais. Linguiças bem temperadas enchidas com tripa de
porco, não havia ainda a disponibilidade do plástico. Segundo
o cronista, até por volta e 1920
nenhum açougueiro “seria tão
miserável a ponto de colocar
carne de vaca em tripa de porco
e dizer que era linguiça”. Havia
um padrão a ser respeitado e
os açougueiros “ainda diziam,
com certa consciência: estas
são de carne de porco, aquelas
de carne de vaca”.
Fazendo sua comparação sobre a qualidade desse produto
nos anos sessentas, época em
que escreveu suas memórias do
mercado, o autor menciona o
surgimento da linguiça mista,
que os açougueiros chamavam
de “misturadas”, só não revelavam “a proporção da mistura”,
fato que o comprador ﬁcava sabendo mais tarde, em sua casa.
Mesmo revelando tal ocorrência,
Balthazar considerava Pindamonhangaba como um dos lugares
onde se fazia “boas linguiças”.
MERCADORIAS
EM EXPOSIÇÃO
Prosseguindo no relato de
suas reminiscências, Balthazar
fala do chafariz com torneiras
que havia no meio da quadra,
antigo pátio do quartel, atual
praça Padre João de Faria Fialho. Ele conta que este chafariz
formava as ruas onde “os cereais estavam à venda, em sacas
abertas expondo a mercadoria
ou amontoados em pirâmides,
em couros de bois estendidos
no chão”. (É oportuna a observação que o chafariz mencionado foi reconstruído em 1959 na
praça Dr. Emílio Ribas, sendo
considerado um marco históri-

L

Chafariz que formava as
ruas do antigo mercado.
Reconstruído em 1959 na
praça Emílio Ribas,
é marco histórico
referente ao primeiro
serviço de água
encanada do município,
inaugurado em 1900
co referente à inauguração do
primeiro serviço de água encanada do município, fato ocorrido em 1900). As mercadorias
expostas eram: “farinha de milho de monjolo, torrada nos sítios; farinha de mandioca, mais
alva ou mais trigueira, também
feita na roça pelos primitivos
processos”. De acordo com Balthazar, “ninguém compraria farinha de fábrica, pois em se tratando de alimentação ninguém
conﬁava ainda na indústria.”
Para as vendas, se utilizava
as medidas de capacidade: litro,
dois litros, meia quarta, quarta, meio alqueire etc. “Sem rasouramentos, o cereal formava
uma pirâmide acima da borda
da medida”, era assim que, segundo o cronista, um vendedor
honesto vendia a mercadoria.
Quando Balthazar destaca “sem
rasouramento”, do verbo rasourar, quer dizer, sem nivelamento, isto é, para medir um litro
de um determinado produto,
por exemplo, a quantidade que
se colocava tinha que exceder o
quanto realmente cabia no recipiente, fazendo aquele montinho (pirâmide) acima do nível
do mesmo.
AS RAPADURAS
“As rapaduras vinham em
caixotes, em surrões de couro
ou em jacás, calçadas com palha
e milho, umas quase douradas,
cheirando à garapa, outras mais
queimadas, de um castanho
escuro...”, relembra Balthazar,
acrescentando que quanto ao
tamanho, as rapaduras eram
uniformes, “...uns doze por
doze centímetros e eram fabricadas nos sítios.”
Naquele tempo, nem todos
usavam açúcar, era costume
usar rapadura para adoçar e o

café já era coado doce. “O açúcar vinha quase todo do norte”.
Segundo Balthazar, “foi depois de 1930, com a criação do
Instituto do Açúcar e do Álcool,
que a indústria caseira da rapadura morreu na zona rural”.
Com isso, explica, “os roceiros
pobres que adoçavam o café
com rapadura ou com o açúcar escuro que faziam na casa,
proibidos dessa indústria, não
passaram a usar o açúcar feito
nas usinas; privaram-se desse
alimento com prejuízo para a
sua saúde”.
O ilustre Godoy Moreira criticava a criação do tal instituto
como a causa da carência que
afetou a população menos favorecida, mal feito que nunca
mais se corrigiu. Para ele, cada
instituto que se criava no Brasil, embora proporcionasse emprego a milhares das pessoas
da cidade, privava a massa de
alguma coisa. Com ironia bem
humorada, aﬁrmava: “Criem o
Instituto da Batata ou o Batata
-bras, e os brasileiros não terão
mais batatas.”
Comentando a importância
do açúcar na alimentação, tam-

ITERÁRIAS

embranças

Do céu...

Neste silêncio lôbrego, soturno,
soturno, lôbrego, tumbal e frio,
numa tristeza funeral me enfurno,
como um descrente pálido e sombrio...
Que de tristeza traz-me um som noturno,
um som longínquo, lúgubre e macio:
Violões chorando... E eu, triste, me encafurno
no tédio , noites sepulcrais a ﬁo...
E cismo... e cismo... O vulto aéreo e doce
de minha amada etérea e casta e boa,
surge-me como se a tristeza fosse...
Aí! Porque é que tal qual pena que esvoaça,
como uma ave que passa – tudo voa,
como uma ave que voa – tudo passa?
B. Cotti, Folha do Norte, 1º de outubro de 1903

bém lembrava em seu artigo
que outrora, apesar de confeccionados com rapadura, havia
doces nos sítios e até nas casas
mais pobres. “Até as criancinhas que chupavam bonecas
de papel com pedacinhos de rapadura, ﬁcaram privadas dessa
guloseima”, conta, comentando que as doceiras da roça não
mais puderam fazer seus doces
de abóbora, de ﬁgos, de laranja azeda e outros. A instituição
do açúcar industrializado, não
tinha melhorado a vida dos trabalhadores nos canaviais, dizia,
insinuando que se houve melhorias foram só para os proprietários das usinas.
A preferência do autor pelos
produtos de origem rural ﬁca
evidenciada quando fala que
rapadura, farinha de mandioca
e de milho, fubá, tapioca, polvilho de mandioca e araruta,
produzidos nas pequenas indústrias rurais de Pinda eram
“bons produtos, não igualados
pelas máquinas que foram surgindo na cidade.”
O ARTESANATO
A habilidade e o bom gosto do
rurícola pindamonhangabense
também são destacadas por Balthazar quando faz referência à
produção de artigos de cerâmica.
Prática que coloca como sendo,

“talvez a mais vetusta demonstração artística do homem”.
Recordando que era “num
dos quadrantes do velho mercado” que “os rústicos oleiros
do município expunham, todas
as semanas, os seus inconfundíveis produtos”, Balthazar lembra que apesar dos objetos não
apresentarem muita variedade
no referente à ornamentação,
em todas as peças podia-se observar “um caprichoso acabamento, com proporção e gosto.”
O material (barro) era manipulado pelos artesãos da roça
sem a utilização de nenhum recurso mecânico, isso não impedia o êxito na confecção de “talhas, potes, moringas, pichorras
de dois bicos que conservavam
a água com a frescura das fontes nas grotas”, compara em
seus escritos o cronista, citando
também outros objetos, como
os alguidares, as panelas com
três pezinhos e dois tocos de
asas, os caldeirões e os vasos.
“Ao lado da louça comum,
de uso doméstico, a louça de
brinquedo, para as crianças,
tudo em miniatura, tentando
as meninas”, recorda o escritor Balthazar de Godoy Moreira, acrescentando que “trazer
aquelas panelinhas para brincar em casa e fazer comidinhas
era o regalo das garotas.”

ANÚNCIO DO PASSADO
Jornal ‘A Situação’, dezembro 1920

